Nieuwsflits 21 februari 2011
Deze SBZ Nieuwsflits gaat naar alle sympathisanten van "Stichting Beter Zeist" en naar de
deelnemers aan het platform "Zeist voor Zeist"

NIEUWSFLITS 21 februari 2011

Voor een mooi en groen Zeist
en aantoonbaar invloed van de burger

Betrokken inwoners van Zeist,
In deze Nieuwsflits komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Beroepsprocedures Sanatoriumbos en Kerckebosch
2. Raad gaat besluitvorming over kleinere bouwprojecten delegeren
3. Besluitvorming over Structuurvisie
4. Aanpak burgerparticipatie
5. Kunst in Zeist (concerten Witte Kerkje)
6.

Agenda

U ziet, er is weer het nodige te doen en wij rekenen op uw steun, al was het maar om af
en te komen luisteren op de publieke tribune van de raadszaal.
Wil Nuijen
Voorzitter

1 - Beroepsprocedures Sanatoriumbos en Kerckebosch
De beroepsprocedure over het bestemmingsplan “Buurtschap” volgens de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening (Wro) in het Sanatoriumbos komt nu in een eindstadium. De
Raad van State heeft een bureau (de StAB) een verslag laten uitbrengen over de
feitelijke situatie en de gevolgen van het plan. Over het verslag hebben de Stichting
Behoud Sanatoriumbos, de vereniging Buurt Belangen Dichterbij en de Stichting
Milieuzorg Zeist e.o. hun zienswijzen ingediend. Het is nu afwachten wat de Raad van
State doet. Wellicht komt er een laatste pleidooi of misschien nog nader onderzoek.
Ondertussen begint ook de beroepsprocedure over een aantal besluiten bij de rechtbank in Utrecht op
gang te komen. Daar gaat het om drie besluiten van de raad over vrijstelling volgens de oude WRO,
de onttrekking van openbaar gebied door het bouwen op Thorbeckelaan en de gemeentelijke
monumentenvergunning. Tegelijkertijd is er beroep aangetekend tegen het ministeriële besluit tot
ontheffing van de Flora en Faunawet.

De Stichting beter Zeist ondersteunt deze beroepsprocedures en die van
Kerckebosch. De laatste procedure is nog niet zo ver als in Zeist-Noord. Voor eind
april zal een onderzoeker van de StAB daar poolshoogte nemen, waarna ook daar
zienswijzen worden ingediend.

2 - Raad gaat besluitvorming over kleinere bouwprojecten delegeren
Het College zal – naar het zich laat aanzien - van de raad de toestemming krijgen over
kleinere bouwprojecten zelf te besluiten. In de Ronde Tafel discussie op 3 februari bleek, dat
de raad in meerderheid kennelijk deze verantwoordelijkheid wil overlaten aan het college.
Dus hoeft de raad in het vervolg niet meer in te stemmen met een voorgestelde “Verklaring
van geen bedenkingen” volgens de WABO, zoals voor projecten tot en met 30 huizen, 1500
m2 werk- en winkelruimte en zendmasten tot 15 meter hoogte. Burgers en belangengroepen
kunnen uiteraard nog wel reageren op de aanvraag ook al loopt de besluitvorming daarover
alleen nog via het College. De burgers kunnen echter tijdens het voortraject via raadleden
weinig invloed meer uitoefenen. Wel efficiënt op de korte termijn, maar een gemiste kans
voor burgerparticipatie via de raad. Wat precies de gevolgen zullen zijn moeten we
afwachten. Meer procedures en dus minder effectief op de lange termijn? Een verder
marginaliseren van de raad? Veel kleine projecten maken samen een grote. Ook kunnen
kleine ingrepen een precedentwerking hebben. We moeten dus - net als de gemeentelijke
bureaucratie - blijven opletten. (zie verder voorstel 11Raad0005 in zoekvenster vermelden
op www.zeist.nl).
3 - Besluitvorming over Structuurvisie
Op 1 maart aanstaande zal de gemeenteraad besluiten over de ontwerp-Structuurvisie.
In de bijlage staat een overzicht wat er de afgelopen maanden is gebeurd en hoe we
dat evalueren Gezien de raadsdiscussie op 8 februari zijn amendementen of moties te
verwachten over de voorgestelde tramverbinding, de aantasting van het groene
Wallenburg bij aansluiting op de A 28, de fietsverbinding naar de Uithof door een
natuurgebied en het bouwen langs de Amersfoortseweg buiten de rode contouren.
4 - Aanpak burgerparticipatie
Na het overleg met Wethouder Varkevisser heeft een werkgroep van de Stichting Beter
Zeist een eerste opzet gemaakt voor een Raamwerk burgerparticipatie in Zeist. Daarbij
is gebruik gemaakt van de resultaten van de studiebijeenkomst van 14 juni 2010. In de
loop van maart wordt het concept verder aangepast en vervolgens besproken in het
platform van maandag 14 maart a.s.
5 - Kunst in Zeist
Op vrijdagavond, 25 februari, vindt weer een concert plaats in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. Deze
keer wordt LATIJNS-AMERIKAANSE muziek ten gehore gebracht, met het DUO EROICA (Evelyn
Vierbergen, sopraan en Hendrik Vonk, tenor) en met het PELICAN TRIO (Evelyn Vierbergen,
Alejondro Rivas en Karem Ruiz). Aan de Erard vleugel Wolter Willemsen en Wilma Thalen, viool.
Kom luisteren op vrijdagavond 25 februari 20.00 uur in Het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47, Huis
ter Heide. Toegang gratis, bij de uitgang een collecte ter dekking van de onkosten.

6 - Agenda
- Dinsdag 1 maart:
- Woensdag 2 maart:

Raad besluit over Structuurvisie
Provinciale verkiezingen: stem voor een mooie en groene
provincie en aantoonbaar invloed van burgers
- Maandag 14 maart:
Platform Zeist voor Zeist
- Maandag 18 april:
(geplande) bijeenkomst Stichting Beter Zeist met
raadsleden
- Zondag 5 juni (of 29 mei):
gezellige Netwerkbijeenkomst in het Sanatoriumbos

Stichting Beter Zeist
Voor meer informatie over de stichting en de genoemde onderwerpen: zie onze
internet site: www.beterzeist.nl

