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Samen maken we Zeist beter  

Invloed regio’s Utrecht op Energiestrategie Zeist 
en Omgevingsbeleid, LED-schermen langs 
invalswegen en Actualisering Woonvisie  

Raad passeert de eigen bevolking met bod aan energieregio U16 
Bij de ontwikkeling van plannen voor een duurzame energievoorziening wordt de Zeister 
bevolking nauwelijks betrokken. Toch gaat het om ingrijpende voorstellen voor de 
omgeving: een relatief hoog bod van de gemeente Zeist van 2 enorme windmolens van 
meer dan 200 meter hoog en 35 hectare zonnevelden. De bedoeling is daarmee landelijk en 
regionaal bij te dragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Wat zijn 
de gevolgen van het bod voor de omgeving en de leefbaarheid? Zijn er alternatieven voor 
Zeist en andere gemeenten? Op 16 juni zal de raad naar verwachting instemmen met het 
bod voor de regio U16. Op kritische reacties van de groene groepen, bewonersorganisaties 
en die van Stichting Beter Zeist over 4 hoofdlijnen zit de raad in dit stadium niet te 
wachten. Het is immers toch al in de regio besproken en afgevinkt? Zie verder het dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raad laat grondslag Omgevingsbeleid over aan (metropool)regio Utrecht 
(U10) 
Ook bij de andere aspecten van het omgevingsbeleid worden de inwoners niet 
geraadpleegd. Het is immers Coronacrisis en dan kun je geen bijeenkomsten houden met 
de bevolking. Ook een speciale krant over dit onderwerp is teveel gevraagd. De gemeente 
gaat rustig door met het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de regio Utrecht 
(U10). Daarin wordt al veel vastgelegd over verdere verstedelijking.  
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Platform buurten en dorpen voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers 2 

Kennelijk is het inzetten op economische groei van de 
“Metropoolregio Utrecht” en het daarvoor verder bebouwen van de 
schaarse ruimte het hoofddoel. Maar uit een provinciale enquête 
blijkt dat verreweg de meeste inwoners natuur op de eerste plaats 
zetten. 
 
Nog deze maand stelde het college van B&W de Contour REP t.b.v. 
de regio U10 vast. Hoeveel vrijheidsgraden heeft de raad dan nog in 
oktober voor de definitieve besluitvorming? Hetzelfde geldt voor de 
inspraakreactie van de raad op de Provinciale Omgevingsvisie. Zie 
verder het dossier. 
 
Ontwikkeling Woonvisie Zeist 2020-2025 
In de herfst van 2019 besloot de raad de huidige Woonvisie Zeist te actualiseren. Als 
voorbereiding daarvoor werd een woningmarktonderzoek gehouden door bureau 
Companen. De planning is dat de gemeenteraad de geactualiseerde woonvisie op 9 juli 
2020 vaststelt. Ter voorbereiding daarvan werd op 14 mei een informatiebijeenkomst 
gehouden voor de raad. Daarvoor hebben op eigen initiatief diverse organisaties, 
waaronder Stichting Beter Zeist, bijdragen ingestuurd. De organisaties pleiten voor een 
goed onderbouwde actualisering van de woonvisie met voldoende inspraak van inwoners 
en hun organisaties. In dat kader plaatsen zij ook kanttekeningen bij de voorgestelde 
actualisatie, doen zij aanbevelingen en stellen zij fundamentele vragen. Zie het dossier. 
 
LED-schermen geven nog meer beeldvervuiling 
Samen met de groene groepen en Vereniging Lyceumkwartier Zeist heeft Stichting Beter 
Zeist in augustus 2019 bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van grote LED-schermen (4 
m2) langs de belangrijke in- en uitvalswegen van Zeist. Het gaat om Utrechtseweg, 
Driebergseweg, Boulevard en Koelaan. De schermen zouden 60 procent van de tijd - naar 
nu ook blijkt tweezijdig -‘reclameboodschappen’ moeten uitzenden en voor 40 procent 
aankondigingen van de gemeente. Wie zit eigenlijk te wachten op nog meer boodschappen 
en borden langs deze wegen? Krijgen we al niet genoeg informatie via de digitale snelweg? 
Verkeersdeelnemers worden afgeleid, op cultuurhistorische assen ontstaat nog meer 
beeldvervuiling en faunapassages worden door lichtvervuiling gedegradeerd. Moet overal 
reclame de overhand krijgen? Wie stopt het college bij dit soort aantastingen? Zie verder 
de aanvullende memorie van de 4 organisaties op hun inspraakreacties en 
bezwaarschriften.  

Meer Informatie?  
Op de site beterzeist.nl kunt u nog meer vinden zoals in de rubrieken: Omgevingswet, 
Regio Utrecht, Provincie Utrecht, Verkeer en Vervoer en Energie (RES). 
 

En stuur het bericht door aan uw contacten en andere burgergroepen en 
maatschappelijke organisaties in Zeist. 
 

 

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