Amendement U10 Zienswijze Beoordelingskader Verstedelijkingsmodellen

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 oktober 2019, in behandeling hebbende het raadsvoorstel
Uitgangspuntennotitie en beoordelingskader U10 (19RV047):
Besluit
Concept-besluit met een nieuw beslispunt aan te vullen luidende:
“De algemeen Procesmanager van de U10 bijgevoegde zienswijze op het beoordelingskader te doen
toekomen”:
Ronald Camstra (GroenLinks)

Toelichting
Dit amendement heeft tot doel om de positie van de thema’s Groen & Landschap, Duurzaamheid en
Gezondheid te versterken.
Enerzijds door deze thema’s een gelijkwaardige positie als hoofddoel te geven. Anderzijds door een
aantal kernindicatoren nog toe te voegen aan het beoordelingskader. Het betreft:
 Behoud of versterking van de natuur(waarde) en biodiversiteit
 Behoud van cultuurhistorische waarde in landschappen en bebouwing
 Versterking recreatieve voorzieningen
 Versterken van duurzaamheid
 Vergroten van de gezondheid
Indieners zijn zich er van bewust dat het beoordelingskader een regionaal instrument is en dat de
gemeenten hier overeenstemming moeten bereiken. Zij roepen met dit amendement dan zowel het
college als de raadsleden om deze gewenste aanpassingen uit te dragen naar de U10 en de andere
gemeenten.
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Zienswijze op het beoordelingskader REP

Geachte lezer,

De gemeenteraad van Zeist heeft tijdens haar vergadering van 8 oktober onderstaande zienswijze op het
beoordelingskader verstedelijkingsmodellen vastgesteld.
De gemeenteraad van Zeist heeft met belangstelling kennis genomen van de Uitgangspuntennotitie
Verstedelijkingsmodellen en het Beoordelingskader Verstedelijkingsmodellen.
Zij erkent het belang van een beoordelingskader om zuiver mogelijke verstedelijkingsmodellen en –
maatregelen te kunnen beoordelen. Het is namelijk van belang om zowel in de regio als lokaal te komen
tot de juiste maatregelen. Ter ondersteuning van de besluitvorming is er de behoefte aan het vergelijken
van de integrale verstedelijkingsmodellen met behulp van een beoordelingskader en
uitgangspuntennotitie. Daarin worden de modellen gescoord op de mate waarin zij bijdragen aan de
beleidsdoelen. Enerzijds is er de vraag naar een compact eenduidig overzicht van hoe de modellen zich
tot elkaar verhouden (op een beperkt aantal indicatoren), anderzijds is er de expliciete wens recht te doen
aan de veelheid aan maatschappelijke aspecten die een rol dienen te spelen in de maatschappelijke
afweging.
Het voorliggende kader geeft hiertoe een eerste aanzet. De hoofddoelen zijn herkenbaar uit zowel de
Uitgangsnotitie als de eerder vastgestelde Ruimtelijk Economische Koers. Zij is echter over de
hoofddoelen van mening dat de pijlers “Groen en Landschap” en “Duurzaamheid” gelijkwaardig met
bijvoorbeeld de pijler “Duurzame Bereikbaarheid” moeten worden uitgewerkt naar hoofddoel, subdoelen
en kernindicatoren. Hetzelfde geldt voor de kernkwaliteit “Gezond”.
De gemeenteraad is ook van mening dat het beoordelingskader op het niveau van kernindicatoren nog
niet compleet is. Voor Zeist belangrijke waarden uit de Ruimtelijk Economische Koers komen
onvoldoende tot uiting. Hierin wreekt zich dat de pijler Groen pas in een laat stadium vorm heeft
gekregen.

Concreet wenst de gemeenteraad van Zeist een (nog nader uit te werken) aanvulling van het
beoordelingskaders met de volgende elementen:
 Behoud of versterking van de natuur(waarde) en biodiversiteit
 Behoud van cultuurhistorische waarde in landschappen en bebouwing
 Versterking recreatieve voorzieningen
 Versterken van duurzaamheid
 Vergroten van de gezondheid

Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de griffier,

de voorzitter,

J. Janssen

drs. J.J.L.M. Janssen

