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Via de YouTube-video was het makkelijk de bijeenkomst achteraf te volgen. Dat kwam mooi 
uit want op het nippertje moest ik elders nog iemand vervangen. Daarna kon ik rustig kijken 
en luisteren wat er gebeurde en zo nodig ook terugspoelen. 
 
Waar gaat het om? 
Simpelweg binden de 7 organisaties de gemeentelijke kat de bel aan met als boodschap: 
betrek nu eindelijk eens de inwoners van Zeist bij de regionale visies en plannen over de 
omgeving. Al zeker 5 jaar vragen zij dat van de gemeente. Wie weet nu dat er een 
Omgevingsvisie Zeist in de maak is? En wat zo’n visie betekent voor de toekomst van Zeist? 
Het gaat echter wel om het belangrijkste document voor Zeist voor de komende 10 jaar en 
verder. Een visie die in grote lijnen de grondslag vormt voor de verandering van onze woon- 
en leefomgeving. Dat klinkt ver van ons bed totdat de bulldozers voor de deur staan en dan 
is het te laat om te protesteren.  
Een aantal insiders en maatschappelijke organisaties probeert de inwoners daarover te 
informeren. Maar de gemeente heeft in de weekbladen nog vrijwel niets over de 
omgevingsvisie gepubliceerd en gaat in regionaal verband steeds verder haar eigen gang. 
 
Boodschap of boodschappers 
Na de presentatie door de organisaties ontspon zich een merkwaardige discussie. Enkele 
raadsleden vroegen zich af waarom zij steeds dezelfde gezichten zien bij de 
maatschappelijke organisaties. Kennelijk gaat het hen niet om de boodschap zelf maar om 
wie deze naar voren brengt. Gaan zij er over wie de organisaties naar voren schuiven? 
Vertrouwen zij de keuze binnen de organisaties niet? Luidt het spreekwoord niet: “Hoe de 
waard is vertrouwt hij zijn gasten”. Hoe acceptabel zouden politieke partijen het vinden als 
hun vertegenwoordiging zo wordt toegesproken? Staat niet in Lucas 6:39-42 geschreven 
over een gelijkenis die Jezus zijn leerlingen voorhield: ‘Huichelaar, haal eerst die balk uit uw 



eigen oog; dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het 
oog van uw broeder zit.' Mijn excuses voor nog niet gebruiken van de hertaling 2021.  
 
Nog bonter maakte het de vertegenwoordiger van D66 die zich afvroeg hoe representatief 
de organisaties zijn voor de Zeister bevolking. Ook hier werd niet ingegaan op de vraag om 
de Zeistenaren over deze belangrijke zaak te betrekken maar om wie het zei. Daar gaat het 
helemaal niet om. De omgevingswet vereist namelijk participatie van de bevolking bij de 
ontwikkeling van een omgevingsvisie voor de toekomst. Het maakt dus niet uit wie het 
vraagt, maar dat het feitelijk gebeurt. In wezen waren de 2 series opmerkingen 
afleidingsmanoeuvres om het eigen falen te maskeren. Dat kun je verwachten van 
advocaten, maar niet van volksvertegenwoordigers.  
 
Repareren ontwikkelproces omgevingsvisie 
Ondank deze ‘faux pas’ waren de meeste aanwezige raadsleden het ten slotte eens dat er 
inderdaad meer en betere burgerparticipatie gewenst is. Vanuit de organisaties werd ook 
gewaarschuwd dat een niet of onvoldoende besproken en geaccepteerde visie problemen in 
de toekomst gaat opleveren bij de uitvoering ervan. De verkiezingen voor de gemeenteraad 
van 16 maart 2022 werden niet genoemd, maar dat zal zeker wel meespelen in de hoofden 
van de aanwezigen. 
De conclusie was dat het goed was met elkaar via een dialoogbijeenkomst te spreken. En de 
fracties zullen nagaan hoe het ontwikkelproces kan worden gerepareerd, rekening houdend 
met het voorstel van de organisaties.  
 
Machtsvraag 
Wel kregen de aanwezige organisaties tot slot nog een inkijkje hoe dat dan zou moeten 
gebeuren: via de werkgroep Ruimtelijke Ordening en de raad, alleen door de raad of vooral 
door het college. Kortom, wie is de baas en wie is verantwoordelijk: in feite dus de 
machtsvraag. Die vraag blijkt door alle verstrengelingen tussen raad en college van B&W 
kennelijk moeilijk te beantwoorden. Ondanks alle mooie woorden over dualiteit tussen raad 
en college. Wordt vervolgt. 


