Inspraakreactie Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Brede Milieuvisie, d.d. 06 september
2016 (Duurzame dinsdag! 1)
Geachte raadsleden, wethouder, overige aanwezigen,
1. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. maakt gaarne gebruik van de geboden mogelijkheid
haar reactie op de Brede Milieuvisie te geven. Eerst zal kort worden ingegaan op het
planproces en daarna op de inhoud en het eventuele vervolg;
Planproces
2. Zoals ook aangegeven in het Raadsvoorstel heeft er de eerste helft van 2015 op verzoek
van de gemeenteraad zelf een interactief proces met de samenleving plaatsgevonden
om te komen tot een breed gedragen Brede Milieuvisie. Niet alleen diende het eerdere
Milieubeleidsplan te worden geactualiseerd, ook bevinden we ons in een overgang naar
de participatie-samenleving, waarbij niet alleen de overheid meer verantwoordelijk is voor
het behalen van bepaalde doelen, maar daar veel meer samen met de samenleving de
schouders wordt ondergezet (zie in deze o.a. de publicatie: 'De energieke samenleving
(PBL, 2012)');
3. Zoals ook reeds door Herman Wierenga (van o.a. het: 'Platform Stadslandbouw') in zijn
inspraakreactie aangegeven is het opstellen van de Brede Milieuvisie door een breed
samengestelde vertegenwoordiging uit de samenleving opgepakt, zoals uit het
bedrijfsleven, diverse maatschappelijke organisaties, maar ook individuele bewoners.
Daarbij is eerst gebrainstormd over wat nu het feitelijke het onderscheid is tussen 'milieu
(sec)' en 'duurzaamheid' (zie o.a. definitie van de zogenaamde Commissie Brundlandt uit
1987 2), waarbij we uiteindelijk in de Brede Milieuvisie de focus hebben gericht op wat als
de 'Planet-peiler' van de drie peilers van duurzame ontwikkeling zou kunnen worden
aangegeven 3;
4. Daarna is er volop gedroomd over een duurzame toekomst van Zeist, ook gezien het
DNA van Zeist 4. Zoals wederom door Herman Wierenga aangegeven heeft er vervolgens
op basis beschikbare informatie, zoals o.a. over de (duurzame) 'Staat van Zeist' 5,
evenals ook een sterkte-zwakte analyse per thema (zie ook de 'Brede milieuvisie, versie
augustus 2015, Bijlage 3: 'Sterkte-Zwakte Analyse per thema/kraal'), in het kader 'Think
global, Act local' een trechtering én met name ook clustering van de (vele) onderwerpen
en thema's plaatsgevonden in een viertal overzichtelijk en ook aansprekende peilers, te
weten:
 Klimaat en Energie;
 Circulaire economie;
 Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie;
 Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven;
5. Alhoewel er net voor/tijdens de (grote) vakantie in 2015 dan het definitieve concept lag,
inclusief dus dromen en kansen (en ook dilemma's), doel(stelling)en én ook wijze van
aanpak (inclusief aandacht voor 'bewustwording en gedrag', aanzet voor een
'uitvoeringsprogramma' met per peiler een overzicht van mogelijk acties/activiteiten én
ook bijbehorende 'evaluatie/monitoring'), werd het daarna toch een relatieve lange tijd
stil.
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Op elke eerste dinsdag van september ontvangt de Tweede kamer een koffer vol duurzame ideeën
vanuit de samenleving!
2
Zie wat dat betreft met name het rapport: 'Our Common Future (Commissie Brundtland, 1987)'.
3
Bij duurzame ontwikkeling gaat het feitelijk om een balans tussen de 3 peilers: 'Planet, Poeple en
Prosperity'', waarbij de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. dan wel aantekent dat als de zogenaamde
kritische grenzen worden overschreden van de aarde aanwezige ecosystemen er dan natuurlijk geen
sprake meer kan zijn van een duurzame ontwikkeling (zie in deze o.a.: 'Planetary Bounderies
(Rockström et., 2009)' en ook 'Living Planet Index 2014 (WNF, 2014)').
4
In de Concept-Brede Milieuvisie wordt in 'Een droom voor Zeist' (zie ook de Brede Milieuvisie, pag.
4-5) dan wel ook de dromen weergegeven, maar deze 'droom' kan tegelijkertijd ook als een
samenvatting van de gehele Milieuvisie worden gezien.
5
Zie wat betreft de 'Staat van Zeist' o.a. de diverse Landelijke Duurzaamsheidsindexen, evenals met
name ook de 'Staat van Utrecht 2014 (Utrecht 2040, 2014)', diverse themakaarten op gebied
luchtkwaliteit, geluid (etc.) van de MDZOU én wat betreft de wijze van aanpak natuurlijk ook het
Rekenkamerrapport: 'Duurzaam Verder (Rekenkamercommissie, 2014)'.
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Begin 2016 werd duidelijk dat de wethouder, als ik dat zo mag zeggen, ook al heeft de
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. dat alleen uit de tweede hand, zowel een andere visie had
hoe zo'n Brede Milieuvisie er dan uit zou moeten zien, dus bijvoorbeeld alleen een visie
op hoofdlijnen met globale ambities/doel(stelling)en, als ook zo zijn vragen had bij
bepaalde ambities/doel(stelling)en en dan met name ook de haalbaarheid daarvan. In die
zin is zowel de opzet aangepast, als zijn ook de in de versie van augustus 2015
aangegeven ambities/doel(stelling)en t.a.v. bepaalde thema's bijgesteld en/of bepaalde
ambities/doelstellingen geheel weggelaten. Daarnaast zijn ook uit het hoofdstuk met de
aansprekende titel: 'De schouders eronder' feitelijk alle activiteiten waar de samenleving
warm voor loopt er geheel uit gelaten.
Uiteindelijk heeft de wethouder na een tweetal overleggen met de deelnemers aan de
dialoog toch ingestemd met een ambitie/doelstelling om in Zeist, net als overigens ook de
overige gemeenten in de regio, te gaan voor een klimaatneutraal Zeist in 2030, waar de
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. uiteraard zeer blij mee is;
6. Toch wil zij, ook om te leren voor de toekomst, bij het gehele proces een aantal kritische
kanttekeningen plaatsen. Als dan de raad aan het College de opdracht geeft om op
interactieve wijze met de samenleving tot een Brede Milieuvisie te komen, dus een visie
die breed wordt gedragen en waar ook veel enthousiasme voor is om daar samen de
schouders onder te zetten, dan blijft het voor de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. toch de
vraag waarom die visie dan niet gewoon aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, waarbij
het College dan in het gegeven raadsvoorstel gewoon kan aangeven waarom zij een
bepaalde opzet en ook ambities/doelstellingen al dan niet deelt. Dan krijg je echt een
transparant proces en open dialoog met de samenleving. Nog belangrijker is het o.i.
evenwel dat het ook zaak is om het enthousiasme van de 'energieke samenleving', waar
het daadwerkelijk bruist van de activiteiten op het gebied van duurzaamheid/duurzame
ontwikkeling (zie o.a. ook activiteiten in het kader van 'SEZ/Mijn Groene Huis'), vast te
houden en zo samen aan de gegeven ambities en ook doelen vorm te geven, uiteraard
ook zonder de realiteit/haalbaarheid uit het oog ter verliezen;
Inhoudelijk aspecten
Algemeen
7. Zoals ook hiervoor feitelijk al terloops aangegeven, is de Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
bijzonder te spreken over de gekozen aanpak om samen met (vertegenwoordigers) uit
zowel het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en ook individuele bewoners
voor de gemeente Zeist tot een Brede Milieuvisie te komen. Het enthousiasme waarmee
aan de Brede Milieuvisie is gewerkt straalt ook af van de Visie zoals deze thans aan u
wordt aangeboden. Daarvoor wil de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. in ieder geval het
begeleidende ambtelijke apparaat en dan in het bijzonder Inge Broekstra en Ieke
Roelofs, die het proces hebben begeleid, de (grote) complimenten geven;
8. Ook in de keuze voor het gegeven viertal peilers kan de Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
zich (natuurlijk) geheel vinden, niet alleen aangezien deze toch een doorvertaling is van
de (grote) uitdagingen waar we met zijn allen voor staan, maar ook doordat deze
aansluiten bij wat er in Zeist (al) volop leeft;
9. Wat betreft de (gewijzigde) opzet en ook de per peiler nu gegeven Toekomstbeelden/
Kansen (i.p.v. de eerdere Dromen en Kansen/Doelstellingen), plaatst de Stichting
Milieuzorg Zeist e.o. daar toch de nodige kanttekeningen bij. Daarbij zal eerst aandacht
aan de opzet worden gegeven, waarna bij de diverse per peiler gegeven
Toekomstbeelden/Kansen zal worden stilgestaan;
Opzet
10. In de eerder versie van de Brede Milieuversie, dus die van augustus 2015, was er o.a.
nog sprake van een versie waarbij niet alleen per gegeven peiler de dromen en kansen
uit de samenleving waren opgenomen, maar ook de daarvan afgeleide doel(stelling)en
en met name ook hoe daar samen met de samenleving de schouders onder te zetten.
Die opzet is feitelijk nu losgelaten, waarbij er met name voor de wijze van aanpak nu een
apart 'Uitvoeringsprogramma' zal komen (zie ook de: 'Concept-Brede Milieuvisie,
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Hoofdstuk 4: Schouders eronder', pag. 28, als ook het Raadvoorstel, onder het kopje:
'Planning en uitvoering') 6;
11. O.i. is het een gemiste kans om met name het 'Uitvoeringsprogramma' nu los te koppelen
van de Brede Milieuvisie, ook in strategische zin. Juist door wel een bepaald
'Uitvoeringsprogramma' op te nemen, ook al is dat kort (en krachtig), geef je als
gemeente naar de samenleving toe aan, hoe je nu juist samen met elkaar, dus feitelijk
door co-creatie, aan de in de Brede Milieuvisie gegeven toekomstbeelden/ambities vorm
wilt gaan geven. Niet op de laatste plaats voorkom je zo dat de Brede Milieuvisie in de
spreekwoordelijke onderste la verdwijnt.
Nu is de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. er uiteraard van op de hoogte dat de
gemeenteraad de kaders bepaald en het College voor de uitvoering verantwoordelijk is,
maar als je gewoon aan de Brede Milieuvisie een 'Programma van Aanpak' toevoegt, dat
ook een bepaalde globaliteit kent 7, inclusief eventueel per peiler (afhankelijk van de
urgentie) een bepaalde prioritering/fasering (en uiteraard ook bijbehorende financiering),
geef je als gemeenteraad ook daadwerkelijk richting aan die uitvoering, waarbij het
College dan de vrijheid heeft daar verder vorm aan te geven;
12. Zoals ook zowel uit de Concept-Brede Milieuvisie als ook het Raadsvoorstel naar voren
komt is (gelukkig) reeds een start gemaakt om aan een (mogelijk)
'Uitvoeringsprogramma' verder vorm te geven, waarvoor er ook al diverse formats
beschikbaar zijn, dus wil de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. voorstellen, deze alsnog
integraal aan de Brede Milieuvisie toe te voegen;
Toekomstbeelden/Kansen
13. Zoals ook hiervoor al aangegeven worden in de Brede Milieuvisie een viertal peilers
onderscheiden. Per peiler worden daarbij zowel het Toekomstbeeld als ook de Kansen
aangegeven. Met betrekking tot de gegeven Toekomstbeelden kan dan in algemene zin
ten aanzien van de daarin gegeven ambities/doel(stelling)en worden aangegeven, dat
deze o.i., voor zover dat nog niet het geval is, (veel meer) concreet, dus SMART, zouden
moeten worden geformuleerd, zodat niet alleen duidelijk is waar we met zijn allen in de
samenleving voor gaan en op welke termijn, maar ook later een goede evaluatie mogelijk
is. Hierna zal nog even kort bij het/de per peiler gegeven Toekomstbeeld (en dus
ambities/doel(stelling)en) en ook Kansen worden stilgestaan;
Klimaat en Energie
14. Laat voorop gesteld zijn dat de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. bijzonder blij en verheugd
is dat het College er (uiteindelijk) mee heeft ingestemd dat Zeist (net als de regio en ook
regiogemeenten) voor een Klimaatneutraal Zeist in 2030 gaan. Wel acht zij het van
belang dat als de gemeente dat doel ook echt samen met haar inwoners wil halen er op
korte termijn samen met die samenleving een: 'Energievisie' wordt opgesteld en op basis
daarvan een herziene Routekaart (dus i.p.v. de: 'Routekaart 205 (MDZOU, 2012)'), zodat
ook echt duidelijk is waar welke kansen/mogelijkheden liggen (zie in deze ook het
'concept-Uitvoeringsprogramma', het format m.b.t. locale energieopwekking). Dat
overigens zonder alle activiteiten die thans vanuit de samenleving zelf komen, hetgeen
natuurlijk fantastisch is, tekort te willen doen;
15. Wat betreft die 'ambities' op het gebied van 'Klimaat en Energie' acht de Stichting
Milieuzorg Zeist e.o. overigens niet alleen een Klimaatneutraal Zeist van belang, dat ook
vanuit het globale belang (zie in deze met name ook de recente rapporten van het IPPC),
maar ook dat we (op korte termijn) naar een 'fossielvrij Zeist' gaan. Verschillende steden
hebben die ambitie al uitgesproken (waaronder o.a. Amsterdam (en ook Oslo)) en in een
'biobased samenleving' zijn daarvoor, uiteraard samen met een transitie voor een
duurzame energievoorziening, tal van mogelijkheden, maar door je daar nu ook echt voor
uit te spreken, kan daarop alvast worden voorgesorteerd, ook in relatie tot het thema:
'Circulaire economie';
6

Overigens zouden de diverse mogelijke activiteiten ten behoeve van dat 'Uitvoeringsprogramma'
overeenkomstig de voorliggende Concept-Brede Milieuvisie nog wel in een aparte 'Bijlagenboek'
worden opgenomen, maar heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. dat niet bij de stukken kunnen
vinden.
7
Uiteraard moet ook niet alles van te voren worden vastgelegd, aangezien wil je op energie van de
samenleving willen inspelen er ook een bepaalde mate van flexibiliteit noodzakelijk is.
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16. Ten aanzien van de gegeven 'kansen' blijft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. overigens
wel zo haar vraagtekens plaatsen bij het gebruik van locale biomassa voor
energieopwekking, zeker als daarbij ook gebruik wordt gemaakt van verbranding (zie
ook: 'Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. op Ontwerp-Bestemmingsplan
Houtenergiestation Zeist' én ook de Brede Milieuvisie, voetnoot 6, pag. 18 t.a.v. principes
'Circulaire economie'). Voor zover men daar op blijft inzetten zal dat in ieder geval onder
duidelijke voorwaarden moeten gebeuren;
17. Belangrijk is het o.i. in ieder geval dat Zeist zich, zou zij zich (samen met de andere
gemeenten uit de regio) wat betreft 'Klimaat en Energie' ook echt op de kaart willen
zetten, zo spoedig mogelijk begint met aanleggen/realisatie zogenaamde 'SMART-Grid',
want de ontwikkelingen in de samenleving kunnen wel eens (veel) sneller gaan dan je
zou verwachten (zie overigens ook de Concept-Brede Milieuvisie, pag. 17);
Circulaire economie
18. Ook op dit gebied liggen er vele kansen, zowel op locaal als ook regionaal niveau
(vergelijk ook het initiatief om tot een 'Cirkelregio Utrecht' te komen). Juist door
kringlopen (weer) letterlijk te sluiten en 'afval' als grondstof te gaan zien, kun je het grote
beslag die onze (toch) lineaire economie legt op de aarde (zie wederom o.a. het
zogenaamde: 'Living Planet report 2014 (WNF, 2014)' voorkomen.
Uiteraard kan o.a. ook de stadslandbouw/landbouw daar een belangrijke voortrekkersrol
bij spelen. Als bij die (stads)landbouw dan wordt ingezet op biologische/ecologische
landbouw en deze in ieder geval kleinschalig van aard is, dus passend bij het karakter
van het omringende landschap, kan zo niet alleen naar verwachting de regionale afzet
van gezonde, streekgebonden producten worden verhoogd (vergelijk ook
www.local2local.nl), maar ook een bijdrage aan het landschap/natuur worden gegeven,
dus bepaalde ecosysteemdiensten;
19. Wat de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. nog wel aan het hart gaat, zoals ook in het kader
van de vaststelling van het 'Regionale/gemeentelijke Afvalstoffenplan' reeds aan de orde
gesteld, dat Zeist (toen) geen duidelijke ambitie heeft uitgesproken om Afvalvrij te
worden, waartoe inmiddels in den lande ook al tal van initiatieven toe zijn (o.a. in Zwolle).
Die ambitie wordt gelukkig wel in de Brede Milieuvisie uitgesproken, maar het zou mooi
zijn als de gemeente Zeist net als de gemeente De Bilt in voorliggende Brede Milieuvisie
uitspreekt om (als gemeentelijk apparaat) in 2018 afvalvrij te zijn 8;
20. Daarnaast zou de introductie van een locale (of regionale) munt natuurlijk zo'n
(regionale) circulaire economie enorm kunnen stimuleren, dus ook daar zou binnen de
samenleving nog eens over kunnen worden gebrainstormd;
Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie
21. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om een zorgvuldig behoud/bescherming van
aanwezige waarden van natuur (inclusief geologie), landschap en cultuurhistorie, maar
ook om (waar wenselijk en mogelijk) tot een kwaliteitsverbetering van de aanwezige
netwerken te komen, waarvoor overigens reeds in zowel de gemeentelijk Structuurvisie
'Zeist schrijf je met een Q', als ook het gemeentelijke 'Groenstructuurplan Groen (voor)
Zeist' (inclusief de nadere uitwerkingen: 'Natuurlijk op weg in Zeist (Bureau
Waardenburg, 2014)' en natuurlijk ook het 'Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 20162041') én ook het 'LOP Kromme Rijngebied + (Brons & Partners, 2009)' een aantal
voorstellen worden gedaan;
22. Ook met het oog op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (per januari 2019) is het
van belang bij bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen reeds vanaf de beginfase met
aanwezige en te ontwikkelen omgevingskwaliteiten/-waarden rekening te houden, dus
o.a. ook de kwaliteiten van natuur, landschap en ook cultuurhistorie, aangezien ook in die
nieuwe Omgevingswet (feitelijk) de keuze wordt gemaakt van kwaliteit boven kwantiteit.
In het kader van de Brede Milieuvisie wordt dan ook voorgesteld op basis van
zogenaamde 'Natuurinclusief ontwerpen' bij ruimtelijke ontwikkelingen (al dan niet in het
kader van GONS) altijd éérst (dus pro- i.p.v. reactief) aanwezige (kwetsbare) waarden in
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Bij afvalvrij gaat het overigens niet alleen om het hergebruik van materialen, maar in eerste instantie
ook om afvalpreventie (vergelijk ook de: 'Ladder van Lansink), teneinde zo het gebruik van
grondstoffen te voorkomen.
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beeld te brengen voordat bepaalde keuzen worden gemaakt, hetgeen de Stichting
Milieuzorg Zeist e.o. uiteraard van harte ondersteunt;
Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven
23. Hierbij liggen natuurlijk ook relaties met het vorige peilers en dan in het bijzonder ook de
peiler: 'Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie'. Steeds duidelijker
wordt immers de relatie tussen 'Natuur en gezondheid', niet alleen wat betreft de directe
invloed op de gezondheid van de mens (zie o.a. factsheet: 'Beetje natuur, grote invloed
(IVN, 2014)' en ook de brochure 'Natuur en gezondheid (RMNO, 2014)'), maar ook de
indirecte invloed, bijvoorbeeld doordat er in een groene stad gewoon de luchtkwaliteit
beter is, maar deze ook meer hittestressbestendig is;
24. Duidelijk is ook dat het in het nieuwe Omgevingsbeleid van het rijk en dan met name ook
de nieuwe Omgevingswet er sterk wordt ingezet op de 'Kwaliteit van de leefomgeving'
(zie o.a. ook de AmvB: 'Besluit kwaliteit van de leefomgeving (Min I&M, 2016)'). Daarbij
zal, zoals ook hiervoor reeds aangegeven, aan o.a. 'omgevingswaarden' een belangrijke
rol worden toegekend. Natuurlijk kan wat betreft relevante omgevingswaarden (ten
aanzien aantal relevante kwaliteitscriteria) daarbij uit de thans voorliggende Brede
Milieuvisie worden geput, maar ook is het voor de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. duidelijk
dat wil men in het kader van de nog op te stellen Omgevingsvisie en het/de daarvan
afgeleide Omgevingsplan/-nen tot een echte integratie tussen RO en Milieu (inclusief
Natuur, Landschap, Cultuurhistorie) komen, dat er dan nog een hele slag te maken is. De
provincie heeft daar voor met name het landelijke gebied met haar handreiking: 'Leidraad
duurzame gebiedsontwikkeling (Provincie Utrecht, 2015)' met per onderscheiden
gebiedstype duidelijke kwaliteitsprofielen (met bijbehorende milieukwaliteitseisen) een
goede aanzet toe gegeven, evenals zijn dergelijke milieukwaliteitsprofielen reeds
opgenomen in het: 'Milieubeleidsplan Zeist op de Kaart 2008-2011' (zie overigens ook de
Concept-Brede Milieuvisie, pag. 24) 9, maar het zou goed zijn deze op basis van de
voorliggende 'Brede milieuvisie' gegeven Toekomstbeelden (en bijbehorende
ambities/doel(stelling)en) alsnog te actualiseren en ook te bezien of deze zo:
'Omgevingswet-proof' zijn;
Conclusie
25. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is blij dat de 'Brede Omgevingsvisie' nu (eindelijk) ter
besluitvorming voor ligt. Ten aanzien van bepaalde punten is en blijft zij wel (opbouwend)
kritisch, waarvan in het voorgaande een uiteenzetting is gegeven;
26. Na de vaststelling van de Visie ligt er de uitdaging daar samen met de samenleving vorm
aan te geven. Daar zijn al in het kader van het 'Uitvoeringsprogramma' een aantal
aanzetten toe gegeven en deze worden o.a. in het kader van 'LEADER +' ook in bredere
zin opgepakt. In ieder geval ligt hier behalve een interactieve aanpak, ook op het gebied
van Communicatie (zie in deze ook het persbericht) en ook Educatie (t.b.v.
bewustwording en dus gedragsverandering) nog een belangrijke rol (zie overigens ook
de 'Concept Brede Milieuvisie' onder het hoofdje 'Bewustwording en gedrag', pag. 13) 10;
27. Dan speelt er ook nog de 'Ruimtelijk economische Koers U-10: 'Groen, Gezond en Slim',
waarbij bij bepaalde thema's (duidelijk) wordt aangesloten bij hetgeen in de voorliggende
Brede Milieuvisie aan de orde is gesteld 11. Voor zover de Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
dat heeft begrepen wil de gemeente daarbij ook specifiek naar het DNA van Zeist gaan
kijken, alhoewel dat o.i. eigenlijk ook al duidelijk is bepaald in het kader van met name de
Structuurvisie: 'Zeist schrijf je met een Q', evenals ook het gemeente:
'Groenstructuurplan: Groen (voor) Zeist'. Ook in de Brede Milieuvisie worden daar met
name in het visiegedeelte duidelijk uitspraken over gedaan, dus voor zover men het
noodzakelijk acht dat DNA te actualiseren, zou het in ieder geval goed zijn daarbij de
gegeven nota's in ieder geval als inspiratiebron/basis te gebruiken;

9

Zie overigens ook de notitie: 'Zeist in Balans (Stichting Milieuzorg Zeist e.o., 1990)'.
Zie in deze o.a. ook het - inmiddels helaas reeds afgesloten - programma: 'Leren voor duurzame
ontwikkeling'.
11
Overigens is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. op die Ruimtelijke-economische koers van de U10 eerder al een uitgebreide reactie gegeven, waarop zij evenwel tot op heden geen reactie heeft
teruggekregen.
10
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28. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. hoopt (en verwacht) dat met de Brede Milieuvisie ook
echt de opgaven/uitdagingen die er op het gebied van milieu/duurzaamheid voor Zeist
liggen nu nog veel meer dan voorheen samen met de samenleving worden opgepakt (zie
overigens ook de activiteiten in het kader van 'Zeist Duurzaam (Zeist, 2011), zodat we
echt die hoge ruimtelijke - en ook omgevingskwaliteiten kunnen bereiken die Zeist zo
uniek maken, niet alleen voor de Zeistenaren zelf, maar ook voor de omringende natuur
en het landschap.
Door met zijn allen de dromen en ambities zoals deze in voorliggende Brede Milieuvisie
worden verwoord waar te maken, zij het op bepaalde punten mogelijk bijgesteld, zal ook
de Zeisternaar (en de bezoekers van Zeist) zich in de zo voor Zeist kenmerkende groene
leefomgeving niet alleen gezond, maar gezien de kwaliteit van leven ook gelukkig kunnen
voelen 12!
Patrick Greeven (Stichting Milieuzorg Zeist e.o.)
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Vergelijk ook Bhutan waar niet het BNP centraal staat, maar het Bruto Nationaal Geluk!

