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Omgevingsvisie roept veel vragen op
Het afgelopen voorjaar heeft de
gemeente inspraakrondes gehouden over de omgevingsvisie.
De omgevingsvisie, wordt met
de nieuwe omgevingswet, het
belangrijkste stuk waaraan in de
toekomst bestemmingsplannen
etc. worden getoetst.

te gemaakt heeft naar aanleiding
van de inspraak staan de genoemde
waarden in verschillende kadertjes,
zonder dat duidelijk is wat die kadertjes betekenen, etc.
Op 8 april 2021 heeft de BDD daarover een brief geschreven. Daarin
hebben we onder andere de waarden gelegd naast de structuurvisie
van 2011, die tot stand is gekomen
met inspraakrondes van de bevolking. Wat is daar eigenlijk van terecht gekomen?
Wij riepen de vraag op: Waarom
konden er in de oude structuurvisies
wel, met inspraak van de bevolking,
keuzes gemaakt worden, en gebeurt
dat in de nieuwe omgevingsvisie
niet?

spraak moet gaan over het integrale
beleid. Huizenbouw, natuur, verkeer,
wegen, mobiliteit, plek voor zonnepanelen en windturbines, noem
maar op. Dus zou je denken: eerst de
omgevingsvisie, met inspraak bewoners, daarna de deelonderwerpen.

In de “ruimtekaart” die de gemeen-

De omgevingsvisie wordt leidend
voor alles wat met de omgeving te
maken heeft. Omgevingsvisie en de
daaraan ten grondslag liggende in-

En wat gebeurt er in dit jaar, voorafgaand aan de invoering van de omgevingsvisie? Het ene deelplan na
het andere wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
De energietransitie, het mobiliteitsplan, en nog veel erger…. De propositie van Zeist. Dat plan sluit aan bij
het plan “Utrecht Nabij” van Utrecht
en randgemeenten om 125.000
nieuwe woningen te bouwen en
80.000 hoogwaardige nieuwe banen
te creëren. Die nieuwe banen moeten weer nieuwe mensen van buiten
de regio aantrekken. Bekokstoofd
door de wethouders, zonder een
snipper inspraak van de bevolking.
Het lijkt erop dat, in de praktijk, de
propositie van Zeist leidend gaat
zijn voor de omgevingsvisie in plaats
van andersom.
Als de omgevingsvisie zich voegt
naar de propositie eindigen we als
groeikern in Metropool Utrecht. En
het kenmerk van een metropool is
nu eenmaal dat er veel huizen zijn,

Vanaf eind 2020 zijn er inwoners uit Den Dolder in drie verschillende
klankbordgroepen
betrokken geweest bij het participatieproces van het project
Nieuwe Verbindingen, voorheen
het Drieluik. Dit gaat over het
verkeersprobleem in het centrum van Den Dolder, doordat de
onvermijdelijke sluiting van de
spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer om goede en
veilige oplossingen vraagt.
Nog even ‘waarom het spoor dicht
moet’: 1. ProRail wil en moet dit op
termijn in heel Nederland doen, zeker op drukke plaatsen. Redenen:
veiligheid, doorstroom, geen oponthoud op het spoor. En er is een
hoog risico op gevaarlijke situaties
rondom deze spoorwegovergang.
2. Het (winkel)centrum van Den
Dolder is een steeds drukker wor-

dende plek, meer een verblijfsgebied met winkels, horeca en een
station, waar je liever geen doorgaand autoverkeer wilt hebben
(dat kan beter via de provinciale
weg), 3. Na sluiting van het spoor
voor gemotoriseerd verkeer zal het
centrum rustiger en verkeerstechnisch ook eenvoudiger worden.
Daardoor minder stress en overlast,
en dan hopelijk een prettiger verblijfsklimaat voor inwoners en ondernemers.
In 2010 (!) zijn een twintigtal dorpsgenoten en wij als BDD natuurlijk
ook al intensief bezig geweest met
dit Drieluik. Toen is er door adviesbureau Movares een rapport uitgebracht met een aardige oplossingsrichting, waarvan deel 1; het
langzaam-verkeertunneltje bij de
school en Dosc het eerst opgeleverde resultaat is (2017). Dit proces is in

het afgelopen jaar (voor wat betreft
deel 2 en 3 van het Drieluik) niet
dunnetjes, maar dik overgedaan!
Het ingenieurs- advies bureau Antea Group is een jaar geleden namelijk weer vanaf nul begonnen
met drie nieuwe klankbordgroepen en heeft (wederom) heel veel
inbreng en varianten verzameld.
Het gaat om oplossingen voor het
traject van de Bypass (korstsluitroute van de provinciale weg naar
het centrum), de aanleg van een
kruising op de provinciale weg ter
hoogte van de Pleineslaan (met extra aansluiting naar de WA Hoeve),
en de keerlus of laad/ losplek voor
vrachtverkeer en busvervoer in het
centrum.
Leuke puzzels voor de liefhebber!
Maar ook lastige dilemma’s voor
iedereen en met name voor betrokken en/of benadeelde inwoners.

Uiteraard hebben bestuursleden
van de belangenvereniging hieraan
deelgenomen. Gelukkig ook een
paar andere mensen uit de gemeente.
De inspraak viel ons, als belangenvereniging, tegen.
Er werd in 2x 10 minuten opgehaald
wat wij belangrijke waarden vonden.
Het was zo mager dat wij ze maar
nagestuurd hebben.
Vervolgens heeft er geen enkele inspraak plaatsgevonden over hoe die
waarden tegen elkaar moeten worden afgewogen. Je kunt wel groen
en economisch dynamisch en goed
bereikbaar en leuk voor jonge gezinnen en dorps karakter willen, maar
hoe weegt de gemeente straks een
en ander tegen elkaar af? Dáár gaat
het om.

De inspraak tot nu toe voldoet absoluut niet aan de wettelijke eis van
de nieuwe omgevingswet, die eist
niet alleen dat er waarden geïnventariseerd worden (wat vinden bewoners belangrijk?), maar ook dat
er inspraak is over de voorgenomen
ontwikkeling en het voorgenomen
te voeren integrale beleid.

maar niet betaalbaar voor midden
en lage inkomens.
Wij waren niet de enige belangenvereniging met zorgen.
Zo is, gecoördineerd door de stichting beter Zeist op 14 september
2021 de petitie Red Zeist met 2000
handtekeningen aan de Gemeenteraad aangeboden.
Ook zijn er, eveneens gecoördineerd
door de stichting beter Zeist, door
de belangenverenigingen van alle
wijken brieven naar de gemeenteraad geschreven.
De belangenverenigingen verzochten de Gemeenteraad om de inspraak beter vorm te geven. En om
de omgevingsvisie concreter te maken. Als er tegenstrijdige waardes
zijn, hoe worden die dan tegen elkaar afgewogen? Welk beleid wordt
er ontwikkeld om de benoemde
waardes vorm te geven? Dat hoort
volgens de nieuwe omgevingswet
allemaal thuis in een omgevingsvisie.

aantal gemeenteraadsleden wilden
zelf beslissen dat het anders moet,
een aantal nadere gemeenteraadsleden wilden eerst met de wethouder overleggen en weer anderen
wilden eerst binnen de werkgroep
omgevingsvisie van de Raad. Op
zich heeft de gemeenteraad absoluut het recht om zelf te beslissen
dat het anders moet. Maar ja… het
politieke spel loopt soms anders.

Ondanks alle kritiek heeft het gemeentebestuur nu het officiële
wetgevingstraject voor de omgevingsvisie gestart. De veel te vage
ruimtekaart is nu officieel ter inzage
gelegd. De termijn voor het indienen van de zienswijzen loopt tot 28
februari. Daarna moet de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststellen,
of niet.

De BDD zal zeker een zienswijze indienen.

Dit heeft geleid tot een dialoog tussen de belangenverenigingen en
gemeenteraadsleden van alle partijen op 14 oktober jongstleden. Er is
in elk geval naar ons geluisterd. Een

Voor nadere informatie en doorklikmogelijkheden, bij voorbeeld om de
raadvergadering terug te zien, door
te klikken naar brieven en naar berichtgeving in het AD over de raadsvergadering, kunt u terecht op onze
site: www.dendolder.net.
kp

Antea heeft aan het eind van de
zomer een rapport opgeleverd met
daarin een wat teleurstellende globale opbrengst; er bleek geen eensluidend advies mogelijk, verder
verdiepend onderzoek is nodig. Dit
komt doordat de puzzel inmiddels
dusdanig complex is geworden
door veranderende omstandigheden. Men dient nu, anders dan in
2010, fors rekening te houden met
de Provincie die een ‘snelfietsroute’ van Utrecht naar Amersfoort
wil aanleggen, precies over de in
2010 beoogde bypass-route! En
wat dacht u van de Politie Academie die een prachtplan heeft voor
hun nieuwe school op de locatie Almata, maar daarvoor wel verwacht
dat er een eigen opgang wordt
gerealiseerd vanaf de provinciale
weg? Ook de aansluiting aan de
noordkant van het dorp naar de

WA Hoeve is nog lang niet volledig
uitgedacht. De BDD heeft hiervoor
eigen ideeën ingebracht in de richting van een verder verdiept liggende provinciale weg. Daarover moet
dan een brede verbindingsweg van
west naar oost komen, met aparte
fiets en wandelstroken. Hiervoor is
medewerking en onderhandeling
nodig met meerdere partijen, waaronder de WA Hoeve ontwikkelaar
BPD.
De gemeentelijke projectgroep
gaat hier nu mee verder en een
klein groepje van tien klankbordgroepsleden uit het dorp blijft betrokken bij dit proces.
Kortom deze discussie is nog niet
klaar. Maar wij blijven hopen en
vertrouwen op een vruchtbare samenwerking, en verwachten uiteindelijke besluitvorming tegen het
eind van dit jaar.

Voortgang Nieuwe Verbindingen
Den Dolder

De Paltzerweg nu
toch op de schop?

Het is inmiddels alweer tien jaar
geleden dat het gedeelte van de
Paltzerweg gelegen tussen de
grens met Bilthoven en de Tolhuislaan in goed overleg met een
klankbordgroep van bewoners
aan deze straat werd heringericht.
De verwachting was toen dat de
rest binnen afzienbare tijd zou volgen, maar pas in begin 2019 na lang
aandringen bij de gemeente waren
de plannen daarvoor afgerond,
ook weer na intensief overleg met
aanwonenden. Daarna ging het

toch weer in de ijskast in verfband
met onduidelijkheid over het tracé
van het Provinciale snelfietspad in
samenhang met het project Nieuwe Verbindingen Den Dolder (zie
elders). Die duidelijkheid is er nog
steeds niet, maar wie schetst onze
verbazing dat tijdens de uitvoerige
digitale presentatie en vragensessie
eerder deze maand over dit laatste
project terloops door de gemeente
werd opgemerkt dat er een aannemer voor de Paltzerweg was gecontracteerd en dat er spoedig zou
worden begonnen. Een allesbehalve communicatief elegante aanpak.

Inmiddels heeft de gemeente Zeist
ons toegezegd de klankbordgroep
en verdere belanghebbenden
spoedig te zullen informeren over
de planning, etc. Het is inmiddels te
hopen dat de gemeente Zeist wel
in goed overleg met die van De Bilt
is getreden en dat er niet zoals tien
jaar geleden volledig langs elkaar
heen wordt gewerkt. Dit klemt des
temeer nu immers ook een deel van
de Julianalaan en de Paltzerweg in
Bilthoven volledig opnieuw zullen
worden ingericht.
jhs
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