Aan de gemeenteraad van Zeist
CC: College van B&W Zeist, media

Zeist,16-02-2015

Betreft: verzoek om Ronde Tafel Verkeerscirculatieplan Zeist Centrum
Geachte raad,
In het debat over het centrumplan op 12 februari 2015 heeft een aantal raadsleden
waarderende woorden gesproken over de inbreng en betrokkenheid van de insprekers
tijdens de hoorzittingen. Omgekeerd waarderen wij het dat u de samenleving in de
afgelopen jaren in de gelegenheid heeft gesteld betrokken te raken en in te spreken.
Een voorbeeld daarvan is uw besluit opnieuw een hoorzitting te houden op 15 januari
2015. Dit om te kunnen reageren op de aanvullende verkeersvariant (2a alternatief) bij
het raadsvoorstel van 4 december 2014. Wij verzoeken u het bevorderen van de
betrokkenheid van de samenleving tot het eind van het beleidsproces voort te zetten.
Meermalen is vastgesteld dat de discussie over het centrumplan voornamelijk ging over
de verkeerscirculatie. In het debat op 12 februari kwam een voorgenomen amendement
naar voren voor een aangepast verkeersplan. Een amendement is bedoeld om een
voorstel - in dit geval ten aanzien van het verkeer - te wijzigen maar verder in grote lijnen
in stand te houden. Daarnaast werden enige moties in het vooruitzicht gesteld die bij het
overnemen ervan zullen leiden tot een verdergaand wijzigen van het plan.
Het verkeersplan dat ons via een mondeling conceptamendement op 12 februari
gepresenteerd werd, kan echter geen wijziging van het laatste raadsvoorstel genoemd
worden. Daarvoor wijkt het teveel af van de twee verkeersvarianten bij de centrumvisie.
Het is een combinatie van elementen van eerdere varianten (2a en 2a alternatief) met
bovendien toevoeging van nieuwe onderdelen. Daardoor verdient het de status van een
nieuwe variant.
Dit voor belanghebbenden nieuwe plan is tot op heden niet gepresenteerd of besproken
in de dialoog met de samenleving in 2013. Het is ook nooit eerder ter sprake is gekomen
en het is niet als zodanig doorgerekend door Oranjewoud. De effecten ervan op het
verkeer in de omgeving van het centrum zijn niet aangegeven, terwijl die wel zijn te
verwachten. Daarover hebben belanghebbenden zich geen oordeel kunnen vormen en
ook niet kunnen inspreken.
De raad heeft tijdens een besloten zitting op 29 januari zelf het nieuwe plan opgesteld.
Het lijkt er nu op dat binnen de raad voor dit initiatief voldoende politiek draagvlak
bestaat. Juist gezien het feit dat geen bezwaar kan worden aangetekend tegen een
vastgestelde visie (in dit geval inclusief plan) is het van groot belang voorafgaande aan
de besluitvorming daarover eerst het maatschappelijk draagvlak na te gaan. Dat kan ons
inziens alleen door het houden van een volgende Ronde Tafel over het plan.
Ondergenoemden verzoeken u daarom, conform uw uitgesproken waardering, in uw
besluitvorming op 3 maart 2015, ervoor te zorgen dat dit plan, nadat het is doorgerekend
en voorlopig uitgewerkt, opnieuw aan de samenleving te presenteren. Verder vragen wij
u de samenleving opnieuw in de gelegenheid te stellen hierover in te spreken voordat
definitief besloten wordt tot realisatie.
Met vriendelijke groet,
Egbert Visscher, Peter Vermeulen, René Sterkenburg, Anne Meijer, Ronald de Jong,
Hendrik Jan Hoorn.

