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Maatschappelijk effect en doel van het voorstel
Het in positie brengen van Zeist m.b.t. de regionale uitdagingen.
Voorstel
1. Vaststellen van de Position Paper als vertrekpunt voor de verkenning van de bijdrage vanuit
Zeist aan de lokale en regionale uitdaging op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid,
energietransitie en behoud van groen en landschap.
2. Kennis nemen van het Plan van Aanpak voor het Ruimtelijk Economisch Programma van de
U10.
Besluit Raad 09 juli 2019:

Basis
Inleiding
De regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s in Nederland. Door de aantrekkelijke
omgeving voor wonen en werken zal de vraag naar nieuwe woningen en bedrijfslocaties tot 2040 fors
blijven groeien. De verwachting is dat de mobiliteitsbehoefte binnen de regio sterk zal toenemen als
gevolg van die groei. Daarnaast staan we voor een grote opgave om meer duurzame energie op te
wekken. Ten slotte ligt er een uitdaging om het groene karakter, landschap en cultuurhistorie te
behouden en waar mogelijk te versterken.
De vijf opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie vragen om een zorgvuldige
keuze of en waar die groei geaccommodeerd kan worden. Daartoe werkt de regio Utrecht, waar Zeist
onder valt, aan een gezamenlijk Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Het REP moet uiteindelijk
medio 2021 gereed zijn. In de periode daar naartoe zal iedere gemeente aan moeten geven op welke
wijze zij kan en wil bijdragen aan de regionale opgaven. Dit geldt ook voor Zeist. Het komende jaar
willen we voor Zeist een verkenning doen naar locaties waar we mogelijkheden zien om vanuit de
behoefte van Zeist de groeiende vraag een plek te geven en op die manier bij te dragen aan de
regionale opgaven. De Position Paper vormt daartoe het vertrekpunt. Het markeert de waarden,
ambities en uitgangspunten die eerder door de gemeenteraad van Zeist zijn besloten.
Argumenten
De Position Paper is van belang om beter inzicht te krijgen in de waarden, ambities en uitgangspunten
van Zeist in relatie tot de regionale opgaven op gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en
groen. De Position Paper geeft aanleiding voor een verdere verkenning en maatschappelijke discussie
om uiteindelijk tot heldere en zorgvuldige keuzes te komen of en waar Zeist nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen op de vijf opgaven kan laten plaatsvinden.
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Toelichtingen
Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces
Na besluitvorming over dit Position Paper komen nog meerdere fasen en besluitmomenten voor de
Raad. Samenvattend gaat het om de volgende momenten:
Oktober 2019: Vaststelling Beoordelingskader
Voorjaar 2020: Vaststelling Contouren van een Integraal Ruimtelijk Perspectief
Medio 2020: Vaststellen Zeister Propositie ten behoeve van het definitief Integraal Ruimtelijk
Perspectief.
Najaar 2020: Vaststelling definitief Integraal Ruimtelijk Perspectief
Medio 2021: Vaststelling Ruimtelijk Economisch Programma
Dit proces geeft ruimte aan een verkennende fase tot medio 2020. Daarna zullen we op basis van een
Zeister propositie nauwkeuriger keuzes maken of en hoe Zeist bijdraagt aan het Integraal Ruimtelijk
Perspectief. Definitieve uitvoering van die keuzes vindt plaats op basis van een Ruimtelijk Economisch
Programma. Die uitvoering vindt zijn weg via de gemeenteraad op basis van vaststelling van een
(herziening van) het Omgevingsplan.
VERDIEPING
Inleiding
De regio Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s in Nederland. Door de aantrekkelijke
omgeving voor wonen en werken zal de vraag naar nieuwe woningen en bedrijfslocaties tot 2040 fors
blijven groeien. De verwachting is dat de mobiliteitsbehoefte binnen de regio sterk zal toenemen als
gevolg van die groei. Daarnaast staan we voor een grote opgave om meer duurzame energie op te
wekken. Ten slotte ligt er een uitdaging om het groene karakter, landschap en cultuurhistorie te
behouden en waar mogelijk te versterken.
De vijf opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie vragen om een zorgvuldige
keuze of en waar die groei geaccommodeerd kan worden. Daartoe werkt de regio Utrecht, waar Zeist
onder valt, aan een gezamenlijk Ruimtelijk Economische Programma (REP). Het REP moet
uiteindelijk medio 2021 gereed zijn. In de periode daar naartoe zal iedere gemeente aan moeten
geven op welke wijze zij kan en wil bijdragen aan de regionale opgaven. Dit geldt ook voor Zeist. Het
komende jaar willen we voor Zeist een verkenning doen naar locaties waar we mogelijkheden zien om
vanuit de behoefte van Zeist de groeiende vraag een plek te geven en op die manier bij te dragen aan
de regionale opgaven. De Position Paper vormt daartoe het vertrekpunt. Het markeert de waarden,
ambities en uitgangspunten die eerder door de gemeenteraad van Zeist zijn besloten.
Ruimtelijk-Economische Koers
Regio Utrecht vormt economisch een van de meest competitieve regio’s van Europa. Dit zorgt
tegelijkertijd voor een groeiende vraag naar wonen, werken en mobiliteit in de regio. Om deze groei in
goede banen te leiden is in U10 verband een Ruimtelijk Economische Koers U10 (REK) opgesteld. De
titel ‘Ontmoetingsplaats voor Healthy Urban Living’ geeft de ambitie weer van de regio: de groei
opvangen en een gezonde leefomgeving ontwikkelen. Daarmee heeft de regio - anders dan andere
vergelijkbare regio’s zoals de metropoolregio Amsterdam - nadrukkelijk gekozen voor een zorgvuldige
en duurzame ontwikkeling van de regio passend bij de groene en aantrekkelijke omgeving. Dit komt
tot uitdrukking in de 6 toekomstbeelden in de REK:
1. Utrecht is in 2040 de internationaal erkende regio voor life sciences, gezondheid en
duurzaamheid.
2. Gemeenten in de regio zijn economisch complementair.
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3. We kiezen voor een ongedeelde regio met voldoende woningen voor alle doelgroepen.
4. We groeien, met voorrang, op binnenstedelijke locaties. Dat leidt tot kwaliteit en interactie.
5. We geven voorrang aan duurzame mobiliteit.
6. Groen, landschap en cultuurhistorie leveren een onmisbare bijdrage aan de stedelijke regio
Op 18 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Zeist ingestemd met de REK.
Nadere verkenning van de regionale opgaven
In 2018 zijn als vervolg op de REK in U10-verband onderzoeken uitgevoerd die inzicht geven in de
concrete te verwachte groei op de gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie. Belangrijkste
conclusies uit deze onderzoeken zijn:
1. De vraag naar woningen in onze regio stijgt als gevolg van onder meer de verdere
verstedelijking en de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. De te verwachte
behoefte is ca. 107.000 nieuwe woningen tot 2040;
2. De vraag naar werk groeit met ca. 80.000 arbeidsplaatsen tot 2040;
3. De bereikbaarheid van de gehele regio staat nu al onder druk. Met name Utrecht Centraal en
Utrecht Science Park (USP) lopen vast. De verdere (economische) groei maakt een integrale
aanpak noodzakelijk, waaronder de ontwikkeling van knooppunten, om de te verwachte groei
van de mobiliteitsbehoefte een plek te geven en te voorkomen dat de regio Utrecht (verder)
vastloopt.
4. Van de toekomstige energievraag van 100 PJ is het idee om in 2050 ca. 50% besparen en de
andere 50% duurzaam opwekken. Voor dat laatste zijn indicatief 750 windmolens + 1.000
hectare zonnevelden + 500.000 daken nodig.
Een vijfde rapport over groen (cultuurhistorie) en landschap volgt nog in juni 2019.
Deze 4 rapporten zijn op 30 januari in het U10 Beraad(t) en 14 februari in een
raadsinformatiebijeenkomst met de Raad nader toegelicht. De U10 heeft daarna gevraagd aan de
gemeenten of deze rapporten kunnen dienen als bouwstenen voor de ontwikkeling van de REP. Op
23 april jl. heeft B&W in een zienswijze op de 4 rapporten de U10 verzocht om tevens een nadere
analyse te maken op het thema groen en landschap. U bent op 23 april hierover geïnformeerd met
een raadsinformatiebrief (RIB19.069).
De rapporten geven alleen een analyse van de te verwachte groei in de regio tot 2040. De centrale
vraag is in hoeverre Zeist en de andere gemeenten in de regio de te verwachte groei kunnen en willen
accommoderen. Om de mogelijkheden te onderzoeken is een Position Paper voor Zeist opgesteld.
Die geeft een eerste verkenning naar de waarden, ambities en uitgangspunten die eerder door de
Gemeenteraad zijn vastgesteld.
Zeister Position Paper
Voor het bepalen van de Zeister Position Paper is gebruik gemaakt van bestaande visie- en
beleidsdocumenten. De Position Paper geeft weer waar we nu staan. Het spreekt uit wat onze
waarden zijn, welke ambities we hebben geformuleerd en wat onze uitgangspunten zijn, die in de
meeste gevallen ook zijn besloten na (uitgebreide) participatieprocessen met de Zeister samenleving.
Wat we zien in de Position Paper is het volgende:
1. Er is in Zeist al veel in ontwikkeling op gebieden die bijdragen aan het invullen van de regionale
opgaven. Zo zijn er al ca. 2.500 woningen opgenomen in de plannen voor komende jaren. Denk
daarbij aan plannen ronde Utrechtseweg of de ruim 1.000 woningen die in het kader van de
versnellingsopgave worden ontwikkeld. Ook zijn we al actief bezig met een herontwikkeling in en
rond het centrum.
2. Er lopen al verkenningen naar onder meer de toekomst van onze werklocaties en de ontwikkeling
van de recreatieve sector. Ook zijn er ambities uitgesproken en lopen er nu trajecten naar onder
meer de wijze waarop we onze mobiliteitsbehoefte in Zeist willen opvangen of hoe we in Zeist
duurzame energie willen opwekken.
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3. Huidige beleidskaders en visiedocumenten geven ruimte aan het verkennen van nieuwe locaties
om de groeiende vraag op te vangen. De groeiopgave voor Zeist is ook expliciet benoemd in de
structuurvisie. Daarbij spreekt de structuurvisie duidelijk uit dat op 5 plaatsen (onder meer rond
station Driebergen-Zeist) de gemeente de mogelijkheden voor ontwikkeling wil onderzoeken
buiten de rode contour. Ook staat de ambitie omschreven over het overkappen van de A28 en het
doorzetten van de tramverbinding naar en door Zeist. In die zin kun je concluderen dat de
structuurvisie - gelet op de regionale opgaven - nog altijd erg actueel is.
De huidige visie- en beleidstrajecten geven daarmee een goede richting aan de wijze waarop Zeist
eventueel de te verwachte groei kan opvangen. Ook de uitgangspunten die we in de verschillende
documenten benoemen passen goed in de wijze waarop die regionaal worden aangevlogen. Een
voorbeeld hiervan is dat we eerst binnenstedelijke oplossingen zoeken, en bij uitzondering het
zoekgebied verruimen tot buiten de rode contour.
Hiermee is nog niet gezegd dat alle ambities die in de Position Paper worden benoemd ook zullen
worden uitgevoerd. Evenmin betekent dit dat er niet nog meer ambities zijn. In de periode tot medio
2020 wordt de Position Paper verder uitgewerkt tot een Propositie.
De centrale vraag die voor nu van belang is, is of uw Raad zich herkent in de vertaling die vanuit de
verschillende visie- en beleidsdocumenten is gemaakt in de Zeister Position Paper, of dat er
aanvulling of aanpassing nodig is. De Position Paper vormt uiteindelijk ons gezamenlijk uitgangspunt
voor het verdere regionale REP-proces en basis voor onze lokale gesprekken richting een Zeister
propositie.
Overige trajecten met relatie tot het REP
Naast het REP-proces lopen op dit moment meerder trajecten, die een relatie hebben met de opgaven
uit de REP.
1. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Via het MIRT legt het Rijk vast hoe zij over een langere periode investeringen doen in projecten met
een ruimtelijke ingreep. Daarbij gaat het doorgaans om investeringen in rijkswegen, treinverbindingen
en hoogwaardig openbaar vervoer. Basis van besluitvorming vormen bereikbaarheidsknelpunten. Die
worden berekend op basis van (groei)modellen. Voor de regio liggen die knelpunten op dit moment
vooral bij Utrecht Centraal (trein), de ring Utrecht (A27/A12) en de ontsluiting van Utrecht Science
Park. Op dit moment worden al maatregelen genomen voor de grootste knelpunten voor de korte
termijn (no-regret maatregelen). Daarnaast lopen er voor de middellange termijn verkenningen naar
mogelijke oplossingen, waaronder het verlengen van de Uithoflijn naar Zeist langs de A28. Voor de
langere termijn moet een nieuwe verkenning worden afgesproken. Daarvoor moet eerst een urgentie
ontstaan voor het Rijk, aangezien dit kostbare en intensieve trajecten zijn. Gesprekken hierover lopen
via U-NED, waar Rijk, Provincie en regio (via U10 en gemeente Utrecht vertegenwoordigd) in zitten.
Vooral de middellange en lange termijn zijn voor de regio belangrijk. Daar moet nog besluitvorming
plaatsvinden over de bijdrage vanuit het Rijk. Om het Rijk daartoe te bewegen is het van belang de
urgentie van de knelpunten zo groot mogelijk te krijgen, en groter dan de knelpunten in andere regio’s.
Dat betekent dat we in de (verstedelijkings)modellen die het Rijk hanteert voor onderbouwing van de
investeringen de meer extreme groeiscenario’s als uitgangspunt moeten nemen.
Binnen U-NED worden de verstedelijkingsmodellen verder uitgewerkt. Die zullen rond de zomer
gereed zijn. Daarvoor wordt mede gebruik gemaakt van de mogelijke groeilocaties die vanuit
gemeente zijn meegeven. Hierin ligt de verbinding met de Zeister Position Paper. Op basis van de
Position Paper zullen we locaties meegeven in het verstedelijkingsmodel die we mogelijk tot
ontwikkeling kunnen laten komen in de komende jaren tot 2040. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
niet alle bereikbaarheidskwesties via de MIRT worden gefinancierd. Een belangrijk deel van de
financiering van onze mobiliteitsoplossingen komt vanuit de provincie.
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2. Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
Op dit moment bereidt de provincie zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Daartoe werkt zij
momenteel aan een provinciale omgevingsvisie. Vanwege de nauwe samenhang tussen de
vraagstukken in het REP en de vraagstukken in de provinciale omgevingsvisie, heeft de provincie dit
voorjaar besloten het afstemmingsproces van hun omgevingsvisie met gemeenten samen te laten
lopen met het REP proces. Gesprekken over de REP en provinciale omgevingsvisie vinden aan
dezelfde tafel plaats. Omdat de omgevingsvisie uiteindelijk geen programma hoeft te zijn, zal de
provincie zich alleen baseren op de contouren. Dat betekent dat met name ontwikkelgebieden worden
benoemd, zonder dat daar een daadwerkelijke afspraak uit voort komt. Belangrijke vraagstukken
komen wel aan de orde in zowel de REP als provinciale omgevingsvisie, zoals de ruimte om buiten de
rode contouren te ontwikkelen. Een eerste proeve van de provinciale omgevingsvisie wordt in het
najaar 2019 verwacht. De Zeister Position Paper vormt de input voor zowel de contouren van het
Integraal Ruimtelijk Perspectief van de regio als de omgevingsvisie van de provincie.
3. Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI)
Ook de gemeente Zeist bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Uiteindelijk moet
Zeist in 2023 een omgevingsvisie hebben. Toch zullen we in Zeist snel moeten starten met het
ontwikkelen van gesprekken met de samenleving over onze eigen omgevingsvisie. Vanwege de
inhoudelijke samenhang is het idee om het proces van de omgevingsvisie samen te laten lopen met
het proces rond de REP (en daarmee het proces tot een Propositie). Rond de zomer informeert het
College de Raad over de wijze waarop we dit willen oppakken.
4. Regionale EnergieStrategie (RES)
Ten slotte dient de regio een bod te doen op de landelijke klimaatdoelstellingen. Doel is om als land in
2050 klimaatneutraal te zijn. Hoe dat bereikt moet gaan worden, is aan de regio’s overgelaten. Echter,
de regio’s moeten met een concreet bod komen hoe zij dat willen gaan realiseren. Daarvoor moeten
de regio’s een Regionale EnergieStrategie (RES) uitwerken. De RES heeft een ruimtelijke impact,
omdat het gaat over een omvangrijke hoeveelheid warmte en elektriciteit die we in de regio duurzaam
moeten genereren. Om die reden heeft de RES ook een nauwe samenhang met de REP en vormt
energie één van de vijf regionale opgaven die in de REP een plek moet krijgen.
Het tempo loopt echter sneller rond de RES, zoals nu is voorzien. In het najaar 2019 moeten de
regio’s een eerste bod doen richting het Rijk. Uiteindelijk moet dit de opmaat vormen voor een eindbod
medio 2020. Dit loopt dus sneller dan de (ruimtelijke) keuzes die moeten landen in het Integraal
Ruimtelijk Perspectief. Op dit moment wordt regionaal gekeken hoe die twee processen goed op
elkaar moeten gaan aansluiten.
ARGUMENTATIE
De Position Paper is van belang om beter inzicht te krijgen in de waarden, ambities en uitgangspunten
van Zeist in relatie met de regionale opgaven op gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie en
groen. Dit inzicht is noodzakelijk om een goed onderbouwde Propositie aan de regio te kunnen doen
en in de verschillende trajecten in regionaal en nationaal verband een gedeeld en gezamenlijke
vertrekpunt te hebben.
De Raad heeft een kaderstellende bevoegdheid. Met een Position Paper geeft de Raad helder de
ruimte mee aan het College waarbinnen de regionale en nationale discussies op de vijf
deelonderwerpen voor Zeist kunnen plaatsvinden. Hiermee willen we verrassingen voorkomen.
Met het vaststellen van de Position Paper worden geen onomkeerbare stappen gezet. Er volgen nog
meerdere vervolgstappen, waaronder een Zeister Propositie. Zie voorts hieronder.
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VERDERE PROCES
Planning en uitvoering
Plan van Aanpak REP
Het Plan van Aanpak REP is inmiddels in de tijd achterhaald. De contouren zullen pas in het voorjaar
aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Daarna zullen we pas toewerken naar een Integraal
Ruimtelijk Perspectief. Twee zaken zijn wel van belang:
1. De fasering die is opgenomen in het Plan van Aanpak. Daarin gaan we van Stip aan de Horizon
(inbreng van alle gemeentelijke position papers) in fase 1 naar uiteindelijk een regionaal Ruimtelijk
Economisch Programma tot 2040 in fase 4. Die fasering staat hieronder nader toegelicht.
2. De relatie met de MIRT is van belang. Met name als het gaat om de input voor de MIRTverkenning, waarover in november 2019 gesproken wordt met het Rijk. Daarin is het nodig een
eerste beeld te geven van de wijze waarop de regio invulling zou kunnen geven aan de opgaven
en het effect daarvan de mobiliteitsbehoefte. Dit komt tot uitdrukking in verschillende
verstedelijkingsmodellen. Dit moet na de zomer, gelijktijdig met het beoordelingskader, gereed
zijn. Doel is urgentie te creëren van de bereikbaarheidsopgave in de regio, en daarmee een
besluit van het Rijk om de verkenning uiteindelijk uit te voeren en om te zetten in investeringen in
de regio. Dit betekent echter niet dat dit een vastgezet plaatje is voor de regio. Uiteindelijke
besluitvorming over de daadwerkelijke ruimtelijke ontwikkeling is een lokale bevoegdheid.
Advies is daarom kennis te nemen van het Plan van Aanpak REP van de U10 en voorts de planning
en uitvoering in te zetten zoals hieronder aangegeven.
Beoordelingskader
In oktober 2019 zal aan de gemeenteraden het beoordelingskader worden voorgelegd. Dit
beoordelingskader geeft een kwalitatieve waardering aan de ruimtelijke keuzes die uiteindelijk in het
Integraal Ruimtelijk Perspectief terecht komen. Met het beoordelingskader is het mogelijk een meer
objectieve afweging te maken over de vraag waar bepaalde opgaven het beste kunnen landen, zodat
we uiteindelijk vanuit regionaal perspectief de optimale invulling kunnen krijgen.
Daarnaast geeft het beoordelingskader invulling aan andere kwaliteiten en wensen dan alleen
ruimtelijke kwaliteiten. Op die manier kan ook het idee van het gezond stedelijk leven een plek krijgen
in de ruimtelijke keuzes, zoals de effecten op luchtkwaliteit of de ecologische waarde. Waar nodig of
wenselijk wordt dit kader aangevuld met andere kwaliteiten. Een voorbeeld daarvan is biodiversiteit
(motie vanuit gemeente Utrechtse Heuvelrug).
Contouren van een Integraal Ruimtelijk Perspectief
In het voorjaar van 2020 zal een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenteraad met daarin de
contouren van een Integraal Ruimtelijk Perspectief. Op basis van alle input vanuit gemeenten via de
position papers wordt een eerste beeld geschetst van waar en in welke mate de regiogemeenten
invulling kunnen geven aan de te verwachte groei tot 2040. Dit geeft dus een eerste integraal beeld,
maar is nog niet nader getoetst op haalbaarheid en realiseerbaarheid. Het geeft wel al aan of we in
grote lijnen kunnen voldoen aan de opgaven die uit de analyse zijn gekomen en welke verdere
uitwerking gewenst is. In deze fase worden echter nog geen keuzes gemaakt.
Zeister Propositie
Medio 2020 willen we, op basis van de contouren van het Integraal Ruimtelijk Perspectief en de
conclusies die daarin zijn getrokken, toewerken naar heldere keuzes over de vraag of en waar en in
welke aantallen Zeist de eigen groeiopgaven wil invullen. Die keuzes vormen input voor het definitieve
Integraal Ruimtelijk Perspectief voor de regio. De Zeister keuzes willen we samen met uw Raad en in
de samenleving vanaf zomer 2019 (in samenhang met de gemeentelijke omgevingsvisie) ontwikkelen.
Ter onderbouwing van de Zeister propositie willen we - mede op uw aangeven tijdens de
raadsbijeenkomst van 7 mei jl. - goed in beeld hebben hoe groot de te verwachten groei voor Zeist is
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en willen we met de Raad goed onderbouwd en weloverwogen een groeiscenario kiezen. Dit zal in de
tweede helft van 2019 uitgevoerd en besproken worden. Medio 2020 moet dit proces leiden tot een
besluit in de Raad.
Integraal Ruimtelijk Perspectief
Naar verwachting zal in het najaar 2020 het integraal Ruimtelijk Perspectief voor de regio worden
voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit integraal ruimtelijk perspectief vormt een verdere uitwerking
op de contouren, en bevat daarmee ook een concreter beeld waar en in welke aantallen de regio
invulling wenst te geven aan de te verwachte groei. Dit vormt de definitieve ontwikkelopgave voor de
regio, uitgesplitst naar gemeenten.
Ruimtelijk Economisch Programma
Uiteindelijk moet op basis van besluitvorming over het Integraal Ruimtelijk Perspectief in de loop van
2021 afspraken worden gemaakt tussen de regiogemeenten over de daadwerkelijk programmering en
uitvoering van de ontwikkelopgave.
Verdere proces
Hoe gaan we verder na besluitvorming over de Position Paper?
1. We brengen de Zeister Position Paper in ter kennisname aan de Regio. Deze Position Paper
vormt input voor verdere gesprekken in regionaal en nationaal verband.
2. We zullen met uw Raad bepalen op welke onderwerpen nader onderzoek nodig is en die laten
uitvoeren, om daarmee een beter beeld te krijgen van de te verwachte groei voor Zeist tot 2040.
3. We zullen als College in de komende maanden groeiscenario’s verder uitwerken (krimp, 0scenario en groei) om daarmee op hoofdlijnen de consequenties inzichtelijk te krijgen van de
keuzes die we in onze Zeister Propositie zullen besluiten.
4. We zullen met een apart procesvoorstel komen om dit REP-proces en voorbereiding op de Zeister
Propositie samen te laten gaan met gesprekken in de samenleving over de omgevingsvisie voor
Zeist.
Gelet op de omvang van het REP-proces willen we afspreken per twee maanden een openbare
raadsinformatiebijeenkomst te organiseren om bij te praten over de voortgang op de onderwerpen.
Daarmee kunnen we buiten de formele besluitvormingsprocessen om reflecteren op dit onderwerp en
regionale gesprekken en waar nodig aanvullende afspraken maken om zo de gezamenlijkheid tussen
Raad, samenleving en College te borgen.
Evaluatie

BIJLAGEN
1. concept Position Paper
2. Plan van Aanpak REP
3. Presentatie over de Position Paper en het proces aan de Raad (7 mei)
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RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 19RV032

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;
BESLUIT:
1.

Position Paper vast te stellen als vertrekpunt voor de verkenning van de bijdrage vanuit Zeist aan
de lokale en regionale uitdaging op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid,
energietransitie en behoud van groen en landschap.

2.

Kennis te nemen van het Plan van Aanpak voor het Ruimtelijk Economisch Programma van de
U10.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 09 juli 2019.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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