Brede Milieuvisie Zeist
- inspraakreactie van Herman Wierenga,


als inwoner van Zeist



èn namens Platform

1. Proces
Feitelijk is het een burgerinitiatief. Met een breed samengestelde groep èn met zéér deskundige begeleiding hebben we
tijdens het eerste half jaar van 2015 een voorstel voor de Brede Milieuvisie ontwikkeld.
We zijn zeer degelijk (gestart met definities) en zeer breed begonnen. Vervolgens hebben we uitvoerig gediscussieerd
over gewenste niveaus, haalbaarheid en noodzaak. Geleidelijk aan hebben we getrechterd en ons beperkt tot aspecten
waar we zelf in Zeist invloed op kunnen uitoefenen.
Vervolgens hebben we alvast nagedacht over een uitvoeringsagenda.
Voor de zomer van 2015 waren we klaar. Na de aanbieding aan het college heeft de groep haar voorbereidingen van
de uitvoeringsagenda voortgezet en in de tweede helft van 2015 zijn ook eerste initiatieven gestart.
Begin 2016 heeft de groep overlegd met wethouder Sander Jansen. Hij heeft het voorstel aangepast. Kernpunt was zijn
twijfel over 2030. Duidelijk werd dat het niet ging om de ambitie, maar om de vraag of dat echt haalbaar was. Hij
wilde alleen haalbare doelen (een lovenswaardig standpunt!). Zijn conclusie: “ik stel het toch voor aan het College”.
En nu dan de Ronde tafel.
2. Inhoud
Al “trechterend”en analyserend hebben we uiteindelijk gekozen voor vier thema’s: 1. Klimaat en energie 2. Circulaire
economie 3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie 4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van
leven.
Kern: het gaat om “bovenwettelijke” voorstellen, waar Zeister inwoners, bedrijfsleven èn instellingen mee aan de slag
moeten.
Is iedereen ermee tevreden? Sommigen zouden verder willen gaan, anderen vragen zich af of na verkiezingen weer
een nieuwe en andere visie opgesteld zal worden en mijn grootste zorg is dat de uitvoering van de visie onvoldoende
van de grond komt.
3.

Vervolg

Ik reken er natuurlijk op dat de Brede Milieuvisie “overeind blijft”!
Twee stellingen:



“Doe recht aan het burgerinitiatief”
“Goede uitvoering is belangrijker dan de laatste puntjes op de i van de visie”

Ik hoop dus dat de Raad deze Brede Milieuvisie overneemt en het college opdraagt om de uitvoering spoedig en stevig
te starten (NB: doordat er inmiddels veel tijd is verstreken, lijken veel leden van de groep afgehaakt te zijn!).
Dan een laatste signaal uit de groep. Momenteel zijn er verschillende gremia waar over milieu en duurzaamheid
overlegd wordt. Het is de moeite waard om te onderzoeken of er combinaties mogelijk zijn.

