
Nieuws september 2020 

Samen maken we Zeist beter  

Nieuwe website, Verkeersmaatregelen centrum, 
Recht op amendement, Opwekking duurzame 
energie, Bijdrage Zeist aan verstedelijking  

Agenda  
Ronde Tafels op donderdagavond 20.00 uur per videoverbinding 
- 10/9 Raadsvoorstel Uitvoering projecten centrum 
- 10/9 Initiatiefvoorstel D66 ‘Recht op amendement’ 
- 17/9 en 24/9 Raadsvoorstel Duurzame opwek, RV Beoordelingkader REP en contour 
REP, RV Propositie van Zeist (REP) 
- Zaterdag 12 september open monumentendag, zie 
www.openmonumentendag.nl/comite/zeist/ (o.a. Eikenstein) 
 
Nieuwe website Beter Zeist 
U kunt de belangrijkste ontwikkelingen tot begin augustus vinden op de oude site 
www.beterzeist.nl. Sinds deze week is ook de nieuwe site toegankelijk 
www.beterzeist.com. Deze website is digitaal beter beveiligd en geeft vooral nieuws en 
algemene achtergronden. Voorlopig blijft de oude site ook bereikbaar om geen informatie 
onnodig te verliezen. Wij houden ons aanbevolen voor uw reacties en suggesties om de 
site verder te verbeteren. 
 
Voortgang verkeersmaatregelen centrum Zeist 
Donderdagavond 10 september is er na bijna 9 maanden een 
digitale ronde Tafel over het afronden van de in december 2019 
besloten verkeersmaatregelen in het centrum. Dat is mogelijk 
door het vrijmaken van ruim 5 ton van niet bestede gelden voor 
de centrumaanpassing. Het gaat om de voorbereiding en 
definitieve inrichting van de Voorheuvel en het kruispunt 
Slotlaan-Jagerlaan, een onderzoek naar de verkeersveiligheid 
Slotlaan-Korte Steynlaan, een bebordingsplan naar en in het 
centrum, uitvoering van verkeerstellingen en onderzoek naar de 
eventuele wenselijkheid van reconstructie van de parallelweg Weeshuislaan (tussen 
Antonlaan en Torenlaan).  
Over de aanpassing van de wijkverkeersmaatregelen in het Wilhelminapark en het 
Lyceumkwartier vindt overleg plaats tussen de beide buurtverenigingen en de gemeente. 
Er zal op basis van verkeersmetingen worden nagegaan wat de effecten van openstelling 
van de eerder afgesloten rijrichtingen zijn. 
Ook is een rapport van Enneus beschikbaar gekomen over de procesgang van de 
verkeersmaatregelen, zie ook de kritische brief van Ir H. Hoorn  over het onderzoek en de 
vraagstelling van het college. Zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/ 
 
Recht op Amendement 
Het recht op (burger)amendement geeft elke inwoner de kans om samen met anderen 
raadsvoorstellen te wijzigen. Een burgeramendement kan worden ingediend als ongeveer 
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50 mensen, d.i. 5% van de kiesdeler, hun handtekening zetten onder het amendement. 
Begin maart heeft D66 Zeist het algemene voorstel van de landelijke partij ingediend bij de 
raad. Pas nu, op 10 september, wordt daarover een Ronde Tafel georganiseerd. Daarna 
moet er nog een verordening worden opgesteld die voorlopig 2 jaar van kracht is. Voor de 
komende besluitvorming over de zeer belangrijke en ingrijpende voorstellen over de 
energietransitie en het ruimtelijk-economische programma geldt een dergelijk recht dus 
nog niet. Als de politiek het werkelijk had gewild dan was het recht op amendement al 
voordien ingevoerd. Op zich een goed initiatief als aanvulling op de formele inspraak, 
maar helaas veel te laat geagendeerd. Zie het initiatiefvoorstel  en zie ook de rubriek 
participatie.  
   
Opwekking van duurzame energie 
Volgens het Nationaal Programma Energiestrategie moeten de regio’s bijdragen aan het 
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Half juni stemde de raad in met het bod 
voor de energieregio U16. Maar van burgerparticipatie over het bod was nauwelijks 
sprake. Toch gaat het naar verwachting om ingrijpende voorstellen voor de omgeving: ca. 
35 hectare zonnevelden en 2 enorme windmolens tot 241 meter tiphoogte (Vestas V-150) 
en her en der in het buitengebied kleine windmolens tot 21 meter tiphoogte. Volgens het 
college is het gebied van de A12/spoorzone (groene driehoek) kansrijk voor grootschalige 
windmolens en het nog open gebied tussen Zeist en Bunnik ook geschikt voor 
zonnevelden. Wat zijn de gevolgen van het bod voor de omgeving en de leefbaarheid? Zie 
de brief van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen. Op 17 september is er een digitale 
Ronde Tafel over het raadsvoorstel via Teams. Zie verder de rubriek Milieu en Energie en 
het dossier tot begin augustus. 
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Bijdrage Zeist voor verstedelijking regio 
Op 17 en 24 september is er ook een digitale Ronde Tafel via Teams over de contour 
Ruimtelijk-Economisch Programma (contour REP) van de regio Utrecht waaraan de 
gemeente Zeist deelneemt. Daarover hebben Beter Zeist en de groene organisaties in 
maart een gezamenlijke zienswijze ingediend, zie ook oude site. Daarin wordt gevraagd 
om het faciliteren van de groe juist niet als belangrijkste uitgangspunt voor de REP te 
nemen. Ook werd een beroep op de raad gedaan tijdig te zorgen voor burgerparticipatie 
en anders de besluitvorming uit te stellen.  
 
Propositie Zeist 
Uit de voorgestelde bijdrage van de gemeente (Propositie van Zeist) aan de realisering 
van de Contour Rep blijkt niet dat met de vragen uit de gezamenlijke zienswijze iets is 
gedaan. Nu wordt verstedelijking in feite de belangrijkste keuze voor deze regio en voor 
Zeist. De keuze is nooit aan de eigen bevolking voorgelegd. De ambitie stond ook niet in 
de verkiezingsprogramma’s van 2018. 
Inwoners en andere belanghebbenden kunnen echter geen bezwaar en beroep 
aantekenen tegen de straks vastgestelde Zeister en regionale programma’s. Dergelijke 
beleidsstukken hebben namelijk geen juridisch rechtsgevolg. Pas als op basis van zo’n 
beleidsstuk bijvoorbeeld een bestemmingsplan (straks omgevingsvisie) wordt vastgesteld 
dan geldt de Awb wel. 
Kortom: over u, zonder u is kennelijk het parool. Dit in tegenspraak met de huidige, breed 
gedragen Structuurvisie die uitgaat van kwaliteit in plaats van kwantiteit: “Zeist schrijf je 
met een Q”.  
U kunt zich nog opgeven voor de digitale Ronde Tafels op 17 en 24 september via 
raadsgriffie@zeist.nl/; zie voor de stukken: https://zeist.raadsinformatie.nl/. 
Algemene achtergrondinformatie over omgeving: https://beterzeist.com/omgeving/ 
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