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Samen maken we Zeist beter  

Ontdek uw omgeving digitaal, Verkeersmaatregelen 
centrum, Omgevingswet, Omgevingsvisie en andere 
regionale plannen  

Ontdek uw omgeving digitaal,  
Nu we met de quarantaine maatregelen meer lokaal bezig zijn, 
kunnen we daar gebruik van maken door de eigen omgeving 
beter te leren kennen. Dat hoeft nog niet direct fysiek maar het 
kan alvast digitaal gebeuren. De site van Geopark Heuvelrug – 
Gooi en Vecht biedt daar alle gelegenheid voor. Het is een 
product van het samengevoegde initiatief van Stichting Beter 
Zeist en dat van ’t Gooi en de Noord-Hollandse Vechtstreek.  
 
Er staat informatie in over de Utrechtse Heuvelrug en het 
Kromme Rijngebied, maar ook van Vecht en Plassen,  het 
Gooi, het Eemgebied en de Utrechtse kant van de Gelderse 
Vallei.  
 
Een mooie ingang daarvoor is de digitale kaart met 
verschillende waarden en met geowandel- en geofietsroutes, 
zie Geopark Heuvelrug-Gooi en Vecht en klik op de kaart in de 
rechterkolom. 
 
 

Verkeersmaatregelen in Zeist centrum 
Het is sinds wereldoorlog II nog nooit zo stil geweest in Zeist. De maatregelen in het kader van het 
coronavirus hakken er in. Zo ook in centrum Zeist en de omliggende wijken. Het resterende overleg 
en de bezwaarprocedures over de verkeersmaatregelen liggen stil. Het zou mooi zijn wanneer de 
betrokkenen toch alvast met elkaar contact opnemen over de afronding van de procedures en de 
maatregelen. Het gaat dan om het zo nodig intrekken van de wijzigingen in het Wilhelminapark en 
het Lyceumkwartier, zie verder. Dat hoeft ons inziens niet te wachten op het voorlopig einde van de 
coronacrisis. Ook de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers behoeft niet 
uitgesteld te worden. Juist nu hebben de ondernemers en klanten minder last van de daarvoor 
benodigde werkzaamheden. 
 
Omgevingswet opnieuw uitgesteld 
De coronacrisis vormde voor het Rijk een mooi argument 
om zonder gezichtsverlies de invoering van de nieuwe 
Omgevingswet voor de zoveelste keer uit te stellen. Het 
was binnenskamers wel duidelijk dat het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO) nog onvoldoende was ontwikkeld. 
Het is niet duidelijk wanneer de wet wel zal worden 
ingevoerd. Dat is afhankelijk van de volgende criteria: 
1. Mate van stabiliteit van de wetgeving; 

2. Voortgang op het DSO; 

3. Voortgang van de implementatie bij de bevoegde gezagen (van de overheden), zie verder de brief 

d.d. 1 april 2020 (geen grap). 
 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/
http://beterzeist.nl/?page_id=12525#VERVOLG
http://beterzeist.nl/?wpfb_dl=2072


Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers 2 

Omgevingsvisie Zeist: hoe nu verder?  
Wat het uitstel voor invloed heeft op het ontwikkelproces in Zeist is nog onduidelijk. De gemeente 
Zeist loopt erg achter met de voorbereiding van de Omgevingsvisie Zeist en de bijbehorende 
uitwerking in het Omgevingsplan en de Verordening Fysieke Leefomgeving. Ook kan door de 
coronacrisis vrijwel geen aandacht worden gegeven aan burgerinvloed op de belangrijke 
beleidskeuzen voor de toekomst. Dat staat op gespannen voet met een door de Eerste Kamer 
aangenomen motie. Daarin wordt de regering opgeroepen om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet 
een regeling participatiebeleid op te nemen. Daarin wordt vastgelegd hoe participatie wordt 
vormgegeven en welke eisen daarbij gelden, zie de motie. 
Wij schatten in dat de gemeente doorgaat met de voorbereiding van de wet. Daarom is het goed om 
digitaal uw opvattingen door te geven en invloed uit te oefenen op uw toekomstige woon- en 
leefomgeving. Dat kunt u doen door op de kaart of met een foto aan te geven welke waarden 
u in Zeist belangrijk vindt, zie de pagina. Deze is nu wel in te vullen in tegenstelling tot eerder. 

De omgevingswet is van groot belang voor alle inwoners en ondernemers van Zeist. In de 
omgevingsvisie zal namelijk staan waar er wordt gebouwd en waar de wegen komen. Wat vindt u dat 
niet aangetast moet worden maar behouden moet blijven? En willen we die verstedelijking wel? Als 
achtergrondinformatie kunt u gebruik maken van de gezamenlijke oproep van Stichting Beter Zeist en 
de groene organisaties om Zeist mooi en groen te houden. Een uitgebreider overzicht staat in het 
gezamenlijke Manifest Toekomst van Zeist. 
Lees verder. 

Landelijke energietransitie 

De 30 regionale energieregio’s in Nederland leveren uiterlijk 1 juni a.s. hun voorlopige concept 
Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte bij het Nationale Programma RES in. 
De bestuurlijk vastgestelde conceptversie wordt uiterlijk 1 oktober ingestuurd. Dat betekent dat het 
nog zin heeft commentaar te leveren op de eerste opzet voor de plaats van windmolens en velden 
zonnepanelen. Het concept is echter nog niet beschikbaar. Stichting Beter Zeist ziet weinig in het 
plaatsen van deze voorzieningen in de gemeente, behalve mogelijk in delen van het gebied tussen de 
spoorlijn naar Arnhem en de A12. Voor het overige worden ons inziens leefomgeving, landschap en 
natuur te veel aangetast door zo’n ingrijpende infrastructuur. 

Overige regionale en landelijke plannen  
 

Onduidelijk is hoe de bevolking wordt betrokken bij regionale 
en landelijke plannen waarop de gemeente nog invloed kan 
uitoefenen. Behalve de (RES), gaat het vooral om het Ruimtelijk 
Economische Programma (REP), de Mobiliteitsvisie en het 
landelijk BO-MIRT, Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport. Op de site beterzeist.nl 
kunt u nog meer vinden in de rubrieken: Omgevingswet, Regio 
Utrecht, Provincie Utrecht, Verkeer en Vervoer en Energie 
(RES). 

 

 

 

Reageren of afmelden: Hanna van den Dool: 06 – 4608 2657 of beterzeist@gmail.com. 
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