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Geachte heer Visscher,
Wij danken u voor uw brieven d.d. 14 februari en 27 maart jongstleden, waarin u uw betrokkenheid
uitspreekt ten aanzien van het Ruimtelijk Economisch Programme (REP) U10. Wij stellen deze
betrokkenheid op prijs.
In uw brieven stelt u ons 2 concrete vragen:
1. Graag vernemen wij van u hoe ten aanzien van de REP U10 de inspraak van de inwoners en
hun organisaties gestalte krijgt.
2. Graag ontvangen wij een afschrift van uw reactie aan de U10 (over de onderzoeksrapporten)
Ad 1
Uw vraag is terecht. Er komen grote uitdagingen op de regio, en daarmee ook op Zeist, af. Het is dan
ook van belang om belanghebbenden te betrekken bij de aanpak van deze uitdagingen. Daarmee
bedoelen we niet alleen de politieke vertegenwoordiging in de vorm van de gemeenteraad, maar ook
stakeholders, waaronder inwoner(organisatie)s, ondernemers en corporaties.
De wijze waarop en de momenten zullen wisselend zijn. Het is hierbij van belang te realiseren dat we
niet alles in 1 keer tot in detail hoeven vast te leggen. We hebben het over een ontwikkelingsproces.
Een ontwikkelingsproces wat ook niet volledig nieuw is. De aanpak moet immers passen bij Zeist. Dat
betekent dat het huidige beleid, het coalitieakkoord (hoofdlijnenakkoord) en de resultaten van de
Maaltijd van Zeist aan de basis zullen staan van onze inzet en aanpak. Dit zijn ingredienten waarbij
organisaties en inwoners al uitgebreid betrokken bij zijn geweest.
Als eerste stap zijn wij op dit moment een position paper aan het ontwikkelen. In dit position paper
geven we aan de opgave die wij voor Zeist zien, de bestaande ambities (zie vorige alinea), dilemma’s
die we bij de match tussen deze 2 tegen komen en de positie die we als Zeist willen innemen.
Dit position paper leggen wij nog voor de zomer voor aan de gemeenteraad. Hierbij zullen ook de
diverse stakeholders worden uitgenodigd en gehoord.
Kanttekening hierbij is dat het proces van de REP ook in belangrijke mate word gestuurd door externe
processen, zoals het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit betekent
dat we als gemeente niet volledig zelf het tempo kunnen bepalen. In de snelheid van deze externe
processen is geen ruimte ingebouwd voor lokale participatietrajecten. Wij zullen echter nadrukkelijk
zoeken naar de momenten (en wijzen) waarop dit wel mogelijk is.
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Dit position paper is een eerste stap. Bedoeld om een heldere positie in de regio te verwerven,
Uiteindelijk bestaat het REP uit een uitvoeringsprogramma van de verschillende gemeenten, Zoals u
van ons gewend bent, kunt u erop vertrouwen dat wij de stakeholders bij (de onderdelen van) dit
uitvoeringsprogramma betrekken.
Ad 2
Middels de bijiage ontvangt u een afschrift van onze reactie aan de U10 over de 4
onderzoeksrapporten.
In deze reactie is de input verwerkt die we van uw stichting en de raad hebben
ontvangen tijdens de behandeling van de 4 rapporten op 14 februari.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Bijiage:
1. Brief aan U10 met reactie op de 4 rapporten.
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Reactie op de 4 onderzoeksrapporten

Onderwerp

Geachte heer Hoeve,
Na de bestuurstafels U10 op 19 december zijn 4 onderzoeksrapporten rapporten aangeboden aan de
gemeenten in het netwerk U10. Hierbij was het verzoek om schriftelijk aan te geven of de ons college
ermee kan instemmen dat deze rapporten worden gebruikt als bouwstenen voor het Ruimtelijk
Economisch Programme van U10.
Op 8 en 22 januari hebben wij de rapporten binnen ons college besproken. Daarna zijn ze ook twee
maal met onze Raad besproken. Tijdens het U10 Beraad(t) op 31 januari en tijdens een verdiepende
sessie op 14 februari.
Deze besprekingen hebben geleid tot de volgende reactie:
1.

Wij beschouwen de 4 onderzoeksrapporten als belangrijke bouwstenen voor het op te stellen
Ruimtelijk Economisch Programme. Niet alleen geven ze inzicht in de ontwikkelingen die op
de regio afkomen, ook geven ze een goed beeld van waar we als regio op dit moment staan.

2.

We constateren echter dat de rapporten sterk zijn gericht op ontwikkeling en daardoor te
weinig waardering bieden voor het bestaande. Zo biedt Zeist bijvoorbeeld nu al een bijzonder
groot aanbod aan sociale huurwoningen en groenvoorzieningen.

3.

We constateren ook dat in de Ruimtelijk Economische Koers de groenwaarde en
cultuurhistorie van de regio als belangrijke pijier voor de leefbaarheid worden benoemd en dat
hier geen onderzoek naar is verricht. Wij benadrukken het belang van deze vijfde pijier voor
de leefbaarheid van de regio in zijn geheel en als belangrijke bijdrage vanuit Zeist aan de
regionale opgave.

4.

We constateren tevens dat de grote opgave voor wat betreft mobiliteit (anders dan de
knooppunten) geen onderdeel uitmaakt van het pakket bouwstenen. Ons inziens zou dat wel
het geval moeten zijn. Dat geldt op zijn minst voor het (nu nog concept-)Toekomstbeeld OV
Midden Nederland.
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5.

In het concept Plan van Aanpak om te komen tot een Ruimtelijk Economisch Programma voor
de regio wordt als eerste fase benoemd het zetten van een stip op de horizon voor de regio.
Deze stip voor de regio is onlosmakelijk verbonden met de stippen die de gemeenten voor
zichzelf zien. Zeistzal dan ook parallel met dit proces van de regionale stip een eigen position
paper opstellen.

6.

Bij het zetten van de stip op de horizon en het opstellen van onze eigen position paper
hechten wij grote waarde aan het betrekken van onze raad en inwoners. De koers van de
regio en de gemeente hebben per slot van rekening de komende decennia een grote impact
op onze bewoners Dit vraagt echter tijd. Wij vragen het netwerk om in de gewenste
besluitvorming hiervoor de benodigde tijd in te ruimen.

7.

Ten aanzien van de ontwikkelingen van en binnen de U10 constateren wij dat we geregeld
worden gevraagd om op zeer korte termijn besluiten te nemen. Deze tijdsdruk staat op
gespannen voet met zorgvuldige besluitvorming en leidt tot ervaren afstand tussen U10 en de
gemeenten. Dit laatste achten wij zeer onwenselijk. We vragen de U10 dan ook om de
gevraagde besluiten / besluitvormingsmomenten beter te plannen en vooraf te communiceren.

Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voor dit moment voldoende hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester

en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,
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