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Aan de gemeenteraad van Zeist 

Zeist, 1 juli 2020 
 
Betreft: Digitale bijeenkomst voor inwoners Zeist Regionale Energie Strategie U16 
 
De afgelopen maanden heeft Stichting Beter Zeist vaak samen met de lokale natuur- en 
milieuorganisaties gereageerd op voorstellen en inhouden m.b.t. de Regionale Energie 
Strategie U-16. In dit verband worden de (inspraak)reacties genoemd van 8 juni, 19 mei 
en 9 maart. In de gemeentelijke stukken, waaronder de raadsinformatiebrief van 23 juni,  
wordt ons inziens onvoldoende ingegaan op de in de reacties genoemde principiële 
vragen. Wij hopen c.q. verwachten dat de beantwoording van de vragen alsnog zal 
plaatsvinden. 
 
Onder vraagpunt 4 van de brief van 19 mei en in onze voorlopige reactie d.d. 9 maart 
2020 over de verkenningen voor de energieopwekking in Zeist wordt duidelijk dat de 
participatie marginaal zal zijn, zie de voorwaarden participatie in het raadsvoorstel, par. 
6.2. Op pagina 11 staat daarover: “De initiatiefnemer beschrijft in het participatieplan wie 
er op welke wijze worden betrokken en welke inbreng de betrokkenen kunnen leveren 
op het plan. Doel van het proces is om de lasten te minimaliseren door goede inrichting 
en afspraken.” Dit is wel een zeer beperkte opvatting van participatie. Het gaat in feite 
alleen over het ‘hoe’ en niet over het ‘of.’ Duidelijk moet zijn dat alle belanghebbenden, 
dus ook organisaties, hun visies en opmerkingen zonder restricties vooraf kenbaar 
kunnen maken. 
 
In feite wordt de ruimtelijke ordening daarmee overgelaten aan het vrije spel der 
krachten van direct belanghebbende initiatiefnemers zoals grondeigenaren en 
ontwikkelaars. In hoeverre daardoor essentiële kwaliteiten en waarden van Zeist worden 
aangetast is dan geen punt van discussie. De voorgestelde formulering over participatie 
voldoet niet aan elementaire eisen van betrokkenheid van burgers en andere 
belanghebbenden. Wat een gebrek aan invloed van inwoners en maatschappelijke 
organisaties op energie-initiatieven voor negatieve effecten heeft op de omgeving laat 
het artikel in NRC van 6 juni zien over de Wieringermeer. Enkele grondeigenaren 
worden rijk en de bevolking blijft zitten met een aangetaste omgeving. Een gebrek aan 
wezenlijke participatie zorgt ook voor allerlei maatschappelijke tegenstellingen en 
juridische procedures. Zonder een maatschappelijk gedragen omgevingsbeleid wordt de 
weg bereid voor verrommeling van landschap en natuur. Allebei zijn ook van groot 
belang voor vrije tijdsbesteding, recreatie en gezondheid, zeker gezien de toenemende 
verstedelijking. De coronatijd heeft laten zien hoe groot het belang daarvan is. 
 
Vandaar dat wij pleiten voor een volwaardige participatie van de bevolking bij initiatieven 
op het gebied van energie en geen inperking daarvan zoals voorgesteld. De 
voorgestelde formulering over participatie moet ons inziens in die zin worden aangepast.   
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Met vriendelijke groet, 

 
Egbert Visscher 
Stichting Beter Zeist,  


