Beknopt verslag

07RAAD0074
Beknopt verslag van het debat van de gemeenteraad, gehouden op dinsdag 23 januari 2007 in het
gemeentehuis van Zeist
aanwezig :

PvdA: Cor van Liempde, Wil Barten
VVD: Jacqueline Verbeek, Peter Otten
CDA: Koos Keesstra, Henk Poortvliet
Seyst Nu: Roy Luca, Rina v.d. Kolk
GroenLinks: Frank Dirkse
D66: Pieter v.d. Ploeg
Chr. Unie/SGP: Gijs van Brenk
SP: Jan Voogdt
Leefbaar Zeist: Sam v.d. Meij
Voorzitter: Floris Veenendaal
Raadsgriffier: Arno Klarenbeek
De portefeuillehouder: Joke Leenders
Notuliste: Marja Vermeulen

Geluidsnota Zeist en de geluidsnormeringskaart (07RAAD0015)
CDA: Heeft kennis genomen van aanvullende notitie. Heeft begrepen, dat het vaststellen van de
geluidsnota geen bindende beleidsafspraken betreft, die verder gaan dan de wettelijke praktijk. Ziet graag,
dat deze aanvullende notitie deel uit maakt van de geluidsnota en de besluitvorming hierover. De
uitvoeringsnotitie voor het opstellen van hogere grenswaarden geluid zal kritisch worden gevolgd. Stemt
in met nota, aanvullende notitie en geluidsnormeringskaart.
SP: idem CDA over uitvoeringsnotitie. Hierbij moet aan de orde worden gesteld of de raad of college
bevoegd is te besluiten over hogere grenswaarden.
Seyst Nu: Sluit zich grotendeels aan bij het CDA. Het is belangrijk, dat handhaving goed geregeld wordt.
CU/SGP: Hoopt niet, dat deze nota eindstation is. Wil graag nog eens in de raad debatteren over het
ambitieniveau t.a.v. geluidsnormen.
Groen Links: Sluit in grote lijnen aan bij CDA. Volgordelijkheid in nota spreekt aan. Gaat er vanuit, dat
nota niet statisch, maar organisch is.
PvdA: Heeft waardering voor nota en aanvullende notitie. Geluidsaspecten moeten in planontwikkeling
in een vroeg stadium een rol spelen. Vaak is er geen geld voor het treffen van maatregelen. Er moet
gezocht worden naar oplossingen hiervoor.
D’66: Kan instemmen met nota. Zorg is de cumulatie van milieubedreigingen. Bij ruimtelijke ordening
ontwikkelingen en projecten moeten alle bedreigingen worden meegenomen. Geluid is slecht 1
toetsingskader.
VVD: Stemt in met nota.
De portefeuillehouder: Het is prettig, dat aanvullende notitie verhelderend heeft gewerkt.
Milieuaspecten spelen een rol in het kader van integrale afwegingen rondom ruimtelijke
ordeningsprojecten en ontwikkelingen. De normeringkaart voor bedrijven blijft voorlopig wel gelden.
Verder proces: Over het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering.

Debat 23 januari 2007

1

aanwezig :

PvdA: Cor van Liempde, Wil Barten
VVD: Jacqueline Verbeek, Peter Otten
CDA: Dirk Gudde, Koos Keesstra,
Seyst.nu: Roy Luca, Rina v.d. Kolk
GroenLinks: Frank Dirkse
D66: Pieter van de Ploeg
Chr. Unie/SGP: Gijs van Brenk
SP: Jan Voogdt
Leefbaar Zeist: Sam v.d. Meij
Voorzitter: Floris Veenendaal
Raadsgriffier: Arno Klarenbeek
De portefeuillehouder:
Notuliste: Marja Vermeulen

Raadsvoorstel om geen voorbereidingsbesluit te treffen voor de wijk Couwenhoven 90 (07RAAD0006)
PvdA: Steunt het collegevoorstel om geen voorbereidingsbesluit te nemen. Er is door verzoekers en
andere bewoners tijdens de bestemmingsplanprocedure geen bezwaar aangetekend. Aanpassing van dit
plan op een onderdeel zou een precedentwerking kunnen hebben. Uit de door aanvragers gehouden
enquête kan worden opgemaakt, dat een groot deel van de bewoners geen dakopbouw willen, maar dat
het ongeveer 6 gevallen gaat. Per geval kan worden bekeken of de dakopbouw acceptabel is. Het
probleem lijkt te klein om hiervoor een hele machinerie om te komen tot een gewijzigd bestemmingsplan
in werking te stellen.
Seyst Nu: Is tegen het collegevoorstel. Er is veel onduidelijkheid over de richtlijnen. Het plan is
onvoldoende transparant. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat wel en niet mag.
SP: Vindt kwestie moeilijke zaak. Actie is ingezet vanwege bouwaanvraag voordakopbouw. Raad moet
besturen op hoofdlijnen. Vindt vanwege de ritmiek een dakopbouw op elke woning niet gewenst. De
vorige raadsperiode was er veel last van postzegelplannen. Wil dit soort plannen zoveel mogelijk
voorkomen en beperken. Als voorbereidingsbesluit wordt genomen voor het totale bestemmingsplan kan
de hele wijk niets meer. Dit betekent ook aanzienlijke kosten en inzet ambtelijke capaciteit. Neemt nog
geen standpunt in.
D’66: Door de vorige raad is een bestemmingsplan met omissies vastgesteld. Hierdoor is sprake van
rechtsongelijkheid. Als herstellen van deze omissies kosten met zich mee brengt, dan moeten die
geaccepteerd worden.
CDA: Het bestemmingsplan geeft mogelijkheden en onmogelijkheden aan Heeft in plan geen
ongerijmdheden gevonden. Bestemmingsplan bestaat uit voorschriften, toelichting en plankaart.Het plan
moet in deze context bekeken worden. Er is in dit bestemmingsplan, bewust voor een stukje flexibiliteit
t.a.v. de uitbreiding opbouwen gekozen. Dit soort flexibiliteit komt ook in ander plannen voor. Het is aan
het college om de ritmiek in Couwenhove te handhaven. Ook al is het mogelijk het plan voor een heek
klein deel te wijzigen, dan moet toch nog de hele bestemmingsplan procedure worden doorlopen. Ziet
liever, dat de energie en capaciteit wordt ingezet voor het actualiseren van bestemmingsplannen uit de
jaren zeventig. Stemt in met het collegevoorstel het bestemmingsplan niet te wijzigen.
VVD: Ziet strijdigheden in het bestemmingsplan, die leiden tot onduidelijkheid nu en in de toekomst. Er
is onrust in de wijk. Ziet geen andere oplossing dan aanpassing van het bestemmingsplan om deze
onduidelijkheid weg te nemen. Partiele herziening is mogelijk. Vindt het gegeven, dat bewoners geen
zienswijze en bezwaar hebben ingediend ten tijde van vaststelling bestemmingsplan geen argument om
niet over te gaan tot wijziging. Als het plan niet gewijzigd wordt zullen er ook kosten zin door bezwaar-en
beroepschriftenprocedures tegen
Bouwaanvragen voor dakopbouwen. Dient motie in om te komen tot wijziging van het
bestemmingsplan.
CU/SGP: Steunt het verzoek van indieners om te komen tot wijziging van het bestemmingsplan.
Kennelijk is wijziging nodig om te voorkomen, dat het karkater van de wijk verdwijnt . De gemeente
Zeist heeft in het verleden zelf ook wel enkele bestemmingsplannen gewijzigd om zaken recht te zetten.
Debat 23 januari 2007

2

Het zou strijdig met de beginselen van bestuur als dit niet gebeurt als bewoners er om vragen.
Leefbaar Zeist: Kan zich niet vinden in de in het raadsvoorstel genoemde argumenten om geen
voorbereidingsbesluit te nemen. Er is sprake van een multi interpetabele formulering in het
bestemmingsplan. De kwaliteit van het bestemmingsplan is duidelijk niet goed genoeg. Dit gebrek aan
kwaliteit moet niet blijven bestaan vanwege de kosten. Het argument, dat precedentwerking zou kunnen
ontstaan is pure speculatie. Vindt mening PvdA, dat bewoners maar tijdens bestemmingsplanprocedure
bezwaar hadden moeten indienen geen argument om nu niet het bestemmingsplan te wijzigen. Steunt
motie VVD.
Groen Links: Er is mogelijk wat interpretatie tussen plankaart en voorschriften. Een zekere flexibiliteit is
van belang. Moet nu specifiek van te voren worden vastgelegd welke woningen wel en welke niet in
aanmerking komen voor dakopbouw of moet een en ander organisch werken: Ook bij het geven van
welstandadviezen ervaren mensen rechtsongelijkheid. Vindt flexibiliteit belangrijk. Vraagt zich af of
opstarten bestemmingsplanprocedure wel op het goede moment is. Procedure vraagt zo´m 2 tot 3 jaar.
Wil als er al wat te veranderen valt wachten tot 2012, dan loopt bestemmingsplan af. Wat kost een
bestemmingsplanprocedure?
De portefeuillehouder :Het grote misverstand is, dat er discrepantie zou zijn tussen de plankaart en de
voorschiften. Die discrepantie is er niet. Er zijn mogelijkheden om een bestemmingsplan gedeeltelijk aan
te passen in geval van discrepantie. Er is bewust voor gekozen voor flexibiliteit met instandhouding van
de ritmiek. Dit kan betekenen, dat een eerste aanvrager wel kan bouwen en een ander niet. Er is geen
omissie, maar een bewuste vorm van flexibiliteit. Het bestemmingsplan is een zwaar stuk en is bedoeld
om 10 jaar mee vooruit te kunnen. Het verschil tussen een discrepantie in wat de raad wil en wat is
vastgelegd is iets anders dan een discrepantie tussen de plankaart en de voorschriften. Een
bestemmingsplanprocedure kost tussen de 100.000 tussen 150.00 euro en heeft een doorlooptijd van
gemiddeld 2 a 3 jaar.
Verdere procedure: Het voorstel kan worden behandeld tijdens de raadsvergadering.
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aanwezig :

PvdA: Ans van Gelder en Ad van Strien
VVD: Aat Grinwis en Marc Verdoes
CDA: Lia van Dijk en Marcel Fluitman
Seyst.nu: Etienne van de Kant en Harry van Rossum
GroenLinks: Arend Knot en Peter Spoelstra
D66: Jolanta Polomski en Koos van Gemeren
Chr. Unie/SGP: David van Ballegooijen
SP: Ine de Vries en PieterWout Duquesnoy
Leefbaar Zeist: Frits Koster en Renée Tessels
Voorzitter: Koos Janssen
Raadsgriffier: Johan Janssen
De portefeuillehouder: Cees Berkhout
Notuliste: Dieneke van de Flier

Raadsvoorstel voor aanwijzing en inrichting vergaderruimte 2 in het Raadhuis als trouwlocatie
(07RAAD0002)
De voorzitter opent dit debat.
ChristenUnie/SGP: heeft vorig jaar vragen gesteld tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota en
Algemene beschouwingen over locatie Het Slot. Daar komt nu een koppeling met een receptie. Fractie in
grote lijnen akkoord met voorstel. Mogelijkheid blijft voor aantal uren om te trouwen zonder receptie.
Opschuivend effect door uitbreiding aantal trouwlocaties. Druk m.b.t. trouwen in het Slot zal afnemen.
Vraagt een garantie dat komend jaar bijgehouden wordt hoeveel mensen teleurgesteld worden als zij toch
in het Slot hadden willen trouwen en er geen ruimte is en de fractie wil over een jaar evalueren of
bijstelling moet plaatsvinden. PvdA: Bedankt voor de heldere beantwoording van eerder gestelde vragen
en de reacties van de andere fracties via de e-mail. Vindt dat er weinig garanties zijn, dat trouwen op het
Slot mogelijk blijft zonder andere voorwaarden/’koppelverkoop’. Verwijst naar eerdere besluitvorming en
wil deze handhaven. Renovatie Slot mag niet aangegrepen worden om het trouwen daar te wijzigen. De
exploitatie van Het Slot is nog onzeker. CDA: Raadsvoorstel heeft instemming. D66: Vraagt om een
garantie dat nog op Slot getrouwd kan worden. Wil een mogelijkheid voor iedere burger in Zeist
openhouden dat er daar getrouwd kan worden. Is geschrokken van de consequenties van het voorstel.
GroenLinks: Deelt deze reserves. Er is voldoende tegemoet gekomen dat er in het Slot getrouwd kan
worden zonder cateringverplichting. Op zaterdag trouwen in het gemeentehuis: vraagt zich af of dit een
kerntaak is en of dit kan vervallen. Seyst.nu: Voor het voorstel. Het meubilair uit de trouwzaal hoort in
gemeentehuis en gaat nu weer terug naar het Slot. Vraagt dit te bekijken.
Wethouder Berkhout: Er zijn keuzes gemaakt o.a. privatisering van het Slot. Het gemeentehuis blijkt
een populaire locatie om te trouwen. Deelt de uitgesproken zorgen. Er kan nog altijd getrouwd worden
op het Slot. Er kan niet gratis getrouwd worden op het Slot, wel in het gemeentehuis. Mogelijkheden
voor trouwen op het Slot worden wel beperkter. Dit moet passen in de agenda van de exploitant. Op
zaterdag trouwen in gemeentehuis blijft gehandhaafd. Dit kost meer omdat de personeelskosten hoger
zijn. Er wordt passend meubilair gekocht voor de trouwlocatie in het gemeentehuis. Zaal 2 wordt
multifunctioneel ingericht zodat het voor meerdere functies bruikbaar is. Kan geen garanties geven voor
gedwongen winkelnering op alle tijdstippen. Dit gebeurt in overleg met de exploitant. Neemt het voorstel
over om ‘het trouwen in Zeist’ komend jaar bij te houden en te evalueren.
D66: De exploitant betaalt aan de gemeente. Gemeente krijgt geen grip op de situatie voor huwelijken
zonder receptie op het Slot. Wil dit wel behouden. ChristenUnie/SGP: Wil aantal dagdelen voor het
trouwen op het Slot zonder koppelverkoop beschikbaar houden. PvdA: Staat hier ook achter. Overweegt
eventueel een motie of amendement in te dienen bij dit voorstel. VVD: De raad moet zich met grote
lijnen bezig houden. Privé exploitant krijgt de vrije hand; de gemeente kan niet te veel voorwaarden
stellen.
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GroenLinks: Lessen leren uit privatisering. Wil hieraan kaders stellen. Onzekere positie voor de burgers
met de private marktpartij. Meer rechtszekerheid inbouwen. Tweetal dagdelen dat getrouwd kan worden
zonder catering op Het Slot. SP: De gemeente is nog een tijdje de ondernemer van het Slot. Tarieven op
het Slot worden veel hoger.
Wethouder Berkhout: De raad wil garanties. Met externe partij wordt onderhandeld over de exploitatie
van het Slot. Gaat de gemeente geld kosten als er te veel voorwaarden gesteld worden. Stelt voor trouwen
bij te houden en te evalueren volgend jaar.
ChristenUnie/SGP: De gemeente moet eerst de randvoorwaarden stellen en dan kijken welk prijskaartje
er aan hangt voor de exploitant.
Wethouder Berkhout: Adviseert niet te veel voorwaarden te stellen en e.e.a. vrij te laten aan het
krachtenspel.
De voorzitter concludeert, dat het onderwerp door kan naar de besluitvorming van de raad.
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aanwezig :

PvdA: Ans van Gelder en Bodes de Vries
VVD: Aat Grinwis en Marc Verdoes
CDA: Jacoline v.d. Wel
Seyst.nu: Peter Timofeeff harry van rossum
GroenLinks: Arend Knot en Peter Spoelstra
D66: Jolante Polomski en Koos van Gemeren
Chr. Unie/SGP: David van Ballegooijen
SP: Pieterwout Duquesnoy en Ine de vries
Leefbaar Zeist: Frits Koster en Renée Tessels
Voorzitter: Koos Janssen
Raadsgriffier: Johan Janssen
De portefeuillehouder: Albert van Kuijk
Notuliste: Dieneke van de Flier

Vaststellen van de nota “Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in de gemeente Zeist” (07RAAD0011)
D66: Kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Vraagt wel de ambitie hoger te leggen dan het
landelijk gemiddelde om taalachterstand eerder in te halen. Verzoekt regelmatig op de hoogte gehouden
te worden van de resultaten en de samenwerking tussen alle instanties. Seyst.nu: Er is veel landelijk
geregeld. De vroegtijdige signalering is erg belangrijk voor het succes.
Wethouder Van Kuijk: Is bereid de raad regelmatig te informeren. We moeten de ambities niet hoger
stellen, e.e.a. moet wel haalbaar zijn. Wat is realistisch om te halen? Nieuwe wetgeving legt meer
verantwoordelijkheden bij de scholen.
De voorzitter concludeert, dat dit voorstel door kan voor besluitvorming naar de raad.
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aanwezig :

PvdA: Ans van Gelder en Ad van Strien
VVD: Aat Grinwis en Marc Verdoes
CDA: Paul Smink en Marcel Fluitman
Seyst.nu: Peter Timofeeff en Harry van Rossum
GroenLinks: Arend Knot en Peter Spoelstra
D66: Jolanta Polomski en Koos van Gemeren
Chr. Unie/SGP: David van Ballegooijen
SP: PieterWout Duquesnoy en Ine de Vries
Leefbaar Zeist: Frits Koster en Renée Tessels
Voorzitter: Koos Janssen
Raadsgriffier: Johan Janssen
De plv. portefeuillehouder: Wethouder Cees Berkhout
Notuliste: Dieneke van de Flier

Aanvraag voorbereidingskrediet planontwikkeling voor de locatie Renes (4e kwadrant Het Rond)
(07RAAD0007)
Seyst.nu: Vindt het jammer dat dit voorstel niet in de Ronde Tafel is geweest. Het voorgestelde heeft
ook te maken met de beoogde nieuwbouw gemeentehuis en het al dan niet doorgaan van de
autoboulevard. De beantwoording van de technische vragen heeft meer mist opgeworpen dan dat dit
verhelderd heeft. CDA: Er wordt slechts een klein krediet gevraagd om plannen te ontwikkelen, dit is
geen bouwbesluit. D66: Het geld wordt beschikbaar gesteld op basis van budgettaire neutraliteit.
Hiervoor worden geen garanties gegeven. De grond is nog niet in bezit van de gemeente.
ChristenUnie/SGP: Deelt mede het voorstel niet te steunen. De fractie wil eerst de uitspraak van de
Raad van State over de autoboulevard afwachten. Dit is in lijn met eerder ingenomen standpunten.
Burgemeester: In mei is de uitspraak van de Raad van State te verwachten. We moeten echter niet
allerlei plannen van de gemeente bevriezen en geen tijd verloren laten gaan. We moeten met minimale
kosten vooruitgang boeken.
ChristenUnie/SGP: Als een aantal is Zeist door de Raad van State in het ongelijk gesteld. De
definitieve uitkomst is in juni te verwachten en de fractie wil hierop wachten. Seyst.nu: Vindt het
verstandig om op deze besluitvorming te wachten. D66: sluit zich hierbij aan. PvdA: Heeft vertrouwen in
het rapport wat voorligt. De fractie gaat akkoord en wil geen vertraging oplopen.
De voorzitter concludeert, dat het punt door kan naar de besluitvorming van de raad.
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aanwezig :

PvdA: Karst Schuring en Sadgeh Nazari
VVD: Aat Grinwis en Marc Verdoes
CDA: Paul Smink en Marcel Fluitman
Seyst.nu: Peter Timofeeff
GroenLinks: Peter Spoelstra en Arend Knot
D66: Maaike Heijnen en Jolanta Polomski
SP: PieterWout Duquesnoy en Ine de Vries
Leefbaar Zeist: Frits Koster en Renée Tessels
Voorzitter: Koos Janssen
Raadsgriffier: Johan Janssen
De portefeuillehouder: wethouder Joke Leenders
Notuliste: Dieneke van de Flier

1e begrotingswijziging 2007 Sociale Werkvoorziening Zeist e.o. (07RAAD0018)
CDA: Er wordt gevraagd een negatief gevoel kenbaar te maken. Dat vinden wij nog zwak uitgedrukt.
Maakt zich grote zorgen over SWZ voor alle betrokkenen. De 1e begrotingswijziging geeft weinig
vertrouwen voor de toekomst. Met zakelijke en commerciële blik moet naar de SWZ gekeken worden.
Kennis genomen van het preventief toezicht vanuit de provincie. Door bestuur twee maatregelen
getroffen. Nu pas wordt gekeken naar risico’s en quick wins. Dat had wat ons betreft in een eerder
stadium gemoeten. Vraagt bij voorjaarsnota de risico’s in beeld te hebben. Aandacht voor integratie van
de diverse wetten als het gaat om doelgroepenbeleid. Meerdere doelgroepen goed bedienen. Oproep aan
de portefeuillehouder om hier mee niet te lang te wachten. Ziet met grote belangstelling de scenario’s van
de Taskforce tegemoet. Stemt in met dekkingsvoorstel 2007. Voor het dekkingsvoorstel 2008 vragen wij
een beter inzicht bij de Voorjaarsnota. Hecht aan het belang van de samenwerking binnen de
gemeenschappelijke regeling. Preferred suppliership: hoe staat het daarmee? Vraagt om aandacht van de
portefeuillehouder. PvdA: Ook zorgen over SWZ maar ook optimisme. Tevreden met de voortvarende
aanpak. Blij dat de provincie zich met SWZ bemoeit. Stemt in met het voorstel. Vraagt periodiek
gerapporteerd te worden over de situatie en de voortgang. GroenLinks: Deelt de zorg voor de toekomst
van de SWZ. Waardeert de inzet om de trein op de rails te krijgen. SP: Goed dat er steun is voor dit
voorstel. Vraagt zich af wat er gedaan wordt met het plan van aanpak en hoe de nieuwe structuur wordt.
VVD: Het beeld is uitermate verontrustend. Er zijn forse verliezen te verwachten. De aannames achter
de cijfers kloppen en steunt daarom het voorstel. Stelt het op prijs dat de Task Force de toekomst van de
SWZ bekijkt, deze is echter wel te veel van binnenuit bemensd. De fractie pleit met uitbreiding met
externe, commerciëlere bemensing. Wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang m.n. het
tijdpad. D66: Er zijn zorgen over de SWZ. Ziet de noodzaak dat dit voorstel wordt aangenomen. Wil
graag terugkoppeling over de voortgang aan de raad over punt 3 en wil geïnformeerd worden over de
behandeling van dit in de andere gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Seyst.nu: Er is sprake
van een ernstige situatie. Er is veel misgegaan. Wil wel verder met SWZ. Er zijn nog veel losse eindjes in
de begroting. Neigt het voorstel te gaan steunen. We moeten wel proberen zo snel mogelijk van het dure
interim management af te komen.
Wethouder Leenders: Iedereen wil natuurlijk graag zo snel mogelijk antwoord op alle vragen. Op
belangrijke beslispunten wordt toegezegd dat de de raad op de hoogte gebracht wordt. Hoopt op een
betere meerjarenbegroting in juli. Vanaf 2005 is er veel gebeurd. De achterstand van SWZ en omvorming
van SWZ was groot. Achterstand is niet één’, twee, drie ingehaald. We moeten wel realistisch blijven. De
werkgelegenheid voor de SW’ers staat voorop. Verschillende scenario’s blijven mogelijk. Binnenkort
overleg met de gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling. De commerciële slagkracht moet
vergroten, maar het moet wel sociaal blijven. Herkent de noodzaak voor een heldere blik op de SWZ.
Een memo over het preferred suppliership wordt toegezegd.
CDA: Heeft vertrouwen in het bestuur en hoe men omgaat met de problematiek. Steunt de VVD wat
betreft de frisse wind en heldere meer externe blik op SWZ.
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De voorzitter constateert, dat het voorstel voldoende behandeld is en door kan naar de besluitvorming.
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aanwezig : PvdA: Wil Barten, Ans van Gelder, Sadeqh Nazari, Cor van Liempde ,
Karst Schuring,Ad van Strien en Bodes de Vries
VVD: Aat Grinwis,Peter Otten, Floris Veenendaal,Marc Verdoes, Jacqueline
Verbeek
CDA: Lia van Dijk, Dirk Gudde,Jacoline van de Wel,
Seyst.nu: Roy Luca ,Rina v.d. Kolk, Peter Timofeeff (fractie gedeelte vergadering
aanwezig)
GroenLinks: Frank Dirkse, Arend Knot,Peter Spoelstra
D66: Koos van gemeren, Pieter v.d.Ploeg, Jolanta Polomski (fractie gedeelte
vergadering aanwezig)
Chr. Unie/SGP: David van Ballegooijen en Gijs van Brenk
SP: Jan Voogdt, Ine de Vries (fractie gedeelte vergadering aanwezig)
Leefbaar Zeist: Sam v.d. Meij (gedeelte vergadering aanwezig)
Voorzitter: Koos Janssen
Raadsgriffier: Johan Janssen
De portefeuillehouder:
Notuliste: Marja Vermeulen

Wijkvisie Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide (07RAAD0026)
D66: Doet mede namens de SP, Seyst Nu en leefbaar Zeist het voorstel onderwerp vanavond niet te
bespreken. Het is niet mogelijk om over dit onderwerp te spreken omdat er geen recht wordt gedaan aan
de inzet van de wijkbewoners. Ook hebben de wijkbewoners geen toestemming geven de wijkvisie te
vermenigvuldigen en uit de visie in het nog op te stellen wijkprogramma te citeren. De raad zou
gezamenlijk in gesprek moeten komen met de bewoners om uit de patstelling te komen.
Overige fracties: Steunen het voorstel van D’66 om wijkvisie van agenda af te voeren niet. Over het
voorstel kan het debat worden gevoerd
De fractie van D’66, Seyst Nu, Leefbaar Zeist en de SP verlaten de vergadering.
CU/SGP: Heeft nodige bezwaren tegen het raadsvoorstel. Heeft veel waardering voor de inzet van de
wijkbewoners en de kwaliteit van de wijkvisie Fractie zet zich al jaren in voor het realiseren van vooral
sociale woningbouw. Uit het aantal inschrijvingen voor de starterswoningen blijkt dat de behoefte groot
is. Het is duidelijk, dat gebouwd moet gaan worden. De ontwikkelingsvisie Vandaag over Morgen, waarin
een bouwopdracht van 3000 woningen is opgenomen wordt gesteund. Wel lijkt het erop dat voor het
realiseren van woningen ten noorden van de A28 meer plankgas wordt gegeven en dat de ontwikkeling
van bouw op het Saestumterrein wordt getemporiseerd en vier jaar doorgeschoven. Doet het voorstel
hetzelfde doen met de laatste 2 kwadranten ten noorden van de A28, die gepland staan voor 2013. Dan
kan ook worden beken of deze bouw nog nodig is. Dient een amendement met deze strekking in.
CDA: Heeft al eerder compliment uitgesproken over wijkvisie. Jammer, dat de discussie nu wordt
verengd tot het bouwen. Het instrument van wijkvisie is vrij nieuwe Er moet nog geleerd worden hiermee
om te gaan. Men heeft ook te maken met bovenwijks gemeentelijk beleid. Het beleid was voordat
wijkvisie werd opgesteld bekend. De opstellers van de wijkvisie hebben de vrijheid genomen in de
wijkvisie van het gemeentelijke beleid af te wijken. Het kan dan niet verrassend zijn, dat de wijkvisie niet
wordt overgenomen. Het argument van de opstellers om in de wijkvisie af te wijken was, dat de visie in
Vandaag over Morgen over de bouwopgave niet juist is. Het college heeft de visie op de bouwopgave
onderbouwd. De fractie is hierdoor overtuigd en staat achter de visie over de bouwopgave. Het is een
politiek gegeven, dat niet iedereen voor de bouwvisie is. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente
dat voor voldoende passende woningen wordt gezorgd voor diegenen, die dat nodig hebben. Bosch en
Duin, Huis ter Heide en Den Dolder hebben een uniek karakter. Hier moet nieuwbouw zorgvuldig
worden ingepast. Pleit ervoor om met een wijkprogramma te komen. Hierin komt ook de fasering van
woningbouw tot 2011 aan de orden. Hoopt aan het vervolgproces in overleg met de bewoners gevolg te
geven.
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PvdA: Wil wijkvisie bespreken vanuit invalshoeken proces en inhoud. Het proces voor de
totstandkoming van deze wijkvisie is moeizaam verlopen. Wil uit dit proces lering trekken. Er moeten
geen nieuwe wijkvisie worden opgesteld, voordat de werkwijze is geëvalueerd. De werkwijze is
onvoldoende doordacht. Bij de evaluatie moeten de opstellers van de wijkvisie worden betrokken. De
wijk omvat 3 buurten. De wijkvisie verschilt per buurt van toon. Kernbegrip is massale woningbouw. De
woningbehoefte in Zeist is algemeen bediscussieerd en besproken. De massaliteit lijkt hier zowel qua
fasering als massaliteit in vergelijking met andere delen van de provincie mee te vallen. Het
woningbouwprogramma speelt in op maatschappelijke behoefte. Per project moet een verstandige
afweging worden gemaakt. Het is belangrijk, dat in Den Dolder de sociale cohesie behouden blijft. Heeft
er begrip voor de wens om uitbreiding gefaseerd plaats te laten vinden. College zegt dat t.a.v. van
bebouwing 4e kwadrant uitgegaan wordt van realisering in 2013. De wijkvisie loopt tot 2011. In 2011
moet worden bekeken of er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Er moet niet eerder worden
begonnen met bebouwing van het 4e kwadrant. Gaat er vanuit dat geëigende bestemmingsplanprocedures
worden gevolgd. Bij het realiseren van voorzieningen gericht op de sociale cohesie hoort ook een
serviceloket. Wil dit in het wijkprogramma terug zien. Fractie heeft goed willen luisteren naar de burgers.
Deelt echter het standpunt van het college t.a.v. de wijkvisie, omdat er ook andere maatschappelijke
belangrijke zaken zijn. . Wijkvisie bevat ook winstpunten. Deze kunnen alleen worden verzilverd als met
elkaar wordt gecommuniceerd en overlegd.
Groen Links: Fractie heeft na de behandeling van dit onderwerp tijdens de ronde tafel een werkbezoek
gebracht. Veel zaken zijn in de wijkvisie op duidelijke wijze aan de orde gesteld. Vooral in Bosch Duin is
veel aandacht besteed aan de bouwambitie. De bouwambitie is in 2003 in Vandaag over Morgen
vastgelegd. Fractie heeft toen amendement ingediend om 2000 woningen binnen bebouwde komt te
realiseren. Het staat bewoners vrij deze ambitie ter discussie te stellen. Heeft dit serieus bekeken, maar
ziet geen aanleiding dit ter discussie te stellen. Bouwen is niet nodig om voorzieningenniveau in stand te
houden of financiële middelen te genereren. De invloed van gezinsverdunning en de krimp van de
bevolking is marginaal. Bouwen is nodig vanwege de woningbehoefte in de sociale sector. De wachttijden
in de sociale sector zijn inmiddels opgelopen tot 11 jaar. Tweederde van vrijgekomen woningen wordt
betrokken door eigen bewoners. Er moet een balans worden gevonden tussen de woning behoefte en de
impact op de leefomgeving . Staan achter de bouw van woningen. Blijkbaar zijn voor dat de wijkvisie
werd opgesteld kaders niet duidelijk genoeg gesteld. Stemt in meerderheid in met het raadsvoorstel, maar
ziet vanwege juridische aspecten liever andere formulering. Komt hier tijdens raadsvergadering op terug.
VVD: Wijkvisie moet leiden tot wijkprogramma. Het groene karakter van de wijk dient gehandhaafd te
blijven. Het voorzieningenniveau dient op peil te blijven. Knelpunt hierbij is de bouwambitie. De visie op
de ontwikkeling van Zeist is door fractie onderschreven. Bouwen is noodzakelijk vanwege de
woningbehoefte. Pleit ervoor de dialoog te blijven op zoeken. Fractie zal zorgvuldig kijken of
bouwplannen passen binnen het groene karakter van de wijk. Het ligt op grondgebied De Bilt. Aan de
bouwambitie is binnen het BRU en RSP richting gegeven. Wil consistente bestuurder zijn. Wil het belang
van Zeist dienen en het belang van de wijk hierbij betrekken. Denkt, dat het wijkprogramma kan worden
uitgewerkt.
De portefeuillehouder: Zowel door raad, ambtelijk apparaat en bewoners is veel werk gedaan. De
wijkvisie is veel breder dan alleen woning bouw. Ontraadt steun aan amendement Cu/SGP. De
uitvoerbaarheid is zeer twijfelachtig. Er zijn afspraken gemaakt met aantal maatschappelijke instellingen,
het rijk, provincie en woningcorporaties. Realisatie van woningbouw is redelijk over de jaren gespreid. Er
moeten geen wonderen worden verwacht van het kijken naar de fasering in 2011. Bouwproces moet zo
organisch mogelijk verlopen. Faseren heeft de aandacht, maar er kunnen geen garanties worden gegeven.
Het proces voorde totstandkoming van de wijkvisie wordt zeker geëvalueerd. Denkt dat vooraf helder
was gesteld wat wel en niet mogelijk was. Wil lering trekken uit het gevolgde proces. Bij de evaluatie
worden raad en betrokkenen bij de totstandkoming wijkvisie betrokken.
CU/SGP: is teleurgesteld dat college steun aan amendement ontraadt. Amendement is bedoel om
tegemoet te komen aan wensen van bewoners en standpunt college. Denkt dat temporisering voor de
laatste twee gebieden ten noorden van de A 28 mogelijk is. Voor een goede dialoog is het belangrijk dat
ook toegestaan wordt dat iedereen iets van hun wensen gehonoreerd kan krijgen. Vindt het onbegrijpelijk,
dat geen uitvoering wordt gegeven aan amendement.
CDA: Stemt niet voor het amendement vanwege bestuurlijke redenen. Voorstel betreft slecht een klein
onderdeel van de planning. Wellicht kan hier wel eens een discussie over worden gevoerd, maar niet hier.
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PvdA: Er is toegezegd, dat na fasering wordt gekeken. In 2011 zou bekeken moeten worden of
bebouwing 4e kwadrant moet starten in 2013. Staan afspraken met andere partijen inspraak op
bestemmingsplan in de weg? Heeft geen behoefte aan het amendement omdat door fractie gevraagd is in
2011 te kijken naar bebouwing 4e kwadrant in 2013.
De portefeuillehouder: Zoals planning er nu ligt wordt gebouwd vanaf 2011-2015.Er zijn altijd veel
spelers in het veld. Kan hier niet zomaar eenzijdig van planning afwijken. Fasering blijft punt van
aandacht.. Aanpassing hiervan kan alleen gerealiseerd worden in relatie met anderen.
VVD:Beantwoording college sluit aan bij wensen raad. Amendement haalt fundament uit van wat men
wil bereiken, namelijk duidelijkheid geven aan de burger. Pleit ervoor daar waar het kan zorgvuldig te
kijken naar fasering.
Groen Links: Steunt het amendement niet. Beleid wordt gemaakt voor de langere termijn. Wil hier niet
plotsklaps van afwijken. Wel is het zaak alert te blijven.
Verdere procedure: Het voorstel kan worden behandeld in de raadsvergadering.
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