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De column van Jetje Van 
 
Mission impossible? 

Gezien: 23 september 
Gemeentelijk Theater: Raadsdebat 
Onderwerp: Regionale Energie Strategie (RES 1.0 U16)  

Tijd voor de donderpreek. zie verder ... 

Petitie RED Zeist aan Raad aangeboden 

 

De Petitie RED Zeist is op 14 september aan de gemeenteraad aangeboden. Dat kon 
omdat het opleveren van de omgevingsvisie Zeist is uitgesteld. Meer dan 2.000 
personen vanuit alle wijken en dorpen van de gemeente ondersteunen de petitie. 
Vanuit ruim 5,4 % van de huisadressen in de gemeente hebben personen zich 
opgegeven. Daarnaast is er ook van buiten Zeist steun voor de petitie. 

De petitie roept de raad op Zeist niet verder te verstedelijken voor de ontwikkeling van een 
‘Metropoolregio Utrecht’. Een uitbreiding met 5.000 – 10.000 woningen, dus ca. 22.000 
mensen extra, is voor Zeist onnodig veel. Er is ook geen geboorteoverschot. Van elke 4 
nieuwgebouwde huizen in Zeist gaat er maar 1 naar eigen inwoners. De politieke 
groeiambitie van de stadsregio Utrecht gaat ten koste van groen en ruimte. Dat tast ook het 
cultuurhistorische dorpskarakter van de gemeente aan. Zie verder de aanbiedingstekst, de 
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petitie en de onderbouwing. De aanbieding aan de raad is terug te zien op 
https://youtu.be/TgNZj4L_sLo van minuut 16.30 tot 24.20. 

Vervolg petitie 
De bedoeling is 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. De werkgroep ruimtelijke ordening van Stichting Beter Zeist zal de 
vervolgactiviteiten helpen organiseren. Dat kan in contact met de buurten en dorpen en 
samen met de groene groepen. De dialoogbijeenkomst tussen de raad en 7 buurt- en groene 
organisaties vindt in november plaats.  

Grote bijeenkomst over woningbehoefte en bouwen 
Een grote bijeenkomst met deskundigen over regionale en Zeister woningbehoefte en 
bouwen kon niet op locatie plaatsvinden. Er waren tot nu toe nog te veel restricties in het 
kader van de coronamaatregelen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de bijeenkomst de 
komende maanden toch te laten doorgaan. U krijgt daarover dan bericht zodat u zich 
daarvoor kunt opgeven.  

Ronde Tafel over Regionale Energiestrategie 

 
De petitie is ook gericht op de verstedelijking als gevolg van grootschalige opwek van 
duurzame energie door middel van windturbines en zonnevelden. Over het voorstel van de 
regio U16 heeft op 9 september een Ronde Rafel plaatsgevonden. 
Van de kant van inwoners werd vooral gewezen op de ongunstige effecten op de 
gezondheid (geluidsoverlast, lichtflitsen), woon- en leefomgeving, landschap en flora- en 
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fauna. Gezien de recente tussenuitspraak van de Raad van State moet ook het landelijke 
beoordelingskader voor windturbines nog worden opgesteld en wettelijk vastgesteld. Dat 
moet de komende 1,5 - 2 jaar gebeuren. 

Zelfvoorziening energieproductie niet perse nodig 
Je kunt een flink deel van de vermindering van broeikasgassen ook bereiken door duurzame 
energie van andere landen in te kopen. Die kunnen daar hun verdienmodel van maken. 
Bijvoorbeeld landen die nu nog fossiele energie leveren en veel ruimte hebben voor 
duurzame energieproductie. Zie hier voor alle inspraakreacties en de aanvulling van 
Stichting Beter Zeist over de niet noodzakelijke zelfvoorziening van duurzame 
elektriciteitsopwekking. 

Historische spoorlijntracé Valckenbosch gered na lang actievoeren  
Het Bestuur van de Stichting Groen Valckenbosch bericht ons het volgende. Al sinds het 
oprichten van Beter Zeist in 2007 waren er plannen om op het voormalige Spoortracé in de 
Wijk Valckenbosch bomen te kappen en huizen te bouwen. Het betreft een belangrijk 
wandelgebied voor de gehele wijk. 
Er is echter heel goed nieuws. De optie van een initiatiefnemer om het spoortracé van de 
eigenaar Woongoed te kopen is van de baan. Daarmee zijn ook zijn plannen voor 
woningbouw op dit voormalige spoortracé vervallen. 

Stichting Groen Valckenbosch heeft zich - mede dankzij overweldigende steun van de 
omwonenden - fel verzet tegen deze bouwplannen. Momenteel is er overleg met de 
gemeente en met Woongoed om buurtbewoners in te schakelen bij het beheer van dit unieke 
natuur- en wandelgebied. Het bestuur van Beter Zeist heeft de Stichting Groen 
Valckenbosch volop gesteund in haar doelstelling om de groene natuur in de wijk te 
behouden. 
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