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Egbert Visscher en Hanna van den Dool
Stichting Beter Zeist ondersteunt op hoofdlijnen de inhoudelijke reacties van de andere insprekers.
Zij beperkt zich daarom tot de volgende, vooral procesgerichte, punten.
1 Aard en opzet visie
De concept Brede Milieuvisie is vooral een ideeën-stuk en veel minder of niet een beleidsvisie waar
(concreet) beleid op kan worden gebaseerd. Wij pleiten ervoor om vóórdat een visie wordt opgesteld
duidelijk te maken aan welke eisen die zou moeten voldoen. Dat geeft houvast voor alle betrokkenen
en het voorkomt ongewenste verrassingen. Wij brengen de raad in herinnering dat Beter Zeist en de
groene organisaties in april een checklist visies hebben besproken in het gemeenschappelijk fractie
spreekuur. Deze checklist hebben de drie organisaties opgesteld op basis van hun ervaringen met
visies.
Aan de hand van de 13 punten van de lijst kan per visie worden bepaald welke kaders gewenst zijn
en hoe daar door alle betrokkenen mee kan worden omgegaan.
2 Uitwerken tot concrete beleidsvisie met ideeën-stuk als achtergrond
De implementatie van de algemene uitgangspunten, toekomstbeelden, kansen en doelen/ambities
van de milieuvisie vergt concretisering in een uitvoeringsprogramma met actiepunten,
toetsingscriteria en normen. Dat betekent niet dat het huidige concept behoeft te worden
aangepast; een aanvulling volstaat. In de concretisering wordt helderheid geschapen voor alle
belanghebbenden: burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven, ambtenaren en de
politiek verantwoordelijken.
Dat kan voor de vier thema gebeuren. Voor een deel zijn er in enkele vervolgbijeenkomsten van de
werkgroep al aanzetten voor ontwikkeld. Daarbij is het verstandig ook de checklist te gebruiken om
te bepalen wat er moet gebeuren. Verder zal er rekening moeten worden gehouden met nieuwe
wet- en regelgeving, zoals de omgevingswet.
1. Klimaat en energie: Zeist klimaatneutraal 2030. Het voorstel voor een houtenergiestation laat
bijvoorbeeld zien dat een toetsingskader voor een dergelijk energie-initiatief tot nu toe ontbreekt.
2. Circulaire economie: uitwerking bijvoorbeeld van bio-based economie en een afvalvrij Zeist. Deze
punten ontbreken ook in algemene zin.
3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: er is in het concept nog weinig gezegd
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over omgevingswaarden en hoe daarmee om te gaan, zoals d.m.v. natuur- en cultuurinclusief
ontwerpen.
4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven. Valt Zeist terug op de wettelijke minimumnormen of
reiken de ambities verder? Bijvoorbeeld wil de gemeente de WHO-normen hanteren en de ambities
van EDRU volgen? Maar ook al zou Zeist zich beperken tot de wettelijke minimumkaders, dan zal nog
veel aandacht moeten worden besteed aan voorlichting en handhaving van de normen in plaats van
een ruimhartig ontheffingsbeleid te voeren.
In dit thema kan ook recreatie, sport en bewegen worden uitgewerkt.
3 Monitoring uitvoeringsprogramma
De concretisering zou periodiek moeten worden geactualiseerd in de vorm van een voortschrijdend
uitvoeringsprogramma. Op die manier kan nagegaan worden of en in hoeverre de ambities kunnen
worden bereikt. Daarbij zal ook het financieel kader van kosten en opbrengsten voor alle
betrokkenen en uitvoerenden helder moeten worden.
4 Hoe visies beter t.b.v. resultaat, bruikbaarheid, snelheid en mensuren?
Verder wordt voorgesteld deze visie (of eventueel een andere) op aard, opzet en proces te laten
evalueren aan de hand van de checklist. Dat is van belang om daarvan te leren, zodat (beleids)visies
en procesgang verder verbeteren. In zo’n evaluatiegroep kunnen bijvoorbeeld zitting hebben een
raadslid, ambtenaar, en twee personen van Beter Zeist en Milieuzorg Zeist.
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