Behandeling raadsvoorstellen regionale ontwikkelingen in het presidium van 15 juni a.s.
Vorige week is er op ambtelijk niveau contact geweest over de mogelijke aankondiging van een aantal
raadsvoorstellen die betrekking hebben op regionale ontwikkelingen.
Het gaat om de volgende voorstellen:
Rv Propositie (Sander Jansen)
Rv contour REP beoordelingskader (Sander Jansen)
Rv gemeentelijke reactie op de POVI (Marcel Fluitman, Koos Janssen)
Rv Woonvisie (Laura Hoogstraten)
Rv Aanpak duurzame electriciteitsopwek in Zeist en Beleidsvisie Zonnevelden (Wouter Catsburg)
Het is de bedoeling dat over deze raadsvoorstellen in de raad van 6 oktober a.s. wordt besloten. Voor al
deze voorstellen is een Ronde Tafel en Debat voorzien.
Raadsvoorstellen propositie en contour REP beoordelingskader
Binnen de regio is afgesproken om medio oktober 2020 een reactie geven. Dat is ook nodig in verband
met de onderhandelingen tussen de regio en rijk over o.a. Bo MIRT. Om die reden is die behandeling
daarom noodzakelijk.
Raadsvoorstel gemeentelijke reactie op POVI
In dit rv komt de gemeentelijke reactie op de POVI aan de orde. Dit heeft duidelijk samenhang met de
propositie. De reactie hangt natuurlijk af van wat de raad uiteindelijk vaststelt in de propositie. Echter de
provincie heeft aangegeven in het najaar de provinciale omgevingsvisie (POVI) ter inzage te leggen.
Op ambtelijk niveau is er contact om de provincie te verzoeken de datum van ter inzage legging uit te
stellen. En dus meer duidelijkheid te krijgen wanneer de stukken ter inzage worden gelegd.
M.a.w. met dit voorstel zijn we dus ook afhankelijk van andere partijen.
Raadsvoorstel woonvisie
In dit raadsvoorstel komt de vaststelling van de woonvisie aan de orde. Aangegeven wordt dat dit
samenhang heeft met de propositie.
Raadsvoorstel Aanpak duurzame electriciteitsopwek in Zeist en Beleidsvisie Zonnevelden
In dit rv komt aan de orde de beleidsvisie voor zonnevelden (onder welke voorwaarden zien we waar in
Zeist eventueel kansen voor zonnevelden) en een aanpak voor grootschalige duurzame opwek in Zeist
(op basis van een eerste verkenning een procesvoorstel voor hoe een volgende stap te zetten in de
verdere verkenning naar de kansen voor windenergie en zonnevelden in Zeist).
Beide stukken zijn een uitwerking van de doelstelling voor duurzame opwek van de routekaart ‘Nieuwe
energie’. Tegelijkertijd is het lokale gesprek hierover de input voor de bijdrage van Zeist aan de Regionale
Energie Strategie. De input voor de RES moet begin 2021 gereed zijn.
Raadsinformatiebrief
Het is verder de bedoeling om vlak voor de vakantie een raadsinformatiebrief te sturen aan de
gemeenteraad om de samenhang te verduidelijken en stukken mee te sturen. De raadsvoorstellen zullen
dan uiterlijk 1 september moeten worden aangeleverd.
Behandeling
Er van uitgaande dat over al deze raadsvoorstellen 6 oktober a.s. moet worden besloten wordt
voorgesteld om voor al deze raadsvoorstellen eerst een Ronde Tafel te houden. Pas als de Ronde Tafels
zijn afgerond om daarna het Debat te voeren. De overweging om dit te doen, is de samenhang. In de
communicatie (zowel naar de raad als de meesprekers) naar buiten zou dit moeten worden benadrukt.

