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Zeist, 1 juni 2021 

Aan:        De  gemeenteraad van Zeist 
Betreft:   Concept zienswijze Integraal Ruimtelijk Perspectief regio Utrecht 
 

Geachte dames en heren raadsleden, 
 

We begrepen dat op 3 juni 2021 een Ronde Tafel (RT) plaatsvindt over ‘Concept zienswijze Integraal 
Ruimtelijk Perspectief (IRP)‘. Helaas zijn wij door de korte termijn tussen aankondiging en RT ver-
hinderd zelf in te spreken. De VLZ had het op prijs gesteld als er (ruim) van te voren meer rucht-
baarheid was gegeven aan deze RT. Dat geldt ook voor publicatie van de stukken. Dit is de vierde 
keer in de afgelopen anderhalf jaar dat een Ronde Tafel over een belangrijk ruimtelijk gemeentebe-
sluit plots uit de lucht komt vallen. Deze keer vergezeld van 10 documenten van in totaal 311 pagi-
na’s. Ook daarom was er geen tijd dit goed voor te bereiden.  
 

Vanwege het bovenstaande en ook omdat u uw Debat hierover meteen na de RT op 3 juni a.s. heeft 
gepland, wekt u de indruk dat bijdragen door burgers (dat zijn dus kiezers die u uw raadsmandaat 
hebben gegeven) niet op prijs worden gesteld.  
 

De VLZ is van oordeel dat het democratisch en procedureel niet juist is deze Zienswijze op een con-
cept IRP vast te stellen vóórdat u de Omgevingsvisie van Zeist heeft vastgesteld. Temeer niet omdat 
het college in de onderhavige IRP-zienswijze verwijst naar de ‘Propositie van Zeist’ alsof dit een 
door de burgers van Zeist gedragen document zou zijn. Dat is niet zo. Er heeft geen burgerparticipa-
tie plaatsgevonden over de Propositie van Zeist. Zelfs niet op onderdelen.  
 

Door de onderhavige zienswijze nu te ratificeren doet u als gemeenteraad van Zeist weer een stap 
verder in de erkenning van de besluitvormende macht van een behoorlijk mistige 4e bestuurslaag. 
Een bestuurslaag die NIET democratisch gelegitimeerd is. Als u niet oplet zet u zichzelf als volksver-
tegenwoordigers (en daarmee dus de Zeister bevolking!) nu en in de toekomst buiten spel voor wat 
betreft het democratische beschikkingsrecht over een van de belangrijkste aspecten van ons be-
staan: onze leefomgeving. 
 

Over de negatieve aspecten van bestuurs- en verantwoordelijkheidsvervaging via regionale verban-
den is op 25 mei jl. gedebatteerd in de Tweede Kamer. De Raad van State omschrijft deze regionale 
verbanden zelfs als ‘dubbel democratisch tekort’. Temeer omdat allerlei (bouw)lobbyclubs ook 
deelnemen aan deze bestuursgremia1, maar lokale volksvertegenwoordigers niet. Begin deze week 
vond men dat het in het Utrechts verband kennelijk gepast is om uit naam van 33 gemeenten de 
huidige informateur lastig te vallen en om geld te vragen voor de bouw van 200.000 woningen in-
clusief investeringen in OV en wegen.  (Zie Bijlage 1 : artikel website AD d.d. 31 mei 2021). Dit lijkt 
ons behoorlijk illustratief voor het democratisch en dualistisch deficit waar uw raad op af stevent, 
als u niet snel ingrijpt. 

                                                 
1
  Financieel Dagblad 29 mei 2021:  “Inmiddels is over Nederland een web gespannen van bijna 1340 samen-

werkingsverbanden.…… Gemeenteraadsleden staan hierbij vaak op grote afstand…. Het zijn de wethouders 
en burgemeesters die in die samenwerkingsverbanden de besluiten nemen. De afzonderlijke raden mogen 
achteraf nog instemmen.  Uit onderzoeken blijkt dat raadsleden worstelen met controleren van de besluiten 
in de regio. Zij hekelen de gebrekkige informatievoorzieningen en hebben het gevoel bij het kruisje te moeten 
tekenen. Raden worden vaak pas geïnformeerd…. “   Etc.. 
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Uit burgerpeilingen en ook uit de sessies over Ruimtelijke Waarden voor de Omgevingsvisie blijkt 
dat een groot deel van de Zeistenaren het motto van het IRP, t.w.:  “Gezond leven in een stedelijke 
regio voor iedereen“  NIET onderschrijven. Zeistenaren willen het dorpse groene karakter van Zeist 
behouden, koesteren en versterken. Dit ook omdat juist een dorpse groene leefomgeving meer 
bijdraagt aan een gezond leven dan een verstedelijkte en vergaand versteende omgeving.    
 

In dit kader verwijzen we u ook naar de gezamenlijk brief aan uw raad d.d. 10 mei 2021 van vier 
grote groene kernen/wijken, groene groepen en SBZ. Hierin werd verzocht om op korte termijn een 
dialoogbijeenkomst met u te mogen hebben. We hebben helaas (nog) geen reactie van uw raad 
mogen ontvangen. 
 

Omwille van het bovenstaande; en  
omdat de introductie van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022; en  
omdat uw raad geen enkele verantwoording hoeft af te leggen aan een ondemocratisch regionaal 
gremium, maar wél aan uw kiezers;   
 

verzoeken wij u de besluitvorming over de onderhavige IRP-zienswijze uit te stellen tot ná het mo-
ment dat uw raad de eerste Zeister Omgevingsvisie heeft vastgesteld.  
 

We hopen dat u in het kader van de Omgevingsvisie dan ook de Zeister bevolking ruimschoots de 
gelegenheid gegeven heeft om zich uit te spreken over de gewenste waarden, ambities en ontwik-
kelrichtingen in de kostbare groene leefomgeving van ons aller dorp Zeist. 
 

Met de meeste hoogachting, 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
Het bestuur 
 

 

Bijlage:  Artikel AD 31 mei 2021 :  “Utrecht en regio willen door enorme groei nieuwe kabinet uit 
coronacrisis loodsen (maar daar is wel geld voor nodig)” 
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 Bijlage : Kopie artikel Website Algemeen Dagblad 31-5-2021 

 

https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-en-regio-willen-door-enorme-groei-nieuwe-kabinet-uit-

coronacrisis-loodsen-maar-daar-is-wel-geld-voor-

nodig~af2dd590/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

 
Een bouwplaats in Utrecht. Meer woningbouw is hard nodig om de regio vitaal te houden tot 2050. 

Gemeenten in de provincie Utrecht vragen om investeringen in hun regio door het nieuwe kabinet. ©ANP 

 

Utrecht en regio willen door enorme groei nieuwe kabinet uit coronacrisis lood-

sen (maar daar is wel geld voor nodig) 
 

Utrecht en omliggende gemeenten in de provincie kunnen een enorme bijdrage leveren aan het eco-

nomisch herstel van Nederland na de coronacrisis. Vooral door te investeren in woningbouw en 

openbaar vervoer in Utrecht, stimuleert het nieuwe kabinet de nationale economie. 

Door middel van goede investeringen in de provincie Utrecht liggen 100.000 nieuwe banen in het 

verschiet. Met die boodschap zijn bedrijven, kennisinstellingen en 33 gemeenten naar informateur 

Mariëtte Hamer gestapt. Zij leidt de gesprekken over het nieuw te vormen kabinet.  

 

200.000 woningen 

Idee is dat er in deze voor Nederland toch al belangrijke regio voor 2050 bijna 200.000 nieuwe wo-

ningen komen. Inclusief een miljardeninvestering in (openbaar) vervoer. Nu nog is de druk op de 

woningmarkt gigantisch en vreest de regio voor het uitblijven van investeringen in spoor en wegen.  

Dat moet veranderen en daarom is het zogenoemde herstelplan Utrechts Aanbod opgesteld. Groen, 

gezond en bereikbaar is de leidende gedachte achter dit toekomstperspectief, dat is gericht op het jaar 

2050. Dan woont een kwart meer mensen in de provincie Utrecht: zo’n 1,7 miljoen mensen.  

 

 

https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-en-regio-willen-door-enorme-groei-nieuwe-kabinet-uit-coronacrisis-loodsen-maar-daar-is-wel-geld-voor-nodig~af2dd590/159510267/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-en-regio-willen-door-enorme-groei-nieuwe-kabinet-uit-coronacrisis-loodsen-maar-daar-is-wel-geld-voor-nodig~af2dd590/159510267/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-en-regio-willen-door-enorme-groei-nieuwe-kabinet-uit-coronacrisis-loodsen-maar-daar-is-wel-geld-voor-nodig~af2dd590/159510267/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-groeit-maar-door-een-ramp-of-een-zegen-vijf-vragen-en-antwoorden~afde5feb/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-groeit-maar-door-een-ramp-of-een-zegen-vijf-vragen-en-antwoorden~afde5feb/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-voert-op-hoogste-niveau-gesprek-over-bereikbaarheid-van-de-stad~a4fb6745/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-en-regio-willen-door-enorme-groei-nieuwe-kabinet-uit-coronacrisis-loodsen-maar-daar-is-wel-geld-voor-nodig~af2dd590/159510267/
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Bereikbaarheid 

De Utrechtse regio bouwt één op de acht woningen die Nederland nodig heeft. Bereikbaarheid van 

woon- en werkplekken is dan ook essentieel, volgens betrokken partijen en gemeenten. Zij pleiten 

voor investeringen in onder meer twee lightraillijnen, uitbreiding van station Lunetten-

Koningsweg en aanpassingen aan rijksweg A1 en A12. Ook wordt gepleit voor snelfietsroutes.  

Anton Pijpers, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht: ,,Nederland staat voor grote uitdagin-

gen en daar willen we vanuit Utrecht onze bijdrage aan leveren.” Commissaris van de Koning Hans 

Oosters: ,,Utrecht staat al jaren bovenaan bij de meest concurrerende regio’s in Europa. We willen 

een leefbare regio blijven. Daarbij kan commitment van het nieuwe kabinet niet ontbreken.”  
 

Groen 

Het plan voorziet ook investeren in groen: 10.000 hectare verspreid over de provincie. Net als in een 

hoogwaardige ov-ring om de stad heen, tussen Leidsche Rijn, Lunetten/Koningsweg en het Utrecht 

Science Park. 

 

https://www.ad.nl/utrecht/dit-is-waarom-er-zonder-de-miljarden-voor-nieuwe-tramlijnen-ook-geen-nieuwe-huizen-kunnen-komen~a2d82472/
https://www.ad.nl/utrecht/dit-is-waarom-er-zonder-de-miljarden-voor-nieuwe-tramlijnen-ook-geen-nieuwe-huizen-kunnen-komen~a2d82472/

