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Waarom deze petitie? 
De nieuwe omgevingswet heeft heel wat teweeg gebracht. De afgelopen jaren is 
gewerkt aan de ontwikkeling van de omgevingsvisies op provinciaal, regionaal en 
lokaal niveau. Uit de opgeleverde stukken blijkt dat de provincie samen met de regio 
wil inzetten op grootschalig stimuleren en faciliteren van de economische groei en de 
bevolkingsgroei. Maar de wenselijkheid van de groei is de afgelopen jaren nooit 
aan de bevolking als keuze voorgelegd. De politieke keuze is voorbereid in de 
regio maar dat is voor de bevolking geen toegankelijk overleg. Het is geen 
bestuurslaag maar een samenwerkingsverband van gemeentebestuurders. 

Wat wil de bevolking eigenlijk? 
Het overgrote deel van de bevolking zit niet te wachten op grootschalige 
verstedelijking van hun omgeving. Zo blijkt uit een provinciale enquête dat 63,8 % 
van de respondenten natuur op de eerste plaats zetten en werkgelegenheid pas op 
plaats 10 (12,6%). Ook het extra stimuleren van de bevolkingsgroei is omstreden. 
Waarom zou Zeist moeten verstedelijken voor de ontwikkeling van een 
‘Metropoolregio Utrecht’? Dat betekent voor Zeist 5.000 – 10.000 meer woningen, 
dus ca. 22.000 mensen extra. Van elke 4 nieuwgebouwde huizen in Zeist gaat er 
echter maar hooguit 1 naar eigen inwoners. De politieke groeiambitie van de 
stadsregio Utrecht gaat zo onvermijdelijk ten koste van groen en ruimte. Dat tast ook 
het dorpskarakter van de gemeente aan. 

Politieke keuze 
De beoogde groei wordt in de opgestelde beleidsdocumenten voorgesteld als een 
onvermijdelijke ontwikkeling, maar deze is wel degelijk te beïnvloeden. Het is 
eigenlijk een ambitie, een politieke keuze. De provincie zou onzes inziens in dit 
dichtbevolkte deel van het land niet verder moeten meewerken aan het stimuleren 
van een landelijke groeiambitie die ten koste gaat van de woon-en leefomgeving van 
de bevolking. Gun zo nodig andere regio’s ook wat in dit kleine land. 

Petitie 
Begin dit jaar werd ons duidelijk dat het dringend nodig is om aan de politiek een 
duidelijk signaal te geven om het tij te keren. Toen hebben Stichting Beter Zeist en 
de groene groepen en gesteund door 27 personen het initiatief genomen voor een 
petitie aan de gemeenteraad van Zeist. 
De petitie vraagt de raad om Zeist en de andere 4 dorpen niet verder te 
verstedelijken en alleen te bouwen voor de lokale behoefte. Dus ook geen groen 
opofferen maar wel het cultuurhistorische dorpskarakter van Zeist en de andere 
dorpen behouden. Per punt is de petitie nader onderbouwd en toegelicht. 

Meer dan 2.000 inwoners van de gemeente hebben op eigen initiatief de petitie 
onderschreven en daarnaast 61 bezoekers van buiten de gemeente. Dat gebeurde 
aantoonbaar met e-mails vanuit 1.590 unieke huisadressen, dat is 5,4 % van alle 
huisadressen in de gemeente. De steun kwam uit alle wijken en buurten van de 
gemeente Zeist. De buurten met de hoogste respons waren Couwenhoven en 
Lyceumkwartier. 



In verband met de belofte van privacy aan de respondenten is het niet mogelijk de 
namen en adressen te overhandigen. Wel kan indien gewenst iemand van de 
gemeente nagaan of de weergave klopt. Dat is overigens intern al nagegaan. 

Vervolg 
De bedoeling van de petitie is om gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, 
zowel lokaal, regionaal, provinciaal als nationaal. Dit om de komende 
omgevingsvisie Zeist en uitvoeringsplannen aan te passen. Door de petitie is 
daarvoor een achterban van opinieleiders en personen ontstaan. Die zullen wij als 
geheel of per buurt of wijk informeren over nieuwe ontwikkelingen. De werkgroep 
ruimtelijke ordening van Stichting Beter Zeist zal de vervolgactiviteiten ook met het 
oog op de komende raadsverkiezingen helpen organiseren. Dat gebeurt in contact 
met de buurten en dorpen en samen met de groene groepen. 
De dialoogbijeenkomst over de ontwikkeling van de omgevingsvisie tussen de raad 
en 7 buurt- en groene organisaties vindt in oktober of november plaats. Zie verder de 
tekst van de petitie.  

Petitie RED Zeist 

Bewaar het dorpskarakter en houd Zeist en omgeving mooi en groen 

Wij, 
Inwoners en bezoekers van Zeist, maatschappelijke organisaties, liefhebbers van 
het groene, cultuurhistorische dorpskarakter van Zeist en de dorpen binnen de 
gemeente 

constateren dat 

De regio Utrecht graag een grote Metropoolregio wil worden en daarom de 
economische groei en verstedelijking extra wil aanjagen. 

De raad van Zeist tot nu toe geen afstand neemt van de verstedelijkingsambities 
voor Zeist en de andere kernen. 

De gemeenteraad verstedelijking en groei als beleidskader wil opnemen in de 
omgevingsvisie voor de komende jaren. 

en verzoeken de fracties van de gemeenteraad: 

  » In de komende Omgevingsvisie af te zien van de ambitie om Zeist te 
verstedelijken en te voldoen aan de groei-ambitie van de regio; 

  » In plaats daarvan in te zetten op bouwen voor de stabiele, lokale behoefte; 

  » Af te zien van verdere bebouwing van groene gebieden in en rondom de kernen 
van de gemeente Zeist; 

  » Dat mee te delen aan de regio Utrecht om Zeist mooi en groen te houden en het 
karakteristieke dorpskarakter van Zeist te bewaren. 


