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D66: J.J. van Gemeren, P. van der Ploeg, mevr. J. Polomski;
Chr. Unie/SGP: D. van Ballegooijen, G. van Brenk
SP: J.A. Voogdt, mevr. G.M. de Vries;
Leefbaar Zeist: S. van der Meij
afwezig de leden: mevr. A.C.M. van Gelder-Nieuwenhuizen (PvdA) en mevr. H.M.C. van Dijk
Voorzitter: drs. J.J.L.M. Janssen , burgemeester
Tevens aanwezig: C.M.W. Berkhout, D.A.C.A. Gudde, A. van Kuijk, mevr. F.J. Leenders
Raadsgriffier: mr. J. Janssen
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Vaststelling agenda

2.

Vaststellen van het besluitenlijst van de raad (besluitvorming) van 10 april 2007 (07RAAD0217),
Beknopt verslag van het Debat van 3 april 2007 (07RAAD0213) en het beknopt verslag Debat
van 17 april 2007 (07RAAD0221)

3.

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen (07RAAD0218) en 1e vervolglijst ingekomen
stukken (07RAAD0222)

Stemming over de uit ‘Het debat’ van 17 april en via het raadspresidium rechtstreeks ter beslissing
voorgelegde voorstellen.
4.

Position Paper Woningbouwontwikkeling (07RAAD0055)

5.

Vaststelling Woonvisie (07RAAD0084)

6.
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1.

Vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bericht van verhindering is
ontvangen van mevrouw Van Gelder en mevrouw Van Dijk. De heer Otten komt iets later.
Er zijn derhalve op dit moment 30 raadsleden aanwezig.
De agenda wordt vastgesteld.

2.

Vaststellen van het besluitenlijst van de raad (besluitvorming) van 10 april 2007 (07RAAD0217),
Beknopt verslag van het Debat van 3 april 2007 (07RAAD0213) en het beknopt verslag Debat
van 17 april 2007 (07RAAD0221)

Vaststellen van de besluitenlijst van de raad (besluitvorming) van 10 april 2007 (07RAAD0217)
De besluitenlijst van de raad (besluitvorming) van 10 april 2007 wordt ongewijzigd goedgekeurd en
definitief vastgesteld.
Vaststellen van het beknopt verslag van het Debat van 3 april 2007 (07RAAD0213)
Het beknopt verslag van het Debat van 3 april 2007 wordt ongewijzigd goedgekeurd en definitief
vastgesteld.
Vaststellen van het beknopt verslag van het Debat van 10 april 2007 (07RAAD0217)
Het beknopt verslag van het Debat van 10 april 2007 wordt ongewijzigd goedgekeurd en definitief
vastgesteld.

3.

Lijst van ingekomen stukken en mededelingen (07RAAD0218)

A.

TER KENNISNAME

A.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

27 maart 2007
VNCO
Richtlijnen Welzijn circusdieren van kracht

A.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

24 april 2007
College van B&W
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over winkeldiefstal

Aa.

VOOR KENNISGEVING; AFDOENING GEDELEGEERD AAN B&W

Aa.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

4 april 2007
07ink03078
Welstand en Monumenten midden Nederland
Begroting 2008, meerjarenraming 2008-2011

Aa.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

4 april 2007
07ink03079
Welstand en Monumenten midden Nederland
Jaarverslag en jaarrekening 2006

Aa.3

datum
reg.nr.
afzender

23 april 2007
07ink03411
Milieudienst Zuidoost-Utrecht
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onderwerp

Ca.
Ca.1

D.

Ontwerpjaarrekening 2006, ontwerp 2e begrotingswijziging 2007,
ontwerpbegroting 2008 en vastgestelde kadernota 2008

OM ADVIES IN HANDEN VAN B&W
datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

13 april 2007
07ink03188
Bestuur Regio Utrecht
Actualisering RVVP

TER AFDOENING IN HANDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
(AFSCHRIFT VAN HET ANTWOORD TER KENNISNAME AAN DE RAAD):

D.1

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

10 april 2007
07ink03086
Ondernemend Den Dolder
Spoorwegovergang Den Dolder

D.2

datum
reg.nr.
afzender
onderwerp

17 april 2007
07ink03245
A. Folkeringa, Couwenhoven 1221 te Zeist
Aanmelding voortgezet onderwijs (wachtlijsten)

De lijst van ingekomen stukken en 1e vervolglijst ingekomen stukken zijn hiermede aan de orde geweest.
Medegedeeld wordt, dat ongeveer een uur geleden de ondertekening van het Regionaal Structuur Plan in
Nieuwegein heeft plaatsgevonden met de partnergemeenten in het BRU. Daarbij is ook een verklaring
afgegeven door de AB-leden. Het motto wat gehanteerd is ‘Van denken naar doen’. Het
woningbouwprogramma alsmede de spoorwegovergang Driebergen/Zeist en Den Dolder zijn hierbij als
relevante onderwerpen genoemd.

4.

Position Paper Woningbouwontwikkeling (07RAAD0055)

Er zijn bij dit agendapunt 2 amendementen aangekondigd.
Amendement “Positionpaper Woningbouwontwikkeling”
De Gemeenteraad van Zeist in vergadering bijeen op 24 april 2007 behandelende het raadsvoorstel
“Positionpaper Woningbouwontwikkeling” (07RAAD0055)
Gelezen:
1. de Position Paper Woningbouwontwikkeling – bestaand beleidskader voor
woningbouwontwikkelingen in de gemeente Zeist - van het college;
2. de Repositioning Paper Bouwbeleid Zeist van de fracties van Seyst.nu, D66, SP en Leefbaar
Zeist;
Overwegende:
1. dat de discussie over het te voeren beleid niet alleen gaat over feiten en cijfers, maar er ook
sprake is van politieke keuzes en van het garanderen van draagvlak in de Zeister samenleving.
2. dat zowel vanuit de op de verouderde veronderstellingen gebaseerde Position Paper als vanuit de
noodzaak om de onrust onder de Zeister bevolking positief te kunnen aanwenden het
wenselijk is om een 'repositioning' te doen van het bouwbeleid door:
• Minder bouwen, omdat er minder woningbehoefte is dan in de Positionpaper wordt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gepresenteerd;
Focussen op stabilisatie van het bevolkingsaantal, niet op groei;
Vooral middelduur en kwalitatief goed en duurzaam bouwen om de doorstroming te
bevorderen;
Vooral ook bouwen voor senioren met goede zorgvoorzieningen;
Een korte tijdshorizon kiezen en veel tussentijds evalueren om tussentijds te kunnen
bijsturen;
Aan de onderkant van de markt niet slopen maar veel renoveren;
Ook in de bestaande bouw veel aandacht voor kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en
energiebesparing;
Niet de kernvoorraad naar beneden brengen;
Rekening houden met wat de bevolking wil (in de peiling van 2004 heeft de bevolking
duidelijk aangegeven niet buiten de rode contouren te willen bouwen);
Meer 'harmonie' zoeken in de bouw, dus niet hoog waar dat niet past;
Niet de woningbehoefte van de regio op laten dringen;
Draagvlak bij de bevolking creëren;

Besluit:
1. de Position Paper Woningbouwontwikkeling op dit moment NIET vast te stellen en te komen
tot een Repositioning van het Bouwbeleid zoals hierboven omschreven;
2. Te komen tot een betere interactie met de bevolking onder meer door:
• invoeren van gestructureerd overleg, zowel met de inmiddels ontstane samenwerkingsverbanden van bevolkingsgroepen als met de individuele wijk- en buurtverenigingen;
• dit overleg ook 'zinvol' laten zijn in de zin dat invloed vanuit de bevolking ook duidelijk
zichtbaar moet zijn;
• in de gevorderde stadia van de ontwikkelingsprojecten telkens parallelle overleggen te laten
plaatsvinden waarbij de ontwikkelingstrajecten onafhankelijk en objectief gecontroleerd
• kunnen worden door klankbordgroepen, e.e.a. conform de oorspronkelijke inspraak- en
samenspraakgedachten;
• invoeren van betere wenseninventarisaties vooraf;
• eerlijke, objectieve en transparante informatieverstrekking;
• helder presenteren van diverse belangen, ook die van de tot dusver vrijwel onbenoemde
'derden' waarover met 'vertragingsschade' wordt gedreigd.
Pieter van der Ploeg (D66), Koos van Gemeren (D66), Roy Luca (Seyst.nu), Sam van der Meij (Leefbaar
Zeist)
D66: De afgelopen periode hebben wij t.a.v. het beleid dat volgens het positionpaper herbevestigd wordt,
veel ongerustheid en commotie in de samenleving is ontstaan. Wij vermoeden dat het effect hiervan zal
zijn als wij voor de woningzoekenden in Zeist iets willen doen dat dit wordt belemmerd of in ieder geval
ernstig vertraagd door de maatschappelijke weerstand die is ontstaan. Wij denken dat dit nog verder zal
groeien. Dat heeft ons er toe gebracht voor te stellen het positionpaper nu niet vast te stellen maar eerst
naar de samenleving te gaan en de verbinding met de samenleving te herstellen. Dit besluit staat duidelijk
verwoord in het amendement.
CDA: Wij zijn van mening, dat het gaat om oneigenlijk amendement. Het niet vast stellen van het
positionpaper is eigenlijk een tegenstem. Vervolgens blijven wij van mening, dat het bestaand beleid
betreft. Het bevat geen nieuwe elementen. Het is een vreemde zaak om tegen bestaand beleid ‘nee’ te
zeggen.
VVD: Ook onze fractie zal niet instemmen met dit amendement. Ook wij zien het positionpaper al een
herijking. Het was niet persé noodzakelijk om dit vast te stellen. Het college heeft er blijkbaar behoefte
aan. Wij zien niet in wat dit amendement hieraan toevoegt.
ChristenUnie/SGP: Ook onze fractie ziet dit als een herbevestiging van eerdere besluitvorming. Het
zou vreemd zijn om daarop terug te komen. Wat dat betreft zullen wij het positionpaper steunen en het
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amendement niet.
PvdA: De uitwerking van de gekozen richting geeft voor ons goed weer wat de toekomstige belangen en
ontwikkelingen in Zeist zullen zijn. De uitwerking van de plannen gebeurt in samenspraak met de
inwoners en vertegenwoordigers hiervan. Daar staan wij voor. Wij zijn er van overtuigd dat het college
hier ook voor staat. Wij zullen het amendement niet steunen.
GroenLinks: Ook wij zullen het amendement niet steunen. Er staat niets nieuws in het positionpaper,
zeker niet nu bladzijde 12 er uit gehaald is. Wij willen met de bewoners van Zeist e.o. in gesprek. Als dit
allemaal uitgevoerd wordt, dan wordt er uiteraard uitgebreid met de inwoners gesproken.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Er worden 9 stemmen voor uitgebracht door de
fracties van D66, SP, Leefbaar Zeist, Seyst.nu en 21 stemmen tegen door de fracties van PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP. Het amendement is daarmee verworpen.
Amendement
“Onderzoek inwonertal – voorzieningenniveau”
De Gemeenteraad van Zeist in vergadering bijeen op 24 april 2007 behandelende het raadsvoorstel
“Positionpaper Woningbouwontwikkeling” (07RAAD0055)
Gelezen:
1. de Position Paper Woningbouwontwikkeling – bestaand beleidskader voor
woningbouwontwikkelingen in de gemeente Zeist - van het college;
2. de Repositioning Paper Bouwbeleid Zeist van de fracties van Seyst.nu, D66, SP en Leefbaar Zeist;
Overwegende:
Dat een centrale doelstelling in het Ontwikkelingsplan Zeist is het stabiliseren van het huidige
inwonertal op ten minste 60.000 inwoners (het “stabilisatiemodel”).
Dat de reden hiervan is dat een teruggang in inwonertal ten koste gaat van de vitaliteit, de
leefbaarheid, de aantrekkelijkheid van de stad en het voorzieningenniveau.
Gelezen:
de
•
•
•
•

uitkomst van de onder de bevolking van Zeist in dit kader gehouden Peiling dat:
54% aangeeft dat voor hen het inwoneraantal van Zeist geen afweging is,
daarnaast 23,4 % aangeeft dat het inwonertal moet dalen;
daarmee 75% van de inwoners het streven naar stabilisatie derhalve niet belangrijk vindt;
54% van de Zeistenaren niet wil dat er nieuwe woningen gebouwd worden buiten de huidige bebouwde kom
van Zeist;
• 52% ook bezwaar heeft tegen meer woningen binnen het al bebouwde gebied.
Voorts overwegende :
1. dat het sturen op het inwonertal in de 21 e eeuw maar zeer beperkt een instrument is om de
leefbaarheid en aantrekkingskracht en het voorzieningenniveau van Zeist te behouden, laat
staan te verbeteren
2. dat blijkens opeenvolgende stadspeilingen de Zeistenaren hun woongemeente als heel aantrekkelijk
beschouwen. Dit niet alleen vanwege de ligging in het midden van het land en te midden van natuuren recreatiegebieden, maar ook omdat Zeist een “menselijke” maat paart aan een scala aan stedelijke
voorzieningen
Besluit:
1. de Position Paper Woningbouwontwikkeling op dit moment NIET vast te stellen;
2. een onderzoek te doen instellen naar de verhouding inwoneraantal en voorzieningenniveau in de
gemeente Zeist
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Pieter van der Ploeg (D66), Koos van Gemeren (D66), Roy Luca (Seyst.nu), Sam van der Meij (Leefbaar
Zeist)
D66: Wij hebben vanavond twee stukken op tafel: een positionpaper en een repositionpaper. Om te
voorkomen dat wij komen te verkeren in een hoog aap en bananengehalte, willen wij de raad voorstellen
om steun te geven aan het amendement om nu nog een pas op de plaats te maken wat betreft het
positionpaper. Wij willen eerst met elkaar discussiëren over de relatie inwoneraantal en voorzieningenniveau. Steeds horen wij dat er 3.000 woningen gebouwd moeten worden om het inwoneraantal op
60.000 te houden. Dat zou nodig zijn omdat teruggang ten koste gaat van de vitaliteit, leefbaarheid en
aantrekkelijkheid en voorzieningenniveau van de gemeente. Dat is precies waar het om draait. Laten we
met elkaar deze relatie onderzoeken en op basis daarvan ons beleid verder gaan positioneren.
Leefbaar Zeist: Wij willen hieraan toevoegen dat in 2003 op basis van door de gemeente verstrekte
cijfers de bijdrage uit het gemeentefonds bij 60.000 inwoners uitkwam op 707 euro, bij 55.000 inwoners
op 736 euro. Dus dat is een interessant gegeven.
PvdA: Met het vaststellen van het positionpaper proberen wij een antwoord te geven op te verwachten
ontwikkelingen in Zeist. Wij vinden dat dit vastgesteld moet worden. Wij verwerpen het amendement.
GroenLinks: Ook onze fractie zal dit amendement niet steunen. Ik kan aansluiten bij de woorden van de
vorige spreker. Ik kan er aan toevoegen dat het geen rol speelt dat wij zouden bouwen voor het
inwoneraantal of het voorzieningenniveau. Wij bouwen voor woningzoekenden.
Leefbaar Zeist: GroenLinks wil bouwen voor woningzoekenden, terwijl het positionpaper uitgaat van
bestaand beleid. Daarin staat handhaven van het inwoneraantal op 60.000. Onze vraag is dus of de fractie
van GroenLinks de stemverklaring zou kunnen verduidelijken.
GroenLinks: Wij blijven bij ons standpunt. Wij willen bouwen voor woningzoekenden. Dat hebben wij
ook betoogd toen het ontwikkelingsplan is aangenomen.
ChristenUnie/SGP: In die lijn zit onze fractie ook. Dat is consistent. Wij steunen het amendement niet.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Er worden 9 stemmen voor uitgebracht door de
fracties van D66, SP, Leefbaar Zeist, Seyst.nu en 21 stemmen tegen door de fracties van PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP. Het amendement is daarmee verworpen.
Vervolgens wordt het positionpaper aan de orde gesteld.
Leefbaar Zeist: Wij stemmen hier tegen. Als deze positionpaper door de raad wordt aangenomen, dan
beschouwen wij dat als een diep trieste mijlpaal omdat niet geluisterd wordt naar de bevolking.
SP: Ook wij stemmen niet in met het positionpaper. Het is bestaand beleid, waarmee we hiervoor ook
niet ingestemd hebben. De inhoud van het positionpaper en het bestaande beleid kunnen wij niet
accorderen.
D66: Het college is zich onvoldoende bewust van de dynamiek in de samenleving in het algemeen en de
bezorgdheid over de woningbouw in het bijzonder. Dit positionpaper is een achterhaald beleidsdocument
gebaseerd op verouderde uitgangspunten en is zonder draagvlak in de samenleving. Bovendien zal het
bouwen van 200 woningen per jaar leiden tot een groei van de Zeister bevolking en dat staat haaks op het
vigerende beleid van stabilisatie rond 60.000 inwoners. Wij zullen dan ook dit raadsvoorstel niet steunen.
PvdA: Wij hebben in 2004 en opnieuw in 2006 geconstateerd dat Zeist moet bouwen om tegemoet te
komen aan de grote groep woningzoekenden. We hebben gezegd, dat we moeten zoeken naar plekken in
dialoog met de bewoners. We moeten daarbij rekening houden met het karakter van Zeist. Dat is in het
ontwikkelingsplan, het coalitieakkoord vastgelegd en de basis van dit positionpaper. Wij hebben geen
redenen om te twijfelen aan de onderbouwing ervan. Wij spreken onze dank uit aan het college dat het
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signaal is opgepakt uit het dorpskerngebied. Dit fragment is verwijderd uit het positionpaper. Wij willen
een dialoog met de bewoners over dit gebied zonder voorwaarden vooraf.
Seyst.nu: Wij zijn tegen het positionpaper. Wij vinden dit verouderd en achterhaald. Wat betreft het
kerngebied is er inderdaad geluisterd naar de bewoners. De gevraagde toevoegingen zijn niet gedaan. Dat
vinden wij een verkeerd signaal richting inwoners.
GroenLinks: Wij zullen voor het voorstel stemmen. Dat wil niet zeggen, dat wij het met elk detail opeens
eens zijn. Wij denken hierover genuanceerd.
De voorzitter constateert, dat de raad instemt met de bekrachtiging van het beleid in het positionpaper
Woningbouwontwikkeling met in achtname van de kanttekening dat de fracties van D66, SP, Leefbaar
Zeist en Seyst.nu geacht worden tegen te hebben gestemd.

5.

Vaststelling Woonvisie (07RAAD0084)

Hierin is ook begrepen de vaststelling van de oplegnotitie.
Amendement
De Gemeenteraad van Zeist in vergadering bijeen op 24 april 2007 behandelende het raadsvoorstel :
07RAAD0084 /Woonvisie
Gelezen:
het raadsvoorstel, de oplegnotitie en de tekst van de Woonvisie 2006-2010 en de daarin opgenomen
volkshuisvestelijke woningdifferentiatie;
Overwegende:
dat de Gemeente Zeist voldoet aan de eisen van het BRU met betrekking tot de sociale
woningvoorraad;
dat het volume voor de sociale woningvoorraad niet onder de 30% zal komen;
dat door meer vergroting van de woningvoorraad van het middensegment er een betere aansluiting
komt op de vraag uit de markt en in het bijzonder voor de latente groep doorstromers uit de sociale
sector woningen;
Besluit:
om de volkshuisvestelijke differentiatie in de woonvisie 2006-2010 zoals opgenomen in de tekst van de
Woonvisie (bladzijde 42) als volgt te wijzigen:
Goedkoop
1
2
3
Middenduur
4
5
6
Duur
7
8

10
10
10

)
) 30%
)

10
20
15

)
) 45%
)

5
20

)
) 25%
------100%

F. Veenendaal (VVD), C. van Liempde (PvdA), Peter Spoelstra (GroenLinks), Paul Smink
(CDA)
VVD: Het zal de raad niet ontgaan zijn, dat de VVD moeite heeft gehad met de Woonvisie. Het heeft
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toch niet helemaal de duidelijkheid gegeven die wij hadden verwacht. Er zijn volgens ons veel meer
woningzoekenden dan waar wij steeds over praten. Wij hebben steeds gezegd, dat Zeist boven 60.000
inwoners moet blijven. Er moeten 3.000 woningen gebouwd worden (200 per jaar). Wij hebben dit
amendement ingediend om de kansen voor de woningzoekenden en de gewenste doorstroming van de
grond te krijgen. Wij menen een verschuiving te moeten aanbrengen in de voorgestelde differentiatie. Wij
denken hiermee een beter rendement te krijgen voor de woningzoekenden in Zeist. Wij vinden dat
gemonitoord moet worden of het gewenste resultaat bereikt wordt.
SP vraagt of het voorstel tot wijziging van de differentiatie gaat om deze coalitieperiode (tot 2010).
VVD: Onze intentie is niet om over ons graf te regeren. Wij willen deze periode graag uitdienen en als er
een initiatiefvoorstel wordt ingediend, dan zijn wij u zeer erkentelijk.
D66: Elke wijziging in de differentiatie richting het middensegment zouden wij in principe van harte
ondersteunen. Deze verhouding is niet wat Zeist nodig heeft. Er zijn voldoende goedkope woningen. De
doorstroming moet tot stand gebracht worden door te bouwen voor het middensegment. Dit
opschroeven tot 45% is voor ons zwaar onvoldoende. Het totaal aantal woningen wordt niet aan de orde
gesteld. Daarmee koerst Zeist naar meer dan 63.000 inwoners. Dat past niet binnen het vigerend beleid.
De coalitie heeft zichzelf de opdracht gegeven om rond de 60.000 inwoners te blijven. U heeft u zelf geen
woningbouwopdracht gegeven. Laat die heiloze 3.000 woningen los. Wij zullen dit niet steunen.
ChristenUnie/SGP: Wij zien dit amendement niet als een heiloze weg. In tegendeel zelfs. Wij zien dit al
een reëel amendement wat voortborduurt op de discussies die wij de laatste tijd met elkaar hebben
gevoerd. De Rekenkamer heeft hierin duidelijk een zet gegeven door te zeggen, dat er meer gebouwd
moet worden in het middensegment. Wij zijn blij met de houding van de VVD en dat zij zijn
opgeschoven naar het middensegment. Alles wat gebouwd kan worden in het middensegment, heeft onze
voorkeur.
PvdA: Wij hebben het amendement mede ondertekend. Wij zijn het er mee eens. Met het amendement
blijven we voldoen aan de afspraken die met het BRU zijn gemaakt. Aan de andere kant scheppen wij
mogelijkheden door versterking van het middensegment koop. Dat bevordert de condities voor de
doorstroming. Dat is voor ons een belangrijk element om achter dit amendement te gaan staan.
Leefbaar Zeist: Wij zullen dit amendement niet steunen. Het is gestoeld op een uiterst gebrekkige
probleemanalyse. Het heeft te weinig onderbouwing.
GroenLinks: Wij steunen dit amendement wel. Wij zien dit als één van de voorwaarden om de
doorstroming op gang te brengen en het scheefwonen te beperken. Daarom willen wij graag de
bevestiging van het college dat wij met deze verschuiving voldoen aan de eis van het BRU.
Seyst.nu vraagt om een korte schorsing.
Wethouder Van Kuijk: De BRU-afspraken bevatten meerdere punten. Eén ervan is in het amendement
genoemd. Aan het eind van de periode moeten er 30% sociale huurwoningen in Zeist zijn. Dat gaat dus
over huurwoningen. Of we nu 20 of 25% van deze huurwoningen bouwen, dat maakt niet uit. We blijven
boven de 30%. Dat kunt u nalezen. Andere eis is, dat we minimaal 25% sociale huur zouden moeten
bouwen. Het feit dat deze differentiatie alleen betrekking heeft tot 2011 (zolang deze Woonvisie van
kracht is) geeft de mogelijkheid om tegen het BRU te zeggen, dat wij onze afspraken zullen nakomen. Na
2011 zouden we gedwongen zijn de achterstand in te halen. Er zitten subsidies op de woningbouw. Als
we meer voor het middensegment bouwen, krijgen we daarvoor subsidie maar die is veel lager dan het
bedrag dat we krijgen voor de sociale huurwoningen. Als we 50 huurwoningen minder bouwen, dan laten
we ongeveer 100.000 liggen. Er zit een risico aan, maar omdat we over 4 jaar opnieuw beslissen hoe we
dit gaan afmaken, willen wij u dit amendement niet ontraden. Het geeft bovendien de mogelijkheid om de
achterstand die wij hebben in het middensegment in te halen.
De voorzitter schorst de vergadering kort. Na de schorsing wordt de vergadering heropend.
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Seyst.nu: Ondanks dat wij dit een sympathiek amendement vinden en een stap in de goede richting,
vinden wij de verhouding tussen de goedkope bouw en het middensegment toch niet van dien aard, dat
wij ons in dit amendement kunnen vinden.
SP: Wij hebben met belangstelling naar dit amendement gekeken en zijn blij met de periode waarvoor dit
geldt. Daarin kunnen wij ons vinden. Dit staat wel haaks op de kritiek die wij op het positionpaper
hadden als het gaat om de grote aantallen woningen wat Zeist wil gaan bouwen. Daarom zullen wij het
toch niet steunen.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Er worden 21 stemmen voor het amendement
uitgebracht door de fracties van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie/SGP en 9 stemmen
tegen door de fracties van D66, SP, Leefbaar Zeist, Seyst.nu. Het amendement is daarmee aanvaard.
Hierna wordt de Woonvisie inclusief oplegnotitie aan de orde gesteld.
SP: Wij stemmen niet in met de Woonvisie. Wij vinden dit te weinig visie. Het gaat meer over getallen en
bouwen. Het enige positieve is, dat er goed en duidelijk wordt weer gegeven wat we in welke tijd willen
gaan doen.
GroenLinks: De woonvisie met oplegnotitie gaat over mensen om te kunnen wonen. Het gaat over de
keuzemogelijkheid voor inwoners van Zeist. In de afgelopen jaren is er weinig terecht gekomen van een
woningbouwbeleid. Dat geldt voor de middenklasse als de sociale sector. Aan de oplopende wachttijden
voor een nieuwe of andere woning is te zien dat er te weinig woonruimte beschikbaar is gekomen voor de
vele woningzoekenden. We hebben te maken met een inhaalslag. Met de woonvisie kiezen we voor de
bouw van 200 woningen per jaar voor de komende periode van 4 jaar. De woonvisie laat ook een
planning zien voor een langere periode. De woonvisie gaat ook over kunnen kiezen. GroenLinks is
daarom voor een regionaal huisvestingsbeleid. Dat resulteert in de mogelijkheid te kunnen kiezen voor
een woning in een andere plaats in de regio. Dat betekent ook dat mensen uit de regio zich in Zeist
kunnen vestigen. Wij vinden dat alleen acceptabel als ook de andere BRU gemeenten zich aan de
afspraken houden. Wat ons betreft zou de woonvisie meer in moeten gaan op de doorstroming om ook
op een andere manier meer woonruimte beschikbaar te krijgen voor de woningzoekenden dan alleen
maar door bouwen. Niet alle mogelijkheden van een effectief volkshuisvestingsbeleid worden volledig
benut. Het belangrijkste middel is dat we beleid krijgen om scheefwonen te beperken. Een dergelijk
beleid heeft wel degelijk zin. Uit de cijfers blijkt dat we een hoog percentage aan scheefwoners hebben.
Die moeten uit hun huis gelokt kunnen worden door een aantrekkelijk alternatief te bieden. Het
amendement wat zojuist is aangenomen, heeft daarmee te maken. Wij moeten er voor zorgen, dat
woningen in de middensector beschikbaar blijven. We kunnen hiervoor kiezen voor het instrument
maatschappelijk gebonden eigendom. Volkshuisvesting is belangrijk. Wij investeren er veel in, niet alleen
in aandacht maar ook in geld. Wij dienen daarom straks een motie in om het beleid beter te kunnen
monitoren. Wij hebben meer nodig dan in de woonvisie staat. Wij willen de komende jaren 200 woningen
per jaar bouwen en zullen ons achter deze visie scharen. Wij moeten alle middelen inzetten om tot een
effectief woningbouwbeleid te komen. Na deze periode zullen we wellicht kunnen temporiseren. Tot slot
willen wij iedereen bedanken die aan dit stuk hebben meegewerkt.
ChristenUnie/SGP: Er is genoeg gezegd over de woonvisie. Wij kunnen hiermee instemmen. Er is goed
geluisterd naar de inspraakreacties. Mede naar aanleiding hiervan is de oplegnotitie ontwikkeld.
Leefbaar Zeist: Wij vinden de oplegnotitie een lichte verbetering t.o.v. de oorspronkelijke woonvisie
maar nog steeds niet voldoende om te ondersteunen.
Seyst.nu: Wij vinden de woonvisie meer een bouwvisie. Wij missen bijvoorbeeld een groenvisie. De
oplegnotitie geeft een duidelijker beeld.
D66: Het gemeentehuis puilde uit met bezorgde bewoners toen de woonvisie aan de Ronde Tafel is
besproken. Veel groepen uit de samenleving gaven de raad een enorme hoeveelheid argumenten om aan
te tonen dat deze woonvisie niet deugt. Verouderde uitgangspunten, een differentiatie die niet aansluit bij
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de behoefte, geen draagvlak in de samenleving. De wethouder deelde na afloop mede, dat hij niets had
gehoord dat aanleiding was om de woonvisie aan te passen. Er is een oplegnotitie toegevoegd maar in de
kern is er niets veranderd. Het draagvlak in de samenleving zal er derhalve niet komen. Daarmee blijven
de uitgangspunten achterhaald. Bovendien kiest de raad bij het aannemen van deze woonvisie voor een
groei van Zeis tot ver boven 60.000 inwoners. Die groei staat haaks op het vigerende beleid. Wij zullen
dit raadsvoorstel dan ook niet steunen.
De voorzitter concludeert dat de woonvisie inclusief de oplegnotitie is aanvaard met inachtname van de
kanttekening dat de fracties van Leefbaar Zeist, D66, Seyst.nu en SP geacht worden tegen te hebben
gestemd.
MOTIE
Motie betreffende het ontwikkelen beleidsmiddelen betreffende de volkshuisvesting, aan de orde in de
vergadering van de raad van Zeist op 24 april 2007, naar aanleiding van de behandeling van de Woonvisie
(07RAAD0084)
Overweging:
Er is behoefte aan op de volkshuisvesting gerichte doelstellingen voor het woningbouwbeleid.
Er is behoefte aan specifieke kengetallen, om het beleid op te baseren, om eenduidige kaders te kunnen
stellen.
Er is behoefte aan om een eenduidige monitor te hebben van de stand van zaken betreffende de
volkshuisvesting.
Er is behoefte om het effect van het volkshuisvestingsbeleid te kunnen evalueren en te controleren.
Constatering:
• Er zijn veel gegevens beschikbaar betreffende het volkshuisvestingsbeleid, zowel lokaal, regionaal als
landelijk.
• Er zijn momenteel geen specifieke kengetallen aan de raad beschikbaar betreffende het
volkshuisvestingsbeleid van de Gemeente Zeist.
• Het ontbreekt de raad aan mogelijkheden om de effectiviteit van het volkshuisvestingsbeleid te
meten.
Verzoek:
Het College wordt verzocht om:
• Specifieke kengetallen te ontwikkelen voor het volkshuisvestingsbeleid.
Tevens wordt het college verzocht om binnen 2 maanden te komen met een plan van aanpak (SMART
geformuleerd) voor de uitvoering van deze motie.
Slot:
De raad gaat over tot de orde van de dag.
Peter Spoelstra (GroenLinks), Frank Dirkse (GroenLinks) en Arend Knot (GroenLinks)
De PvdA doet een voorstel van orde. De fractie heeft behoefte aan een reactie op de moties vanuit het
college.
GroenLinks: Bouwen is ingrijpend. Wij zijn op zoek naar de balans tussen de woningbehoefte en het
bouwen. Het effect van de volkshuisvesting is daarom van groot belang. Op dit moment kunnen we dat
alleen bepalen op basis van momentopnames. Wij hebben meer beleidsinformatie nodig om ook op lange
termijn een goed volkshuisvestingsbeleid en ruimtelijk ordeningsbeleid te kunnen voeren. We vragen
daarom naar goede kengetallen.
Wethouder Van Kuijk: Wij hebben allemaal behoefte om te volgen of de afspraken uit de woonvisie
effect hebben. De voortgangsrapportage wordt zo ingericht, dat u er iets aan hebt. Ik denk dat dit een
bijdrage hieraan is. Wij gaan een actieprogramma maken. Wij zullen dit onderwerp vermelden en de
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termijn waarop wij denken dat we dat kunnen waarmaken.
D66: Een meerderheid van de raad heeft zojuist voor de woonvisie gestemd. In deze motie lezen we dat
er geen specifieke kengetallen beschikbaar zijn. Wat ons betreft is het spijtig dat ondanks het ontbreken
van cijfers toch de woonvisie is vastgesteld. Als deze motie wordt uitgevoerd, is eindelijk het vurig
gewenste voortschrijdend inzicht bij de raad aanwezig. Wij steunen de motie.
CDA: Deze motie geeft aan wat wij als instrumentarium nodig hebben om over 2 à 3 jaar te komen tot
een evaluatie. Wij zien de toegevoegde waarde van de motie.
ChristenUnie/SGP: Wij denken dat het goed is dat er wat meer invulling komt op de woonvisie. Wij
steunen deze motie.
Leefbaar Zeist: Deze motie betekent voor ons een erkenning dat er beleid is vastgesteld, zonder te
weten waar we staan en zonder te weten waar we naar toe gaan. Dat alleen al betekent dat wij deze motie
niet steunen. De wijziging in de motie betekent tevens dat wij niet zelf de kengetallen gaan bepalen, maar
dat anderen die voor ons bepalen. Daar zijn wij tegen.
PvdA: Wij vinden dit een prima motie. De monitoring kan betrokken worden bij de halfjaarlijkse
voortgangsrapportages. We kunnen hierbij voortschrijdend inzicht verwerven.
Seyst.nu is tegen de motie.
De motie wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 27 stemmen voor van de fracties van
GroenLinks, D66, CDA, VVD, ChristenUnie/SGP, SP, PvdA en 4 stemmen tegen van de fracties van
Seyst.nu en Leefbaar Zeist.

MOTIE
Motie betreffende het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het scheef wonen, aan de orde in de
vergadering van de raad van Zeist op 24 april 2007, naar aanleiding van de behandeling van de Woonvisie
(07RAAD0084)
Overweging:
Er is een groot aantal actief woningzoekenden naar een betaalbare woning van de juiste omvang. Er
wonen veel mensen in huizen waar ze nu qua inkomen of gezinssamenstelling niet voor in aanmerking
zouden komen.
Constatering:
• Er zijn veel drempels die het “stijgen” in de woningmarkt (wooncarrière) of het verhuizen naar een
woning met een gewenste omvang belemmeren;
• Er wordt door de gemeenschap veel geld geïnvesteerd in de gesubsidieerde woningbouw;
• Het bouwen van middeldure huizen alleen is onvoldoende om doorstroming te bevorderen.
Verzoek:
Het college wordt verzocht om bij het BRU het volgende neer te leggen:
• Te onderzoeken of er gemeenten zijn waar een beleid is ontwikkeld om doorstroming te
bevorderen;
• Te inventariseren van welke vormen van scheefwonen er sprake is;
• Te onderzoeken welke drempels er bestaan die doorstroming belemmeren;
• Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om die belemmeringen weg te nemen.
Tevens wordt het college verzocht te komen met een plan van aanpak (SMART geformuleerd) voor de
uitvoering van deze motie.
Slot:
De raad gaat over tot de orde van de dag.
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Peter Spoelstra (GroenLinks), Frank Dirkse (GroenLinks) en Arend Knot (GroenLinks)
GroenLinks: Zeist kent veel scheefwoners. Maatregelen om dit te beperken is een goede investering in
het huisvestingsbeleid. We hebben een actief beleid nodig, deze motie vraagt daarom.
SP: Er staat bij het verzoek dat het college wordt verzocht om binnen twee maanden met een plan te
komen. Onze suggestie is, laat dit niet door een duur bureau doen. In de toelichting staat dat hierover een
werkconferentie georganiseerd wordt. Daarover zouden wij iets meer willen weten. Gaat het college dit
eerst doen, of komt er eerst een werkconferentie?
GroenLinks: Het is een mogelijkheid om dit te doen. Ik stel voor dat het college actie neemt. Het was
alleen maar een suggestie.
VVD: Wij zouden graag de reactie van het college willen horen. Wij vragen ons af of dit geen taak is voor
het BRU.
Wethouder Van Kuijk: Ik denk inderdaad dat we dit samen met het BRU moeten doen. Wij denken een
oplossing voor het scheefwonen te hebben gevonden door te bouwen voor het middensegment en
ouderen. Het is op zich interessant om te weten of er meer middelen zijn om de doorstroming te
bevorderen. Ik ga dit met het BRU opnemen.
D66: Meten is weten. Deze motie is daarvan een voorbeeld. Er is onvoldoende feitenkennis binnen de
raad om de woonvisie vast te stellen. Toch is dat gebeurd. Wij raken steeds verder de weg kwijt. Wij zijn
wel buitengewoon geïnteresseerd in dit onderzoek. Wij zullen de motie steunen.
ChristenUnie/SGP: Inderdaad, meten is weten. We weten al jaren dat er scheefgroei is door het wonen
in te goedkope woningen. Mijn fractie kan zich vinden in de beantwoording van het college. Wij zullen de
motie niet steunen.
Seyst.nu: Wij vinden deze motie sympathiek. Er staat in de motie ‘een te groot huis bezet houden’. Dat
zouden we graag verduidelijkt willen hebben. Wat wordt hiermee bedoeld?
GroenLinks: Scheefwonen is het meest in het oogspringend als een goedkoop huis bezet gehouden
wordt, maar het gebeurt ook dat mensen in een groot huis blijven wonen. Ze nemen dan extra ruimte in
beslag. Het is geen voorwaarde voor de motie maar een toelichting.
VVD: Gezien de beantwoording van de wethouder zullen wij tegen deze motie stemmen. Het college
neemt dit mee naar het BRU.
Wethouder Van Kuijk: Het scheefwonen is een zeer taai probleem, wat zich niet alleen in Zeist voordoet.
Ik vind het BRU hét orgaan om dit te gaan onderzoeken.
GroenLinks: Wij willen u niet voorschrijven hoe u de motie gaat uitvoeren. Het gaat ons om het
resultaat. Wij verzoeken u de vergadering kort te schorsen voor overleg.
De voorzitter schorst de vergadering. Na de schorsing wordt de vergadering heropend.
GroenLinks: Wij willen de motie wijzigen. Enerzijds wordt de toelichting geacht geen deel uit te maken
van de motie. Anderzijds wordt het verzoek herschreven als ‘het college wordt verzocht bij het BRU het
volgende verzoek neer te leggen ….’
De voorzitter: Aan de orde is de motie van GroenLinks. De toelichting maakt geen deel meer uit van de
motie en is niet meer aan de orde. De 1e regel van het verzoek is aangepast. De woorden ‘2 maanden’
worden geschrapt.
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De motie wordt in stemming gebracht. De motie is met 25 stemmen van D66, VVD, CDA,
ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en 6 stemmen tegen van SP, Leefbaar Zeist en Seyst.nu
aangenomen.
MOTIE
Motie betreffende het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het doen uitgeven van gesubsidieerde
koopwoningen op basis van maatschappelijk gebonden eigendom, aan de orde in de vergadering van de
raad van Zeist op 24 april 2007.
Overweging:
• In de oplegnotie Woonvisie 2006-2010 (raadsvoorstel 07RAAD0084) worden een aantal
instrumenten genoemd om het voorgenomen beleid uit te voeren.
• De Raad heeft op 30 januari 2006 unaniem een motie aangenomen waarin het college verzocht
wordt de mogelijkheden te onderzoeken om de starterswoningen in de Vogelwijk uit te geven in
Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
• Het college geeft aan dat de starterswoningen aan de Bergweg zullen worden uitgegeven in de vorm
van MGE.
• In de Woonvisie 2006-2010 is er sprake van een grotere inzet van MGE en wordt MGE genoemd
als mogelijk alternatief voor een anti-speculatiebeding.
Constatering:
• Er is veel vraag naar goedkope koopwoningen.
• Het is voor de doorstroming van belang dat er voldoende goedkope en middeldure woningen
beschikbaar blijven.
• MGE stelt meer mensen in staat om zich een koopwoning te verwerven.
• Bij subsidiering van koopwoningen hebben alleen de eerste kopers het voordeel van de
koopsubsidie.
Verzoek:
Het college wordt verzocht:
• Om samen met de woningcorporaties beleid te ontwikkelen met betrekking tot de vorm of vormen
van MGE voor de Zeister woningmarkt;
• Concrete afspraken over de toepassing van verkoop door middel van MGE te maken met de
woningcorporaties, uiterlijk in de prestatieovereenkomst 2008, voor goedkope en middeldure
koopwoningen zowel als voor de verkoop van huurwoningen;
• Waar nodig andere vormen van beschermende maatregelen te ontwikkelen, zoals anti-speculatie
bedingen.
Tevens wordt het college verzocht om binnen 2 maanden te komen met een plan van aanpak (SMART
geformuleerd) voor de uitvoering van deze motie.
Slot:
De raad gaat over tot de orde van de dag.
De fracties van GroenLinks, PvdA en D66
PvdA: De motie sluit aan bij de afspraken die we eerder in de raad hebben gemaakt. De bedoeling is dat
we zowel in de sociale sector en middensector instrumenten gaan inzetten die er nog niet zijn om te
komen tot bescherming van koopwoningen in die zin dat er wordt geprobeerd om een antispeculatiebeding wordt voorkomen.
ChristenUnie/SGP: Een vergadering die zich een beetje serieus neemt, kan hiermee niet instemmen.
We hebben dit in de oplegnotitie bij het punt missie al geaccordeerd. We kunnen er nog een schepje
bovenop doen maar dat is niet nodig. Wij willen het college de tijd en de ruimte geven hieraan invulling te
geven. Wij vinden deze motie overbodig.
CDA: Met de inhoud van de motie zijn wij akkoord. Er is een fors probleem met de wijze waarop dit
voorligt. De unanieme steun voor de motie van 26 januari 2006 is een smalle uitleg. Deze motie is aan de
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orde geweest, maar de motie strekt in het algemeen tot het onderzoeken van de mogelijkheden van
Maatschappelijk Gebonden Eigendom. We stellen dus beleid vast, wat de raad al eerder heeft vastgesteld.
Bepalingen over 2 maanden en plannen van aanpak zien wij liever niet in moties.
Wethouder Van Kuijk: Het is een beetje vervelend te stellen dat een motie overbodig is. Toch sluit ik aan
bij eerdere sprekers die dit stellen. De onderwerpen zijn al eerder genoemd. We zijn hiermee al bezig. In
die zin is de motie overbodig.
PvdA: De motie gaat iets verder. We hebben het gehad over de versterking van het middensegment. In
die relatie wordt nu het anti-speculatiebeding genoemd. Dat is inhoudelijk verdergaand dan hetgeen wij
hebben besproken in het kader van de Woonvisie.
GroenLinks: Er is overeenstemming om MGE te doen, maar deze motie vraagt meer om de
implementatie ervan. We vragen het beleid verder uit te werken in de afspraken die we nemen met de
woningbouwcorporaties. Het gaat verder dan alleen maar het eens zijn met de mogelijkheden die we
hebben t.a.v. MGE.
De CDA-fractie vraagt een korte schorsing aan. De voorzitter schorst de vergadering kort. Na de
schorsing wordt de vergadering heropend.
CDA: Het antwoord van de wethouder heeft ons bevestigd in de twijfels die wij in eerste instantie
hadden. Wij hebben de wethouder horen aangeven dat de diverse beschermingsmethoden er komen. Hoe
ze er komen, is primair een taak van het college. In die zin is de motie overbodig en zullen wij deze niet
steunen.
PvdA: Hebben wij het goed begrepen, dat de portefeuillehouder vindt dat met de corporaties voor de
sociale sector alsmede voor de middeldure koopsector MGE-constructies en antispeculatiebedingen
moeten worden afgesproken. Als de wethouder dat kan bevestigen, dan kan hij de motie overnemen. De
motie hoeft dan voor ons niet meer in stemming gebracht te worden.
Wethouder Van Kuijk: De algemene doelstelling is om mensen het mogelijk te maken een woning te
kopen. Dat geldt voor woningen boven de grens van de sociale prijs. Daar waar het nodig is, zullen wij
passende maatregelen nemen.
PvdA: Wij begrijpen hieruit dat de wethouder het materieel het met de indieners eens is. Dan hoeft de
motie niet in stemming gebracht te worden.
De motie is niet meer aan de orde.
MOTIE
“Monitoring woningzoekenden”
De Gemeenteraad van Zeist in vergadering bijeen op 24 april 2007 behandelende het raadsvoorstel
“Woonvisie 2006 - 2010” (07RAAD0084)
Overwegende:
1. dat de doelstelling van de Woonvisie is ‘het creëren van optimale woonmogelijkheden voor
woningzoekenden en inwoners van Zeist’
2. de Rekenkamercommissie in haar rapport Woningbouwbeleid Rekenkamercommissie Zeist
de raad adviseert om de monitoring van het algemene woningbouwbeleid en de specifieke
woningbouwprojecten te verbeteren om zo haar controlerende rol op zowel het programmaniveau
als het projectniveau een betere invulling te geven.
3. de Rekenkamercommissie de raad adviseert om onder meer de informatievoorziening op
projectniveau te verbeteren . Het gaat onder andere om de kwaliteit van projectrapportages van
individuele woningbouwprojecten en de kwalitatieve uitwerking van verzoeken van de Raad.
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Verzoekt:
het college om de raad in de projectrapportages van elk individueel woningproject te informeren hoeveel
Zeister woningzoekenden - onderscheiden naar in de Woonvisie aangegeven categorieën – met de
realisatie van dat woningbouwproject aan een woning zijn geholpen en in het kader van de monitoring
van de doorstromingseffecten welke woning zij hebben achtergelaten en wie vervolgens hun
achtergelaten woning hebben betrokken.
En gaat over tot de orde van de dag.
Pieter van der Ploeg (D66), Koos van Gemeren (D66), Roy Luca (Seyst.nu), Sam van der Meij (Leefbaar
Zeist)
D66: Een centraal punt in de discussie over de Woonvisie en position paper is ‘we doen het voor de
Zeister woningzoekenden’. Iedereen heeft hierbij zijn eigen beeld. Gedachtig de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie willen wij de raad voorstellen om per individueel gerealiseerd woningbouwproject
te weten welke Zeister woningzoekenden zijn geholpen en waaraan. Eventueel ook wat zij achterlaten.
We kunnen dan de doorstromingseffecten bekijken van elk gerealiseerd woningbouwproject. Vandaar
deze motie.
PvdA: Wij vinden dit een goede aanvulling op de motie die al eerder is aangenomen. Daar waar wordt
gesproken over het volgen van Zeister woningzoekenden zouden wij dit in de praktijk breder willen
uitleggen. Wij willen kijken naar de uitwisseling naar woningzoekenden in BRU-verband. Dan krijg je een
completer plaatje. Dat is een wens van ons. Wij zijn daarmee niet tegen de motie.
GroenLinks: Deze motie heeft het zelfde doel: beleid voeren. Wij hopen dat deze motie geen aanleiding
is om te verzanden in de getallen die wij nodig hebben om het beleid te kunnen monitoren. De
uitbreiding die zojuist is gegeven, spreekt ons aan. Wij zullen de motie steunen met de kanttekening dat
wij de wens uitspreken dat de informatieverstrekking niet beperkt wordt tot de motie maar breder wordt
opgepakt.
CDA: Wij gaan er vanuit, dat bij de evaluatiegegevens die nodig zijn, dit hierbij naar voren zal komen.
Wat is er tegen deze motie. Ik heb een vraag. Hoe concreet is ieder woningbouwproject? Ik kan me
voorstellen dat we over een hoger niveau gegevens krijgen.
Seyst.nu: Wij denken dat de vorige spreker wel weet dat wij bedoelen dat het over de grotere projecten
gaat.
D66: Misschien dat we de lijst van in Zeist te realiseren woningbouwprojecten als uitgangspunt kunnen
hanteren.
De voorzitter stelt de motie aan de orde. De motie wordt met 25 stemmen voor van D66, CDA,
ChristenUnie/SGP, PvdA, Leefbaar Zeist, SP, Seyst.nu. GroenLinks en met 6 stemmen tegen van de
VVD aanvaard.

6.

Herziening exploitatie De Driest 2007(07RAAD0098)

De raad stemt unaniem in. Aldus besloten.

7.

Herziening exploitatie Den Dolder 2007 en kredietaanvraag planontwikkeling binnen deze
exploitatie (07RAAD0106)

D66: In de vorige raadsperiode is als gevolg van een delegatiebesluit het terrein van de voormalige
Fortisfabriek in Den Dolder noord een groot bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Een meerderheid van
de raad besloot tot de bouw van de brede school in Den Dolder. In het nu voorliggende voorstel
persisteert het college in de aanleg van sportvelden en een sporthal aan dezelfde ontsluitingsweg. Nergens
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is in de plannen gekeken naar de cumulatie van het verkeersaanbod op deze plek. Een onmogelijke
situatie zal ontstaan. Wij roepen de raad op om de ontwikkeling stop te zetten door deze
exploitatieherziening niet aan te nemen en om het college op te dragen met een integrale blik naar de
plannen en de effecten van de plannen op dit gebied te kijken. Wij stemmen tegen het voorstel.
SP: Daarbij willen wij ons aansluiten en aan toe voegen dat wij vanaf het begin in 1998 tegen zijn geweest.
Leefbaar Zeist: Wij sluiten ons aan bij de argumentatie van D66. Wij stemmen tegen dit voorstel.
Seyst.nu: Ook wij zijn tegen dit voorstel.
De raad stemt in met het voorstel met de aantekening dat de fracties van D66, SP, Leefbaar Zeist en
Seyst.nu geacht worden tegen te hebben gestemd.

8.

Herziening exploitatie Vogelwijk 2007 (07RAAD0110)

D66: Wij kunnen hiermee niet instemmen omdat bij de verwervingskosten ook de kosten van de
dansschool zijn verdisconteerd.
SP: Wij hebben altijd tegen de exploitatie van de Vogelwijk gestemd. Dat doen we nu ook.
De raad stemt in met het voorstel met de kanttekening dat de fracties van D66 en SP geacht worden
tegen te hebben gestemd.
9.

Liquidatie Openbaar Lichaam Vuilnisstortplaats Maarsbergen (07RAAD0112)

De raad stemt unaniem in. Aldus besloten.

10.

Verzamelvoorstel begrotingswijziging (07RAAD0185)

De raad stemt unaniem in. Aldus besloten.

11.

Sluiting

De voorzitter bedankt voor de beraadslagingen en sluit de vergadering.
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