Zienswijze op het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie van Erik Notenboom, d.d.
donderdag 23 februari 2017.
Omdat op een aantal momenten mijn naam wordt genoemd spreek ik in.
Allereerst deel ik de mening van Herman Wieringa dat het raadzaam was geweest, mede
ook gezien de m.b.t. de doelen doorgevoerde wijzigingen, dat alvorens het Uitvoeringsplan
Brede Milieuvisie aan de gemeenteraad ter goedkeuring was aangeboden dat eerst nog aan
de participanten die bij opstelling van de doelen waren betrokken voor te leggen. In de
Brede Milieuvisie staat niet voor niets: "Samen het milieu van Zeist verbeteren".
Verder zal ik me beperken tot de hoofdstukken 4.3 en 4.4, blz. 15-18, daar waar gesproken
wordt over levend netwerk voor de natuur en o.a. water. Zo wordt op blz. 15 als
toekomstbeeld aangegeven dat de waterkwaliteit en waterkwantiteit uitstekend zijn, hetgeen
natuurlijk mooi is. Maar dat is nu niet het geval. Om dat toekomstbeeld te kunnen bereiken
zijn in ieder geval nog een aantal maatregelen wenselijk en ook nodig, waarbij ik bij een
aantal daarvan stil wil staan.
Waterkwaliteit
Allereerst de waterkwaliteit. Deze is beslist onvoldoende, want er is nog steeds te veel kroos
op het water en het licht, noodzakelijk voor gezond water, kan nauwelijks doordringen in het
water. De eerste stap om te komen tot een betere kwaliteit is door het waterschap gezet ,
veel in de afgelopen jaren opgehoopt slib is verwijderd, maar de nazorg is een probleem.
Aan de waterkwaliteit kan middels lessen vanuit de ODRU (NDC) aandacht gegeven
worden. Het lesmateriaal is er, de waterlopen daar is genoeg over bekend bij de plaatselijke
afdelingen van IVN en KNNV, en anderen, daar hoeft de ODRU echt niet veel tijd in te
steken (zie aandachtspunt lespakket waterkwaliteit, blz. 17). Of lessen over waterkwaliteit
meteen zullen bijdragen aan minder waterverspilling is nog maar de vraag. Daar is veel
aanvullende voorlichting voor nodig omdat veel verspilling te maken heeft met onnadenkend
gebruik en een doorgeschoten handelen vanuit hygiëne. Dat vraagt goed opgezette
communicatie en voorlichting. Er zal een evenwicht gevonden moeten worden tussen
private verworvenheden en publieke belangen.
Waterkwantiteit
De waterkwantiteit is nu ook niet uitstekend. Er is in deze regio nog steeds sprake van
verdroging, afname van kweldruk, etc.. Daar kan veel aan gedaan worden door overheid en
burgers. Via communicatie aan de burgers kan, meer dan nu wordt gedaan, duidelijk
gemaakt worden dat voldoende grondwater van belang is voor het behoud van het groene
karakter van Zeist. Een aantal ontwikkelingen staan daarmee op gespannen voet en zouden
tegengegaan kunnen worden. Zo komt er van het regenwater maar een klein gedeelte in de
grond. Door verstening en asfaltering stroomt er steeds meer naar het rioolstelsel met alle
consequenties van dien. Door afkoppelen van regenwater kan daar iets aan worden gedaan.
Maar dat moet wel met goede communicatie; alleen een factsheet met informatie is
onvoldoende. Bovendien niet alleen water van de daken, ook water dat in de tuinen valt zou
niet naar het riool moeten worden afgevoerd. Hoveniers die tuinbestrating aanleggen
zouden richtlijnen moeten krijgen over wat wel en niet mag. In principe dient regenwater dat
in de tuin valt in de tuin in de grond te zakken. Dat voorkomt verdroging, is goed voor het
groene karakter van de gemeente Zeist, doet de kweldruk toenemen en zorgt er op den
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duur voor dat de drinkwaterreserve in de grond, het diepere grondwater, voldoende wordt
aangevuld opdat er voor de toekomstige generaties weer drinkwater is.
Biodiversiteit
Voor de biodiversiteit is het voor veel dieren nodig bloeiende bermen te hebben in het gehele
jaar. Het aanplanten van bol gewassen, die slechts in het voorjaar bloeien, is op zich niet
voldoende om de bijen- en insectenwereld te helpen. Daar is meer voor nodig.
Lezingencyclus
Op blz. 16 wordt gesproken van een lezingencyclus. Die houden op de Boswerf is niet zo
handig omdat er langs de paden geen verlichting is en na zonsondergang de toegang tot
het Zeisterbos verboden is.
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