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Geachte leden van de raad,

Inleiding
Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Groenstructuurplan.
Wij hadden het voornemen u het voorontwerp-Groenstructuurplan ter beschikking te stellen, voorafgaand
aan de behandeling van de Structuurvisie in uw Raad. In de week van 26 januari waren wij dan ook
voornemens het voorontwerp-Groenstructuurplan aan uw Raad vrij te geven. Ter voorbereiding van de
collegebehandeling aangaande het vrijgeven van het voorontwerp, is het voorontwerp in diverse gremia aan de
orde geweest, te weten de interne (ambtelijke) begeleidingsgroep, het Adviesorgaan Milieu en Leefomgeving,
de Monumentencommissie en de Klankbordgroep Groenstructuurplan.
Informatie
De belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten van het voorontwerp-Groenstructuurplan zijn het afgelopen
najaar ingebracht in het proces ten behoeve van het opstellen van de Structuurvisie. Het voorontwerpGroenstructuurplan gaat - uit de aard der zaak - dieper in op de kernwaarde groen, dan dat de Structuurvisie
dat doet.
Overwegingen
Met name de Klankbordgroep had aanvullingen en opmerkingen, die portefeuillehouder D. Gudde hebben
doen besluiten de ruimte te nemen voor het verwerken van deze inbreng. Naar zijn mening zal dat leiden tot
een sterker rapport en meer draagvlak.
Verdere processtappen, inclusief communicatie naar buiten
Om die reden hechten wij aan een finale bijeenkomst met de Klankbordgroep, waarin wordt teruggekoppeld
wat er met hun inbreng is gedaan en tot welke aanpassingen dat heeft geleid. Daarna zult u de beschikking
krijgen over het voorontwerp-Groenstructuurplan. Portefeuillehouder D. Gudde heeft het College verzocht
het voorontwerp-Groenstructuurplan vrij te geven voor een consultatieronde in de samenleving, voorafgaand
aan vaststelling in de Raad. Wij zullen dan ook, in overleg met Wijkgericht Werken, de ons bekende buurt- en
belangenorganisaties actief benaderen. Daarnaast nodigen we uiteraard alle Zeister inwoners uit om hun
mening en aanvullingen aan ons te laten weten. Deze consultatieronde van 8 weken (i.v.m. de meivakantie
wordt de periode verlengd) zal in de 2e of 3e week van april starten met een informatieavond.

Informeren Raad
Wij vinden het belangrijk dat uw Raad, voorafgaand aan de consultatieronde, de kans krijgt uitgebreid kennis
te nemen van de inhoud van het voorontwerp-Groenstructuurplan. Daarom zal er op 8 april een
themabijeenkomst voor u worden georganiseerd. Gezien de volle raadsagenda de komende maanden, en de
verkiezingen, hebben wij ervoor gekozen deze raadsbijeenkomst, en de start van de consultatieronde, in april
2010 te plannen.
Verdere planning
De consultatieronde wordt na de themabijeenkomst voor de Raad gestart. De uitkomsten van de
consultatieronde worden dan tot een concept-Groenstructuurplan verwerkt. De reacties zullen ook gebundeld
worden en tot een commentaarnota worden verwerkt. Die bieden wij u gelijktijdig met het conceptGroenstructuurplan aan. De opvattingen van bewoners, buurt- en wijkorganisaties kunt u dan meewegen bij
de vaststelling van het Groenstructuurplan. In het voorstel tot vaststelling van het conceptGroenstructuurplan zal het Groenstructuurplan zijn voorzien van een financiële- en een uitvoeringsparagraaf,
inclusief prioritering.
Wij gaan er vooralsnog van uit dat er gezien het uitgebreide klankbordproces en de geplande consultatieronde,
geen formele inspraak meer wenselijk is na de raadsbehandeling. Het streven is het Groenstructuurplan vóór
het zomerreces ter besluitvorming aan uw Raad aan te bieden. Het hierboven beschreven proces is
vergelijkbaar met het Landschapsontwikkelingsplan.
Tenslotte
Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u naar aanleiding van deze
brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met mw. E. Gielink. U kunt haar bereiken op telefoonnummer
030-6987368 of via e.gielink@zeist.nl.
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