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BijLAGen
 
1. Samenstelling regiegroep
2. Advisering externe partijen

BijLAGen OP DVD

1. Structuurvisie Zeist 2020
2. Overzichtskaart Structuurvisie Zeist 2020
3. Overige kaarten Structuurvisie Zeist 2020
4. historische kaarten
 4.1 flash animatie: door de geschiedenis ‘klikken’
 4.2 historische kaarten
5. Onderzoeken Structuurvisie Zeist 2020
 5.1 natuur- en Landschapswaardering buiten-

gebied Zeist, door bureau Waardenburg
 5.2 Verkeer en mobiliteit, door Oranjewoud
 5.3 milieu en Duurzaamheid, door 
  milieudienst Zuidoost Utrecht
 5.4 Wonen en aantallen, door fulco treffers, 12n
6. Ontwikkelingsperspectief 2030, inclusief 
  erratum en aanpassingen vaststelling raad
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BijLAGe 2.  ADViSerinG externe PArtijen
 
2.1  WAArDenBUrG: nAtUUr- en LAnDSchAPS-
WAArDerinG BUitenGeBieD ZeiSt

Voor het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor de 
gemeente Zeist, is het groen in het buitengebied van Zeist 
beoordeeld op de ecologische en landschappelijke waarde. Voor 
de beoordeling is een methode opgesteld, die is gebaseerd op de 
Amsterdamse methode van de natuurwaardenkaart Amsterdam. 
Deze methode is aangepast aan de Zeister situatie en er zijn 
criteria voor landschappelijke waarde aan toegevoegd. er zijn vier 
ecologische criteria, te weten biodiversiteit, vervangbaarheid, 
natuurlijkheid en ecologische structuur. Daarnaast zijn er twee 
landschappelijke criteria, namelijk cultuurhistorische waarde en 
belevingswaarde. Voor al deze criteria worden punten toegekend, 
die tot een totaalscore leidt die varieert van ‘lage waarde’ tot ‘hoge 
waarde’.

Uit de gebiedswaarderingen blijkt dat de waarde van het 
buitengebied van Zeist relatief hoog is. Geen van de gebieden 
is als ‘laag’ gewaardeerd. De waardering in dit rapport kent 
de laagste waardering toe aan een gedeelte van het gebied 
tussen de Amersfoortseweg en een gedeelte van het gebied 
Den Dolder - Bosch en Duin (uitgezonderd het Panbos, de 
vliegbasis en de landgoederenzone langs de Amersfoortseweg). 
het was niet mogelijk dit onderzoek op te delen naar kleine 
gebieden, omdat de basisgegevens niet gedetailleerd zijn. Wat 
dat betreft is dit onderzoek een eerste ‘vingeroefening’ voor 
een waarderingsstelsel voor de natuurlijke en landschappelijke 
waarde. De informatie die in literatuur voorhanden is, geeft 
echter wel voldoende houvast om op dit schaalniveau een degelijk 
advies over de ecologische en landschappelijke waarde te geven.
De beoordeling door Waardenburg is gedaan over de huidige 
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•  aanvullende voorstellen uit deze structuurvisie (onder andere 
gebiedsgerichte aanpak per zone, het overkappen A28, 
het centraal stellen van groen, natuur en cultuurhistorie, 
de aanzet tot het realiseren van de Slottuinen; inzetten op 
verbeteren van het watersysteem; het verstevigen van de 
ecologische verbinding Zeist-West-niënhof; het verbeteren 
van de ecologische verbindingszones rond Bosch en Duin en  
Den Dolder);

•  het duidelijk stelling nemen tegen ingezette ontwikkelingen 
(onder andere geen grote bouwontwikkeling bij Saestum, geen 
golfbaan, geen verzwaring van de functie van de Koelaan).

De voorstellen die ten koste gaan van groen, natuur en landschap 
zijn in de minderheid, zoals een mogelijk fietspad naar de Uithof 
en de ontwikkelingen rond de Krakelingweg. Deze ingrepen 
doen - binnen de gemeente als geheel gezien - geen afbreuk aan 
de gunstige staat van instandhouding van kenmerkende soorten. 
Plaatselijk vinden misschien verschuivingen plaats, elders 
worden mogelijkheden gecreëerd en/of ruimte geboden. Voor de 
fietsroute naar de Uithof is onderzoek noodzakelijk om een zo 
zorgvuldig mogelijke invulling te realiseren.

2.2  OrAnjeWOUD: BereiKBAArheiD

het verkeersonderzoek van Advies- en ingenieursbureau 
Oranjewoud is input voor vraagstukken in de Structuurvisie 
Zeist 2020. in het najaar 2009 is de evaluatie van het gemeentelijk 
verkeers- en vervoerplan (GVVP) gestart. het verkeersonderzoek 
voor de structuurvisie richt zich op de knelpunten van 
de bereikbaarheid per auto. Daarmee is het gericht op de 
hoofdwegenstructuur binnen de gemeentegrenzen. De 
structuurvisie neemt deze aanbevelingen mee in de algehele 
afweging en werkt met de aanbevelingen op hoofdlijnen.  
De structuurvisie is geen nieuw verkeers- en vervoerplan.
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het Ontwikkelingsperspectief 2030 geeft aan dat de Gemeente 
Zeist prioriteit geeft aan fiets en openbaar vervoer. er komt 
een actief mobiliteitsmanagement in samenwerking met het 
bedrijfsleven. Belangrijke verkeersstromen van auto en openbaar 
vervoer worden zoveel mogelijk gescheiden. er is daarnaast ruim 
aandacht voor de bereikbaarheid van bedrijven per auto.
Oranjewoud heeft onderzoek verricht naar bestaande kengetallen 
van autoverkeer, in relatie tot het openbaar vervoer en de fiets. 
Daarbij is gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen van 
verkeersstromen, nu en in 2020. er is een analyse gemaakt van de 
knelpunten en een aantal mogelijke maatregelen onderzocht op 
effectiviteit  (zie bijgaande kaart voor berekende knelpunten in 
de ochtendspits van 2020).

De conclusie van Oranjewoud is als volgt samen te vatten:
het uitvoeren van de geplande maatregelen uit het bestaande 
GVVP geeft een verbetering van de autobereikbaarheid. het 
betreft hier de aanpassing aan de Krakelingweg en de inrichting 
van enkele kruispunten. 
De knelpunten voor autoverkeer in de gemeente Zeist nemen 
af als het openbaar vervoer optimaal is. een aantrekkelijker en 
sneller openbaar vervoer zorgt er gedeeltelijk voor dat een deel 
van de automobilisten overstapt naar de bus, tram en trein. Dit 
is een verhoging van het openbaar vervoergebruik, én levert een 
lichte verbetering op voor de bereikbaarheid per auto.
een verbetering van de bereikbaarheid met de fiets door snellere 
fietsverbindingen met de omliggende gemeentes, levert een 
vermindering van de druk op de autoroutes op. Daarmee wordt 
de bereikbaarheid met de auto als totaal ook licht verbeterd. 
een eventuele toevoeging van het aantal woningen in Zeist heeft 
geen groot effect op de knelpunten in Zeist volgens het bestaande 
woningbouwprogramma in 2020. De door het rijk geplande 
verbreding van de A28 en A12 hebben een gunstig effect op de 
bereikbaarheid van Zeist. 
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er zijn minder files naar en van Zeist, en het sluipverkeer door  
Zeist neemt ook af, door verbeterde doorstroming via de 
rijkswegen. Deze combinatie van maatregelen hebben een  
gunstig effect op de bereikbaarheid, zowel met de auto, 
het openbaar vervoer als met de fiets. een verbetering van 
bereikbaarheid per auto is eveneens te bereiken door extra wegen, 
met name aan de westzijde van Zeist. een dergelijke keuze kan 
verkeerstechnisch wellicht gunstig zijn, maar is vanuit andere 
belangen niet wenselijk en haalbaar.
het aanleggen van een stevigere autoroute aan de westzijde 
van de Utrechtseweg is een manier om een soort binnenring te 
realiseren. een dergelijke ring aan de Weteringlaan of eventueel 
buiten de bebouwde kom heeft geen effect op de bereikbaarheid. 
een versterking van de Griffensteijnselaan heeft wel enig effect 
op de knelpunten aan de Utrechtseweg.

2.3 miLieUDienSt Utrecht ZUiDOOSt: 
miLieU en DUUrZAAmheiD

De milieudienst is gevraagd om de globale visie en ideeën 
in het Ontwikkelingsperspectief te beoordelen, en tevens 
aanbevelingen te doen tijdens het proces van de totstandkoming 
van de structuurvisie. 
Om duurzaamheid te realiseren en milieudoelen te bereiken moet 
milieu een duidelijke plaats krijgen in de ruimtelijke ordening. 
Daarom is in het milieubeleidsplan een proces beschreven hoe 
dit te doen. centraal is de gedachte dat milieuknelpunten niet 
achteraf in de planvorming opgelost moeten worden met extra 
maatregelen, maar dat milieuoverwegingen juist vanuit de 
duurzaamheidsgedachte al vroeg sturend meegenomen moeten 
worden in het planvormingsproces. Pas dan kunnen duurzame 
oplossingen en creativiteit ontstaan. Dit betekent dat al vroeg in 
de planvorming de milieusituatie in kaart gebracht moet worden. 
Deze manier van werken is in de structuurvisie gebruikt. 
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De milieudienst adviseert te werken vanuit een gebiedsgerichte 
benadering en het benutten van de kaart van milieutypen die 
onderdeel is van het milieubeleidsplan. 
De milieudienst geeft aanbevelingen over bodem, energie, lucht, 
geluid en water. met name het maken van een goede bodemvisie 
is voor Zeist, bij een verdere verdichting en overkapping van de 
A28, van belang. 
De geluidskwaliteit rondom de A28 is een groot (milieu-)
probleem in Zeist. een overkapping zou een uitkomst zijn. Bij 
andere aanpassingen op het gebied van verkeer (bijvoorbeeld een 
tramlijn) moet ook rekening gehouden worden met de effecten 
van geluid.

2.4  reKenrUimte: UitVOerinGSPArAGrAAf
 
Bureau rekenruimte is door Gemeente Zeist gevraagd om 
advies te geven over de uitvoeringsparagraaf (hoofdstuk 7 van 
deze structuurvisie). rekenruimte geeft antwoord op de vraag 
op welke wijze de projecten in de structuurvisie gerealiseerd 
kunnen worden en welke mechanismen van financiering daarbij 
mogelijk en wenselijk zijn.
in de structuurvisie zijn de projecten benoemd die de Gemeente 
Zeist de komende tien jaar tot uitvoering wil brengen. De 
projecten zijn te onderscheiden in projecten op gemeentelijk 
grondeigendom en projecten op grond van derden. Sommige 
projecten kunnen worden gezien als ‘voorzieningen’ die ook aan 
andere gebieden ten goede kunnen komen. 
De meeste voorzieningen kosten in eerste instantie geld. 
Andere projecten kunnen echter geld gaan opleveren om de 
voorzieningen te financieren. Voor een mogelijk kostenverhaal 
is een structuurvisie nodig. Bureau rekenruimte adviseert 
om in de structuurvisie een beschrijving en schema op te 
nemen van voorzieningen en op basis van de criteria profijt, 
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opgenomen worden in een exploitatieplan of een overeenkomst.
Bovenplanse kosten kunnen bijdragen zijn aan een ruimtelijke 
ontwikkeling die uitstijgen boven het belang van een individueel 
project. in de structuurvisie moet de ruimtelijke ontwikkeling 
waarvoor een bijdrage wordt gevraagd worden vastgelegd. Ook 
een relatie en samenhang tussen de projecten/gebieden en de 
ruimtelijke ontwikkeling waarvoor een bijdrage wordt gevraagd 
moet worden vastgelegd. 
het totaal aan kosten die gemoeid gaan met de optelsom van 
projecten is groot. Voor de meest kostbare projecten is het reëel 
om financiële partners te zoeken bij de projecten. enkele grote 
projecten zoals de A28, de tram en station Driebergen-Zeist 
kennen in andere overheden (buurgemeentes, provincie, rijk) 
logische medefinanciers. De doelstellingen zijn ambitieus, de 
plannen groot. in de structuurvisie wordt in ieder geval een basis 
gelegd voor een mogelijk kostenverhaal. het daadwerkelijke 
kostenverhaal zal na vaststelling van de structuurvisie verder 
uitgewerkt moeten worden.

2.5  fULcO trefferS, 12n: WOnen en AAntALLen
 
eind oktober is een bijeenkomst gehouden waarbij de 
cijfermatige achtergrond van wonen aan de orde kwam. Voor deze 
bijeenkomst is een stuk geschreven met als titel ‘werkdocument 
wonen aantallen’ waarin stedenbouwkundige fulco treffers 
alle cijfermatige onderleggers (bronnen, statistieken) heeft 
toegelicht. Dit stuk is voor een belangrijk deel een bijdrage aan 
een toekomstige woonvisie (de huidige loopt tot en met 2010). 
maar ook voor de structuurvisie geven de cijfers inzicht in de 
ruimtelijke knelpunten en kansen. het is integraal opgenomen 
op de bijgevoegde DVD. De eerste hoofdstukken (één tot en met 
drie) van dit stuk geven de context aan: historie van de discussie 
over het woningbouwaantal, de huidige situatie van wonen in 
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Zeist, inbreng van de samenleving tijdens het interactieve proces 
van het ontwikkelingsperspectief en de structuurvisie.
Daarnaast (hoofdstuk vier en vijf ) is een schets gemaakt van de 
keuzes en ambities, zoals deze voor wonen zijn beschreven in het 
ontwikkelingsperspectief, ofwel de wens naar een evenwichtige 
bevolkingsopbouw. Daar zijn diverse rekenvoorbeelden bij 
gegeven. Vervolgens (hoofdstuk zes) is dit afgezet tegen de actuele 
lijst van bestaande projecten en de mate van uitwerking, en de 
prognoses op woningbezitting, krimp, economie en demografie 
(hoofdstuk zeven). ten slotte komen de mogelijke sociale, fysieke 
en algemene beleidsinstrumenten aan de orde (hoofdstuk acht).
 
concluderend heeft de gemeente Zeist:
• minder dan gemiddeld inwoners van 25 tot 45 jaar;
• meer dan gemiddeld inwoners boven 65 jaar;
• minder dan gemiddeld lage inkomens;
• meer dan gemiddeld hoge inkomens;
• veel sociale huurwoningen, meer dan de doelgroep;
• veel (ongeveer 50 procent) scheefwoners in sociale  
 huurwoningen;
• meer dan landelijk gemiddelde dure woningen;
• een lage gemiddelde woningbezetting, en deze  
 wordt nog lager;
•  een grote in- en uitgaande pendel van woon-werkverkeer.

een meer evenwichtige samenstelling van de bevolking kan 
gerealiseerd worden met beleidsinstrumenten en fysieke 
aanpassingen op de woningvoorraad. er is een effect van 
doorstroming te krijgen door meer woningen te bouwen voor 
middeninkomensgroepen. Daardoor komen sociale woningen 
vrij en vermindert enigszins de woon-werkpendel. 
tevens zal het aanbod kwalitatief moeten worden aangepast op 
starters en senioren. regelingen zoals maatschappelijk Gebonden 
eigendom zijn een uitstekend middel om deze woningen ook 
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in dit marktsegment te houden. Bij ‘niets doen’ zetten trends 
door, en wordt scheefgroei, onevenwichtigheid naar senioren en 
duurdere woningen sterker.
in hoofdstuk vijf van deze structuurvisie wordt melding 
gemaakt van mogelijke ruimte binnen de bebouwde omgeving. 
Deze ruimte is schematisch weergegeven op onderstaande 
onderzoekskaart. De locatielijst is een combinatie van lopende 
projecten en door de structuurvisie nieuw aangewezen locaties 
voor mogelijke transformatie of verdichting. Bij deze locaties 
is een referentiedichtheid aangegeven, passend bij de directe 
omgeving om daarmee een overzicht te krijgen van de ruimtelijke 
mogelijkheden binnen bebouwd gebied. Deze locaties bieden 
ruimte aan 2500 tot 3500 woningen. 
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Onderzoeksresultaten milieu en duurzaamheid, milieudienst Zuid-oost Utrecht, 2009
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De Structuurvisie gemeente Zeist 2020 is een samenhangende 
visie op het ruimtegebruik van de gemeente Zeist voor de 
komende tien jaar. De visie is ontwikkeld met en gebaseerd 
op ideeën uit de Zeister samenleving. De structuurvisie is 
vastgesteld op 1 maart 2011.
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