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College legt plan met milieumaatregelen voor aan raad
Een duurzaam energieplan voor Zeist, het stimuleren van elektrisch fietsen en elektrisch
autorijden en lespakketten voor scholen over waterverbruik. Deze en andere maatregelen staan in
het uitvoeringsplan van de Brede Milieu Visie. Het college van B&W legt het plan nu voor aan de
gemeenteraad, die erover besluit. Het plan is tot stand gekomen in nauw overleg met 15
vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties.
Wethouder Johan Varkevisser: “Het plan bevat maatregelen die we in 2017 willen nemen om onze
milieudoelen te halen. Misschien wel het belangrijkste voorstel is dat Zeist in 2017, samen met inwoners
en organisaties, een energieplan gaat opstellen. Dat plan moet duidelijk maken hoe we in 2030 een
klimaatneutrale gemeente kunnen zijn. Dat vraagt om inzet van ons allemaal: gemeente, ondernemers en
inwoners.”
Energieplan
Varkevisser: “Rond de recente plannen voor een houtenergiestation bij Dijnselhoek, speelde de discussie
over welke duurzame bronnen we in de toekomst nodig hebben om onze ambitie te halen. We willen in de
samenleving hier nu eerst het gesprek over voeren. Zo willen we helder krijgen welke combinatie van
duurzame bronnen nodig is en bij Zeist past. Dat kan zijn: zonne-energie, windenergie, warmte uit diepe
aardlagen, houtsnippers of andere biomassa, enzovoort.”
Dus ook de vraag of een houtenergiestation een geschikte bron is, wordt beantwoord bij de
totstandkoming van het energieplan. Het college stelt in het uitvoeringsplan voor hoe dat energieplan in
overleg met de samenleving tot stand kan komen.
Andere maatregelen
Het plan bevat voorstellen voor concrete projecten en acties in 2017:
• Zo gaat de gemeente verder met het energiezuinig maken van haar eigen gebouwen. Via Stichting
Energie Zeist (SEZ) helpt de gemeente huiseigenaren hetzelfde te doen.
• Samen met organisaties gaat Zeist kijken hoe we het gebruik van elektrische fietsen en elektrische
auto’s kunnen stimuleren.
• Om zuinig om te gaan met grondstoffen moet de hoeveelheid afval nog verder omlaag. Het scheiden
van afval wordt verder gestimuleerd en het hergebruik van compost ook.
• De gemeente gaat initiatiefnemers van nieuwbouwplannen stimuleren meer rekening te houden met
de natuur.
• Scholen krijgen lespakketten over watergebruik en het voorkomen van waterverspilling. Via de
campagne ‘Zeist zonder Zwerfafval’ wordt gewerkt aan het terugdringen van zwerfafval.
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De raad laat zich naar verwachting 23 februari nader over het uitvoeringsplan informeren tijdens de
Ronde Tafel. De datum voor het daaropvolgende raadsdebat is nog niet bekend. De raad besluit daarna
op 28 maart over het plan.
Wat ging vooraf
In oktober 2016 stelde de gemeenteraad de Brede Milieuvisie vast. In de visie beschrijft Zeist haar
milieuambities voor de komende jaren. Bij de vaststelling vroeg de gemeenteraad het college met een
concreet uitvoeringsplan te komen. Dat plan ligt er nu.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige
telefoonnummer 14 030 en via persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren zijn wij op dit e-mailadres
bereikbaar.
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