
Nieuws oktober 2020 

Samen maken we Zeist beter  

Week van de duurzaamheid, windmolens en zonnevelden, 
meerjarenbezuiniging, geen recht op burgeramendement, 
evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de 
gemeente, afronding projecten centrum 

Agenda 

• 10-17 oktober: Week van de Duurzaamheid  
Bijna 30 activiteiten in Zeist en Den Dolder voor wie groen, gezond en duurzaam wil 
leven. Excursies, presentaties, lezingen, gesprekken en activiteiten buiten en 
binnen. Maar ook doneren van tuingereedschap, hergebruik van planten en een 
duurzaam diner. Voor elk wat wils. Kies uit de mogelijkheden. Voor bijna alle 
activiteiten is vooraf aanmelden verplicht in verband met het beperkte aantal 
deelnemers. 

• 14 oktober 19.45-21.15 uur: digitale bijeenkomst 'Luchtkwaliteit in Zeist'; aanmelden 
uiterlijk 13 oktober via hanna@samenduurzaamzeist.nl. Hoe schoon is de lucht in 
Zeist? Twee jaar meetresultaten in beeld. Zie verder. 

• 13 oktober 19.30 uur: raad beslist over raadsvoorstellen Duurzame 
elektriciteitsopwekking, Beoordelingskader REP en Contour REP, Propositie van 
Zeist (REP). De raadsvergadering kunt u live volgen via deze link: 
https://www.zeist.nl/raadsvergadering. 

• 29 oktober: Ronde Tafel over concept zienswijze gemeente Zeist over ontwerp 
Provinciale omgevingsvisie (Povi) en omgevingsverordening (Pover). 

Nieuws 

Windmolens en zonnevelden 

De Beleidsvisie Zonnevelden in Zeist is op basis van de inbreng van Natuurlijk Zeist-West, 
Milieuzorg Zeist e.o. en Beter Zeist aangepast, zie de gewijzigde beleidsvisie. Op de meer 
principiële discussie over energie en klimaat gaat het college echter niet in. Het blijft bij het 
Zeister aanbod aan de regio van 2 grote windturbines en 35 hectare zonnevelden. Verder 
heeft het college het zoekgebied voor grootschalige opwekking van elektriciteit aangevuld 
met de A28-zone. Dat gebeurde in een toelichting op de Zeister Propositie voor het 
regionale Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dinsdag 13 oktober vanaf 19.30 uur 
vindt het digitale raadsdebat plaats.  

Zeist in balans: meerjarenbezuiniging in aantocht 

Op 8 oktober werd op de laatste nipper de Ronde Tafel gebruikt voor de begroting 2021. 
Maatschappelijke organisaties, laat staan burgers, hadden zich niet kunnen voorbereiden 
op de meerjarenbezuiniging die onderdeel was van het raadsvoorstel, zie raadsinformatie 
(8 oktober 2020) Hoezo 'Samen in balans' komen zoals in de pers was voorgespiegeld? In 
2011 werd de Zeister bevolking daarentegen wel vooraf betrokken bij de 
bezuinigingsoperatie. Dat gebeurt nu achteraf via een op te tuigen Inwoners Advies 
Commissie en enkele bijeenkomsten met belanghebbenden. 

https://www.omzeist.nl/samen+duurzaam+zeist+home/week+van+de+duurzaamheid/default.aspx
mailto:hanna@samenduurzaamzeist.nl?subject=Aanmelding%20online%20bijeenkomst%20luchtkwaliteit
https://www.omzeist.nl/omgevingswet/agenda+omgevingswet/1630395.aspx
https://www.zeist.nl/raadsvergadering
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Beleidsvisie-Zonnevelden-in-Zeist_gew_20201006.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Brief_college_aanvulling-Propositie-A28-zone_20201006.pdf
https://zeist.raadsinformatie.nl/
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Uiteraard wordt het groen en de leefomgeving weer het kind van de rekening en wordt wel 
een miljoen geraamd voor Belcour. Zo zie je wat het college echt belangrijk vindt: het nog 
meer faciliteren van de 'behoeftige' vastgoedeigenaren van Belcour en de woonomgeving 
verder laten verloederen. Dat zullen de inwoners van Zeist vast wel waarderen, of toch 
niet ...? Zie de in allerijl opgestelde inspraakreacties van Stichting Beter Zeist en die van 
Natuurlijk Zeist-West ondersteund door Milieuzorg Zeist e.o. We wachten af wat de raad 
besluit. De collegepartijen hebben daarin de meerderheid. 

Raad besluit: geen recht op burgeramendement 

Op 6 oktober 2020 wees de raad het door D66 voorgestelde 
Recht op amendement (gewijzigd) af. Alleen PvdA, SP, 
Nieuw Democratisch Zeist en Zeister Belang steunden het 
initiatiefvoorstel, zie ook van D66 de reactie-op-RondeTafel 
en een open brief. Stichting Beter Zeist (inspraakreactie) en 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist ondersteunden het initiatief. 
Veel politieke partijen zagen vooral nadelen. Het recht zou de 
verantwoordelijkheid van de raad aantasten, terwijl deze toch 
het laatste woord houdt. Het zou niets toevoegen aan de 
burgerparticipatie (een ‘dode mus’), ondanks dat die op tal 
van onderwerpen ondermaats is of ontbreekt. Verder zou de 
besluitvorming complexer worden en de griffie worden 
overbelast. Bovendien geeft het groepen die op het laatste 
moment protesteren de kans ontwikkelingen te vertragen. 
Wel wilden enkele partijen zoals GroenLinks en CU/SGP de 
komende jaren burgerparticipatie aan de voorkant van de 
ontwikkeling van het beleid verbeteren. Stichting Beter Zeist 
zal samen met haar partners de partijen daaraan houden. 

Evaluatie centrumvisie wordt ‘gesprek’ binnen de gemeente 

Tijdens de Ronde Tafel 24 september pleitten diverse insprekers voor een raadsenquête 
of raadsonderzoek naar het verloop van het project centrumvisie, zie onder meer de 
eerdere bijdrage van Ir. Hoorn. In een motie van Nieuw Democratisch Zeist, ondersteund 
door Seyst.nu en Zeister Belang, wordt de wens en noodzaak aangegeven van een 
raadsonderzoek. Stichting Beter Zeist ondersteunde de motie met een brief.  
Tijdens de behandeling van de motie op 6 oktober stemde alleen de SP mee met de 
indieners. De andere partijen noemden veel bezwaren. Er was al veel geëvalueerd, ook 
tijdens Ronde Tafels, het middel was te zwaar en niet constructief, de financiële 
commissie was al bezig met een evaluatie, de Rekenkamer zou het al meenemen in een 
ander onderzoek, het zou te veel geld kosten en we moeten vooruit kijken, niet achterom. 
Dat geeft namelijk een negatief beeld van Zeist, terwijl de ondernemers het al zo zwaar 
hebben. De wethouder vond dat kan worden volstaan met een ‘gesprek’ tussen 
raadsleden, college en ambtenaren. Dus weer een kans verkeken om uit het verloop van 
een groot en kostbaar project samen met direct betrokken burgers, organisaties en 
winkeliers lessen te trekken voor de toekomst van Zeist. 

Afronding projecten centrum 

Ook op 6 oktober besloot de raad de nog resterende projecten in het winkelcentrum af te 
ronden, zie het raadsvoorstel. De meeste partijen pleitten voor een veilige inrichting van 
Voorheuvel, Slotlaan en Weeshuislaan. Of dat allemaal nog kan uit het resterende budget 

https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Inspraakreactie_St.BeterZeist_RT_Begroting-2021_20201008.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Inspreekreactie_NZW_Bezuinigingenbegroting-2021_20201008.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/00-20RV025-rv-Initiatiefvoorstel-D66-Recht-op-amendement-gewijzigd-1.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/01-20RV025_Bijlage-Burgeramendement_reactie-op-Ronde_Tafel_20200920.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Open-brief_D66_aan-raad_burgeramendement_20201002.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Inspraakreactie_StichtingBeterZeist_Initiatiefvoorstel_Recht-op-Amendement_20200921.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/VLZ_Recht-op-Burgeramendement_20201005.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Brief_H.J.Hoorn_Centrumevaluatie-Enneüs_20200909.pdf
http://20rv037_motie_raadsonderzoek_project-centrumvisie_20201006/
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/20RV037_Motie_Raadsonderzoek_Project-Centrumvisie_20201006.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/Brief-St.BeterZeist_motie-raadonderzoek-centrumproject_def_20101004.pdf
https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/10/00-20RV037-rv-Uitvoering-projecten-centrum-gew.pdf
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van ruim 5 ton is de vraag. Bovendien zijn er mogelijk aanpassingen nodig rondom het 
centrum. Daar zijn vooral de Lindenlaan (schoolroutes) en de Bergweg overbelast. Ook de 
huidige openstelling van de doorgang van de Voorheuvel voor lijnbussen en vrachtauto’s 
is niet zoals de burgers het wensten. Dergelijke aanpassingen vergen waarschijnlijk een 
apart plan (met budget)\. Dat zal dan in samenspraak met de bevolking moeten worden 
opgesteld. Kortom: van een definitief afronden van de centrummaatregelen is nog geen 
sprake. De teller van de geldkraan zal nog wel blijven doorlopen, ondanks de komende 
bezuiniging ‘Samen in balans’. 
 
Column Elsbeth 
Schimmenspel 

Gezien: 10 september 2020 
Gemeentelijk theater: Ronde Tafel 
Onderwerp: afronding projecten centrumvisie 

Het was een mooie vertoning gisteravond. Zelden zo’n verwarring aanschouwd over 
procedures, rollen en waarheden. Het begon al mooi met de eerste woorden die als echo’s 
door de digitale ruimte rolden alsof je in een majestueuze kathedraal zat. Lees verder. 

Nieuwe website  
Voor meer nieuws en achtergronden zie www.beterzeist.com 
en verder ook nog de oude site www.beterzeist.nl 

Word donateur of doe een eenmalige donatie om Zeist mooi en groen te houden. 
minimaal € 15 per jaar 
NL98 INGB 000 580 3512 Stichting Beter Zeist en mail uw gegevens naar 
beterzeist@gmail.com 

Contact? Meewerken? Afmelden? 
Stuur een e-mail of bel tel.: 06 – 460 826 57 Hanna van den Dool of 
beterzeist@gmail.com. 

https://usercontent.one/wp/beterzeist.com/wp-content/uploads/2020/09/Schimmenspel.pdf
http://www.beterzeist.com/
http://www.beterzeist.nl/
mailto:beterzeist@gmail.com
mailto:beterzeist@gmail.com

