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De columnist ziet betere mogelijkheden voor hoogwaardig OV, lees verder. 

Petitie Red Zeist nu al succes 
De petitie over een nogal lastig te begrijpen zaak als verstedelijking in relatie tot woningnood 
is een succes geworden. Zo’n 1.350 personen uit alle wijken en dorpen van de gemeente 
ondersteunen nu al de petitie om Zeist niet verder te verstedelijken voor een metropoolregio 
Utrecht.  

De bedoeling is gezamenlijk druk uit te oefenen op de politiek, zowel lokaal, regionaal, 
provinciaal als nationaal. Dit ten behoeve van aanpassing van de komende omgevingsvisie 
en van vervolgplannen de komende jaren. Door de petitie is daarvoor een achterban van 
opinieleiders en personen ontstaan.  

De werkgroep RO van Beter Zeist, waar ook de groene groepen aan deelnemen, zal de 
follow up helpen organiseren in contact met de buurten en dorpen. De petitie met uitleg kan 
nog worden getekend, klik Petitie. 

Invloed van burgers op ontwikkeling omgevingsvisie 
In maart heeft de gemeente 2 online bijeenkomsten gehouden over de ‘waardenkaart van 
Zeist’. Dat gebeurde tegelijkertijd per grote wijk (centrum, oost met Austerlitz, west en noord) 
en voor de 3 noordelijke dorpen. Uit het resulterende document bleek dat nogal wat 
ingebrachte punten niet verwerkt waren. Ook waren de wijk- en dorpsoverstijgende waarden 
onvoldoende aangegeven.  
 
Er zijn 5 hoofdproblemen met de ontwikkeling van deze kaderstellende toekomstvisie voor 
de omgeving. Er is jaren te laat begonnen om de bevolking te betrekken, er mag alleen 
worden gesproken over waarden per gebied(je) en de inbreng wordt onvoldoende verwerkt. 
Bovendien worden regionale visies over verstedelijking verwerkt in de visie. Maar daaraan 
heeft Zeist zich verbonden zonder burgers te raadplegen. Voor het overige wordt de 
betekenis van de omgevingsvisie gebagatelliseerd als zou het een gespreksdocument zijn 
i.p.v. een beleidskader. Per 1 januari wordt de visie echter als (experimenteel) kader 
gebruikt. 
 
Inmiddels heeft de regio Utrecht een Integraal Ruimtelijk Perspectief IRP) gepubliceerd 
waarover alleen het college van B&W wordt geraadpleegd. Daarover de volgende keer. Ook 
de gemeenteraad laat zich kennelijk piepelen, wel zo makkelijk. Zie verder over de 
beinvloeding van de  ontwikkeling van de omgevingsvisie Zeist. En zet uw zeister waarden 
op de kaart van het interactieve platform van de gemeente OmZeist. 

Mobiliteitsvisie of toch een propagandastuk? 
In de Ronde tafel met de raad werd op 6 april ingesproken over de concept mobiliteitsvisie. 
Is dit het perspectief wat Zeist nodig heeft? De meeste insprekers vonden van niet: de visie 
is te vaag waardoor de gemeente er alle kanten mee op kan. Zij zien het document meer als 
een notitie of een propagandastuk. Zo wordt de ‘shared space’ inrichting van wegen weer 
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https://beterzeist.com/wp-content/uploads/2021/04/Beïnvloeding-ontwikkeling-omgevingsvisie-en-regeling-20210413.pdf
https://omzeist.nl/overomzeist/default.aspx


mogelijk gemaakt. Dat betekent dat fietsers gebruikt kunnen worden om autoverkeer af te 
remmen. Ook wordt overduidelijk voorgesorteerd op een tram tussen Zeist-Noord en De 
Uithof (Utrecht Science Park). Alleen eventuele voordelen werden daarvan genoemd en 
nadelen werden vergeten.  

De schaalsprong van het OV in de regio krijgt voorlopig echter nog geen steun van het Rijk. 
Daarmee is de verstedelijking van de regio ook minder kansrijk geworden. 
De visie wordt de komende maanden nog in een mobiliteitsplan uitgewerkt. Daar mogen de 
burgers en andere belanghebbenden dan ook nog wat van vinden. Voor meer uitgebreide 
informatie over de Mobiliteitsvisie Zeist, klik: hier. En voor de raadsstukken en de 
inspraakreacties, klik hier. 

Gevecht tegen win(d)molens begonnen 
De meeste zonnevelden leiden tot degradatie van de bodem en het bodemleven. Grote 
windturbines zorgen niet alleen voor schade aan de natuur en aan de beleving van het 
landschap, maar ook aan de gezondheid van de mens. 
In het nabijgelegen Odijk, Werkhoven, Bunnik en de A12-spoorzone van van Zeist groeit de 
weerstand tegen de voorgenomen gigantische windturbines met tiphoogte tot 265 meter. Die 
zullen naar verwachting gaan zorgen voor hinderlijke slagschaduw en lichtflitsen door het 
draaien van de wieken, laagfrequent geluid en nachtelijke rode verlichting van de kop van de 
pilaren i.v.m. luchtverkeer.  

De inwoners vragen om de plaatsing tegen te gaan en het houden van onderzoek naar de 
effecten van windturbines. Net als in Duitsland en Denemarken verzoeken zij geen nieuwe 
windmolens bij woonwijken te plaatsen binnen een straal van een factor tien van de 
turbinehoogte. Dus niet binnen minimaal 400 meter zoals nu wordt voorgesteld. Overigens 
blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat slechts drie procent van de eigen 
leden inspraak heeft gehad bij het opstellen van de regionale Energie Strategie. Dit terwijl 
ruim 92% aangeeft dat zij hierbij wel betrokken hadden willen worden. Zie voor Houten en 
omgeving (waaronder Zeist) de petitie. 
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