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Datum raad : 18 mei 2021 
Agendapunt : 8 
Indiener(s) :  Freerk Andre de la Porte (D66), Ernst van Splunter (VVD) 
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Motie vreemd aan de orde van de dag:  “Betrokken buurtvertegenwoordiging” 

De gemeenteraad van de gemeente Zeist, in vergadering bijeen op 18 mei 2021: 

Overwegende dat: 

 De gemeente Zeist, in samenspraak met haar inwoners, onderweg is om te komen tot 

een Zeister Gemeentelijke omgevingsvisie, de Zeister Govi.  

 Het college hiertoe een routekaart heeft uitgewerkt, die thans wordt uitgevoerd; 

 Belangrijk onderdeel van deze routekaart is het verwerken van de inbreng van 

belanghebbenden tijdens het participatietraject, in de uiteindelijke Govi; 

 De gekozen stappen die horen bij het Participatietraject, elkaar in hoog tempo hebben 

opgevolgd, gegeven het invoeringsmoment van de nieuwe Omgevingswet, 1 januari 

2022; 

 Een aantal buurtverenigingen hebben aangegeven dat zij hun inspanningen om middels 

een visie op de wijk, de “wijkwaarden” in beeld te brengen, onvoldoende herkennen in de 

documenten die de basis gaan vormen van de Zeister Govi; 

 De invoering van de Omgevingswet, tenminste voor een periode van 3 - 6 maanden 

wordt uitgesteld, waardoor ruimte ontstaat in de huidige planning van de totstandkoming 

van de Govi; 

 

Is van mening dat: 

 Het uitstel van invoering van de Omgevingswet kan worden gebruikt om de kwaliteit van 

de Zeister omgevingsvisie te verhogen en de draagkracht te verbeteren. 

 Bij de invoering van de omgevingswet op het gemeentelijk niveau, het van groot belang 

is dat gemeente, inwoners en belanghebbende partijen, dezelfde “taal” spreken en 

kennis hebben van elkaars belangen. 

 

 

 

 



Spreekt uit dat: 

Het college de ruimte die hoogstwaarschijnlijk zal ontstaan bij het later invoeren van de 

nieuwe Omgevingswet, gebruikt om opmerkingen die zijn gemaakt over het resultaat van het 

participatietraject voor de totstandkoming van de Zeister Govi, (door onder meer een aantal 

belangenverenigingen) te inventariseren en te delen met de Raad. Deze inventarisatie kan 

onderdeel uitmaken van de besluitvorming over de Govi. Ook kan hij worden gebruikt door 

het College en de Raad om - daar waar dit gewenst is - de definitieve eerste Zeister Govi 

vorm te geven.  

En gaat over tot de orde van de dag 

Freerk Andre de la Porte 

D66 

Ernst van Splunter 

VVD 


