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Betreft: verzoek van U10 om reactie over
de analyserapporten van 4 bestuurstafels
Geacht college,
Bij de aanbieding van de vier analyserapporten is vanuit U10 gevraagd aan uw college
om vóór 1 april a.s. schriftelijk te reageren “of uw college ermee kan instemmen dat
deze rapporten worden gebruikt als bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch
Programma van U10”. Het betreft de rapporten van de bestuurstafels Duurzame
bereikbaarheid, Klimaatneutrale regio, Gezonde woon- en leefomgeving en
Economische positionering.
In het verlengde van de brief van Stichting Beter Zeist aan de raad en uw college, d.d.
14 februari 2019, willen wij uw college verzoeken om bij de beantwoording van deze
vraag het volgende te overwegen.
In Zeist heeft er over de rapporten nog geen raadpleging van de bevolking
plaatsgevonden. De vragen en afwegingen die bij het opstellen van een REP aan de
orde komen, liggen op een ruimtelijk-strategisch niveau dat te vergelijken is met een
Structuurvisie en/of een Omgevingsvisie, maar dan op regionale schaal. De uitkomsten
zullen tot beleid leiden dat mogelijk grote invloed heeft op de Zeister Samenleving.
Het antwoord op de vraag van U10 kan niet los worden gezien van de richting die men
wil ingaan in reactie op bepaalde ontwikkelingen. Voor bepaalde scenario’s, bijvoorbeeld
een scenario dat kwaliteit boven groei stelt, is wellicht aanvullend of ander onderzoek
nodig naar sturingsinstrumenten om goede bouwstenen te hebben voor het maken van
een dergelijke keuze.
Het opstellen van een REP vereist integrale afwegingen. Daarom ontbreken nog twee
belangrijke bouwstenen. Allereerst de bouwsteen van waarden van natuur, landschap
en cultuurhistorie. Dit zal ook vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden
ingebracht. Verder ook de waarde van een gezonde leefomgeving. Deze twee
bouwstenen zijn ook van belang voor het investerings- en vestigingsklimaat en dus
mede voor de economische ontwikkeling.

Platform van buurten voor een mooi en groen Zeist en invloed van burgers

1

Wij bevelen in dit verband het volgende aan.
1. Het consulteren van de bevolking over de rapporten en over de vraag of deze
voldoende bouwstenen bieden voor het REP. Dit in aanloop naar verdere
burgerconsultaties over het vervolg. Als voorbeeld hoe hiermee om te gaan pleiten wij
ervoor om de Wensen- en bedenkingenbrief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en
het Positionpaper van de gemeente De Bilt naar de U10/U14 ook ter beschikking te
stellen te stellen aan de gemeenteraad. Op die manier kan niet alleen de Zeister raad
daar inspiratie aan ontlenen, maar ook de burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
2. Richting U10 duidelijk aangeven dat de vraag of de rapporten voldoende bouwstenen
bevatten voor het REP pas goed kan worden beantwoord als er burgerconsultaties over
de rapporten en over de te kiezen richtingen in het REP zijn gehouden. Degelijke
consultaties zijn ook van belang omdat inspraak bij de U10 zelf niet mogelijk is en elke
gemeente haar standpunt in samenspraak met de eigen inwoners moet ontwikkelen.
Wij nemen aan dat de gemeente Zeist daarom bij de beantwoording een slag om de arm
houdt.
Verder verwachten wij dat de gemeente Zeist nu met voortvarendheid de bevolking
betrekt bij de belangrijke keuzen waarvoor de gemeente wordt gesteld. Wij zijn bereid
om in de aanpak hiervan mee te denken.
Graag ontvangen wij een afschrift van uw reactie aan de U10.
Verder wijzen wij nogmaals op het belang van een spoedige start van burgerparticipatie
bij de opstellen van de Omgevingsvisie. Om met behulp van burgerparticipatie op een
zorgvuldige wijze tot een Omgevingsvisie te komen, zijn een goed stappenplan en
voldoende tijd nodig (vergelijk de totstandkoming van de Structuurvisie “Zeist schrijf je
met een Q”). Wij vragen u dan ook op korte termijn een tijdsplanning daarvoor op te
stellen. En daarbij ook een klankbordgroep te betrekken bij de wijze waarop het proces
het beste gestalte kan krijgen (vergelijk de regiegroep die totstandkoming van de
Structuurvisie begeleidde).
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Egbert Visscher,
voorzitter Platform Stichting Beter Zeist, mede namens:
- Vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist West
- Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
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