Geacht college en raadsleden, medeinsprekers, toehoorders,
De afgelopen jaren hebben diverse mensen die thans bijdragen aan de activiteiten van
Stichting Energie Zeist (gedeeltelijk parallel) ook een bijdrage geleverd aan de Brede Milieu
Visie. SEZ is dan ook verheugd dat dit nu heeft geleid tot een uitvoeringsplan en
raadsvoorstel.
Waar beiden zich richten op de gehele Brede Milieuvisie, terecht ook, wil ik hier, vanuit de
doelstelling van SEZ me richten op pijler 1, Klimaat en Energie. Hier ligt onze focus.
Gelukkig is het jaar 2030 blijven staan. Dit jaartal is door de betrokkenen uit het
maatschappelijk veld ongeveer als eerste cruciaal punt voorgesteld voor de Brede Milieuvisie
als stip op de horizon. CO2 besparing, klimaat, energie, het is urgent alleen nog niet
iedereen voelt dat in voldoende mate. We moeten er nu voor zorgen dat ‘we’, de
maatschappij, de bewoners, ondernemers en bestuurders van Zeist, dat nog meer gaan
voelen en hier naar gaan handelen. Dat gebeurt niet alleen met een uitvoeringsplan, een
raadsvoorstel, geld.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over het interactieve proces rondom het
uitvoeringsprogramma. Door wel informatie ‘op te halen’ maar betrokkenen niet betrokken te
houden, te kiezen, voelen betrokkenen zich minder betrokken. Een breekpunt.
Toeval of niet, deze week was er tijdens een bijeenkomst van Samen voor Zeist een
presentatie van Ferenc van Damme . Kern van zijn presentatie was: we zitten in een
verandering van tijdperken. Belangrijk daarbij is de treden die burger én overheid innemen
op de participatieladder. De participatiemaatschappij is er door de verandering al. Waarbij
geldt: “Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij”. Ofwel: overheid, denk
goed na of en hoe je me bij trajecten betrekt.
Op het gebied van de energietransitie is samenwerking noodzakelijk. Het vraagt ook een
grote verandering van inwoners, in bijvoorbeeld houding en gedrag. Het raakt aspecten die
niet direct of volledig in de Circle of Influence van de overheid ligt. Samenwerking is dan
noodzakelijk.
Wij willen gaan voor een uitvoeringsplan per pijler en het zou passen bij alle inspanningen
die reeds zijn gepleegd om ervoor te zorgen dat het uitvoeringsplan energie en klimaat
medio september wordt afgerond. Dit doet wat ons betreft ook recht aan alle tijd en energie
die hier reeds in zijn geïnvesteerd en alle ideeën die tijdens de brede Milieuvisie dialoog naar
voren zijn gebracht.
Waar raakvlakken zijn tussen de pijlers, zoals bijvoorbeeld met stadslandbouw (minder
transport/CO2), mobiliteit (Elektrische auto of fiets, deelauto), kan dit in samenhang worden
opgepakt.
Om het interactieve proces te verrijken en te versnellen maken wij ons sterk voor de
organisatie van symposium waar een brede groep wordt uitgedaagd om mee te denken over
het potentieel, de haalbaarheid en de concrete route voor de pijler energie en klimaat. Een
“Pressure Cooker Traject” waarin snel, doelgericht gewerkt wordt aan concreet resultaat: het
Energieplan. Zodat in 2017 al een start gemaakt kan worden met de uitvoering.
Duurzame groet,
Arnout van Dijk, mede namens het bestuur van Stichting Energie Zeist.

