www.stadslandbouwzeist.nl

Herman K. Wierenga, 19 februari 2017

Inspraakreactie t.b.v. de Ronde Tafel over het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie
Allereerst: ik ben heel blij dat het Uitvoeringsplan er ligt. Hoewel er het één en ander op af te dingen is, pleit
ik er voor dat er nu voortvarend en daadwerkelijk met de uitvoering gestart wordt. Overigens weet ik dat aan
een zeer beperkt aantal acties al geruime tijd gewerkt wordt. Bij één daarvan - compost lokaal – ben ik actief
betrokken.
Dus wat mij betreft nu (bedenk: bijna 2 jaar geleden was de Brede Milieuvisie eigenlijk al gereed èn 2030 is
heel dichtbij!) en met dit plan aan de gang en tegelijkertijd nog een extra slag maken om tot een realistisch
stappenplan met meer tussendoelen te komen. Nu worden veelal alleen einddoelen geformuleerd en m.i. zijn
tussendoelen noodzakelijk voor de sturing op de uitvoering. Bovendien kan pas dan zinvol gemonitord
worden. Ook behoeven de communicatie en de financiering nog nadere uitwerking. Als ik het goed begrijp
is met het Uitvoeringsplan ook extra budget voor 2017 beschikbaar. De relatie tussen de activiteiten in 2017
èn de benodigde middelen is mij echter niet duidelijk. Het budget voor 2018 e.v. ontbreekt nog geheel. Bij
de eerste rapportage aan de Raad over de voortgang van de uitvoering kan dan tegelijkertijd het stappenplan
(incl financiering) en de aanpak van de monitoring en communicatie aangeboden worden.
In het plan wordt benadrukt dat de uitvoering samen met Zeistenaren aangepakt moet worden. Sinds 8
december hebben de betrokken Zeistenaren echter niets vernomen tot het moment dat het Collegebesluit aan
de Raad was aangeboden. Het voelt niet als “samen” als er zo’n tijd verloopt èn helemaal niet als het
College haar voornemen (!) niet vooraf bespreekt met de betrokken Zeistenaren! Ik weet dat ik niet de enige
ben die ongeduldig was èn teleurgesteld is.
Om de uitvoering echt “samen” te kunnen uitvoeren, bepleit ik een structurele samenwerking van gemeente,
betrokken Zeistenaren èn de Odru. Een vorm daarvoor zou kunnen zijn dat per pijler een “ambassadeur” van
de gemeente èn van de betrokken Zeistenaren aangezocht wordt. Dit achttal zou dan de
verantwoordelijkheid krijgen voor het proces van de uitvoering van het plan. Juist omdat het in Zeist om
bovenwettelijke maatregelen gaat, bepleit ik deze vorm van echte gezamenlijke aansturing. Overwogen zou
kunnen worden om een onafhankelijke voorzitter aan te trekken. Ik heb dit voorstel voorgelegd aan de groep
betrokken Zeistenaren en uitsluitend positieve en instemmende reacties gekregen. Naast dit team zou een
“Platform Duurzaamheid” o.i.d. gevormd kunnen worden, waar veel meer geïnteresseerde en
belanghebbende Zeistenaren aan deel kunnen nemen. Het “sturingsteam” zal dan regelmatig bijeenkomen en
het “platform” bijvoorbeeld twee keer per jaar.
Samengevat is dus mijn voorstel aan de Raad:





Stem in met dit Uitvoeringsplan in deze vorm.
Verzoek het College om bij de eerste rapportage naast de voortgang van het Uitvoeringsplan ook een
nadere uitgewerkt stappenplan op te leveren, met bijbehorend financieringsplan èn de aanpak van de
monitoring en de communicatie.
Verzoek het College om snel een organisatie (“sturingsteam”) te vormen met vertegenwoordigers
van de gemeente, de betrokken Zeistenaren en de Odru
Verzoek het College om te bewerkstelligen dat een grote groep van belanghebbende en/of
geïnteresseerde bewoners, bedrijven en instellingen regelmatig betrokken worden (“platform”).

