INSPRAAK BEWONERSINITIATIEVEN ZEIST
Ronde Tafel Ruimte Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie
Donderdag 23-02-2017, 21.30 uur.
Op 8 december jl. zijn door 15 vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en bewoners
ambities geformuleerd, ten aanzien van de peilers van de Brede Milieuvisie: klimaat en
energie; circulaire economie; natuur, landschap en cultuurhistorie; een gezonde leefomgeving
en kwaliteit van leven, zoals:
- een klimaatneutraal Zeist in 2030 (tijdens de bijeenkomst werd er door sommigen voor
gepleit om hier 2025 van te maken);
- een energieplan gereed in de zomer van 2017;
- een energieagenda per wijk en 5 buurtinitiatieven per eind 2017;
- duurzame gebiedsontwikkeling met ingang van 2017;
- een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder;
- verbetering lucht- en geluidkwaliteit boven de landelijke norm, bijvoorbeeld volgens de
WHO-norm;
- het scheiden van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer, waardoor het verkeer in het
centrum met 80% kan afnemen.
Op 6 februari jl. heeft het College, daarbij de betrokkenheid van eerder genoemde 15
vertegenwoordigers benadrukkend, een uitvoeringsplan voorgelegd aan de Raad, waarbij de
prioriteiten voor wat 2017 betreft liggen bij de volgende punten:
- het opstellen van een duurzaam energieplan;
- het energiezuiniger maken van eigen gebouwen en het stimuleren van huiseigenaren daartoe;
- het kijken hoe het gebruik van elektrische fietsen en elektrische auto’s kan worden
gestimuleerd;
- het omlaag brengen van de hoeveelheid afval;
- het stimuleren van initiatiefnemers van nieuwbouw om meer rekening te houden met de
natuur;
- het verstrekken van lespakketten over watergebruik;
- en het terugdringen van zwerfafval via de campagne Zeist zonder Zwerfafval.
Afgezien van het energieplan, lijkt het vooralsnog op een homeopatische verdunning van de
geformuleerde ambities. Er is dus nog een lange weg te gaan.
Rond het recente plan voor een biomassacentrale of houtenergiestation in de woonwijk
Dijnselburg speelt de discussie voor welke duurzame bronnen we als gemeente kiezen om
onze ambitie te halen. De gemeente wil daartoe met de samenleving in gesprek om zo
helder te krijgen welke combinatie van duurzame bronnen bij Zeist past. Dat kan zijn: zonneenergie, windenergie, warmte uit diepe aardlagen, biomassa, enzovoort. Ook de vraag of een
houtenergiestation een geschikte bron is, wordt beantwoord bij de totstandkoming van het
energieplan. Inmiddels mag duidelijk zijn dat een biomassacentrale in de wijk Dijnselburg niet
tot de gewenste opties gerekend kan worden.
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