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Raadsbrief

Geachte leden van de raad,
Graag informeren wij u over de wijze waarop wij invulling gaan geven aan het proces om te komen
tot een Energieplan. In oktober heeft de raad de Brede Milieu Visie vastgesteld en daarbij een
amendement aangenomen.
Het amendement bevat de volgende twee punten:
- In een inleidend hoofdstuk van het uitvoeringsprogramma wordt iedere pijler verder uitgewerkt,
smart gemaakt, aan elkaar en aan ander reeds bestaand beleid gerelateerd. De verdere uitwerking
is richtinggevend voor het uitvoeringsprogramma. Bij de verdere uitwerking van de pijlers wordt de
samenleving via een werkgroep betrokken.
- Vaststellen van een jaarlijkse raadsevaluatie, deze is gericht op terugkoppeling van de
ondernomen acties, de meetbare effectiviteit van uitwerkingen en de algemene voortgang".
Naast dit amendement heeft de raad 6 december een motie aangenomen die hier een verband mee
houdt. Deze motie vreemd aan de orde van de dag inzake het Houtenergiestation Dijnselhoek bevat
het volgende:
1. Het college te vragen te werken aan draagvlak door een brede dialoog aan te gaan met de
samenleving;
2. Het college te vragen een Stappenplan op te stellen om tot een realisatie van de voor Zeist
vastgestelde milieudoelstellingen te komen met de hoogste milieuopbrengst.
De Brede Milieuvisie is interactief opgesteld. In de Brede milieuvisie zijn vier pijlers benoemd,
waarop het milieubeleid zich de komende jaren richt. Om uitvoering te geven aan de Brede Milieu
Visie wordt conform het amendement in maart het uitvoeringsprogramma voorgelegd inclusief
concrete doelstellingen. Het uitvoeringsprogramma zoals verwoord in het amendement bevat een
stappenplan zoals benoemd in de motie.
De eerste pijler uit de Brede Milieu Visie is:
Klimaat en energie: we gaan op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030, Onderdeel van het
uitvoeringsprogramma is het komen tot het interactief opstellen van een Energieplan. We betrekken
stakeholders bij het formuleren van een proces om te komen tot een Energieplan. Op deze manier
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werken we aan breed draagvlak voor klimaatneutraal 2030 in Zeist en daarin wordt het
Houtenergiestation meegenomen. Hiermee wordt voldaan aan de motie vreennd aan de orde van de
dag inzake het Houtenergiestation Dijnselhoek.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geInfornneerd over de wijze waarop wij invulling gaan
geven aan het proces om te komen tot een Energieplan.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,—

Lissen berg - van Da
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