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1. Inleiding
De Raad heeft op 28 maart 2017 het Raadsvoorstel ‘Uitvoeringsplan Brede Milieu Visie’ (17RV016)
vastgesteld. In dat Uitvoeringsplan is ingestemd met de concreet gemaakte doelen en het opzetten
van een proces om te komen tot een werkbare structuur tussen de gemeente en de samenleving. Dit
heeft geleid tot de start van Samen Duurzaam Zeist.
Conform het Raadsvoorstel is er een overkoepelend Regieteam geformeerd met daaronder een
Communicatieteam en de volgende 4 pijlers:
1. Klimaat en energie: we gaan op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030;
2. Circulaire economie: we handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats
vanuit bezit;
3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: we zorgen voor een met groen
dooraderd Zeist;
4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: we zetten ons in voor een goede lucht- en
waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.

Met het opzetten van structuur en SDZ zijn er documenten opgesteld samen met de gemeente over
o.a. de rolverdeling, de besluitvorming, de financiële spelregels etc. Deze documenten zijn in maart
2018 door het College vastgesteld (CV 0264131). Eén van de spelregels is dat we jaarlijks een
(integraal) Jaarplan SDZ opstellen en laten vaststellen door het College. Voor u ligt het jaarplan 2019.

2. Samen

Duurzaam Zeist

Terugblik
In 2016 stelde de Raad de Brede Milieuvisie vast en in maart 2017 het bijbehorende Uitvoeringsplan.
Breed gedeeld werd het besef dat gemeente en samenleving intensief moeten samenwerken.
Aanvankelijk ging veel aandacht uit naar het vormgeven van die samenwerking. Met afspraken over
de rol van het Regieteam, de Pijlers en het Communicatieteam, met een besluit van het College over
beschikbare financiële middelen en met financiële spelregels kon de startfase afgesloten worden.
Een eerste evaluatie; actief over volle breedte van de BMV
Geleidelijk aan zijn er veel projecten gestart. Dit was medio 2018 voor het Regieteam reden om een
korte evaluatie uit te voeren, met als kernvraag of we met die projecten recht doen aan de Brede
Milieuvisie en het Uitvoeringsplan daarvan. Het Regieteam constateerde dat we met de projecten
inmiddels over de volle breedte van het Uitvoeringsplan actief zijn. De meeste gestelde doelen lijken
ook vooralsnog binnen bereik; de komende tijd zal leren of de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te
zijn en om het restafval in 2020 te beperken tot 100 kg daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
De meeste projecten zijn aangedragen door de Zeister inwoners, maar het aantal inwoners dat actief
meewerkt aan de uitvoering ervan is nog te beperkt. De concrete uitvoering wordt deels verricht door
betaalde krachten.
Tenslotte is geconcludeerd dat meer aandacht voor de communicatie over Samen Duurzaam Zeist
essentieel is voor de verbreding van Samen Duurzaam Zeist als beweging van betrokken inwoners in
Zeist.
We zijn trots op wat bereikt is. Zo was er aandacht van de landelijke pers voor het plantenasiel (een
unicum in Nederland!), is er gestart met een fijnmazig meetnet van luchtkwaliteit, is er een
energieplan opgeleverd, en wordt de deeleconomie aangejaagd en versterkt, concreet door een proef
met deelbakfietsen en deelauto’s. In totaal beschrijft dit jaarplan 30 projecten waarbij soms een kleine
groep inwoners betrokken zijn, en soms wel meer dan 30 inwoners.
Vooruitblik; de beweging versterken
De projecten waar we in 2017 en 2018 mee gestart zijn, dragen concreet bij aan de doelen van het
uitvoeringsplan. Er zijn ongetwijfeld nog andere manieren om Zeist duurzamer te maken, maar we
willen in elk geval verstevigen wat is ingezet. Daarnaast willen we als beweging groeien door het
bereiken en betrekken van nog meer Zeistenaren.

Te realiseren projecten in 2019
Zoals aangegeven wordt er jaarlijks een plan opgesteld met de projecten die in dat jaar gerealiseerd
gaan worden (of doorlopen vanuit voorgaande jaren). Afgesproken is om dat plan aan het eind van
elk kalenderjaar op te stellen en voor te leggen ter besluitvorming aan het College.
Binnen elke Pijler en het Communicatieteam is er een Jaarplan opgesteld. Dit Jaarplan (zie bijlagen)
bevat de geaccordeerde projectvoorstellen, inclusief projecten die in 2018 al zijn goedgekeurd.
Samenvatting
Pijler 1 stelt vier projecten voor, waaronder een postcoderoosproject, projecten waarin twee wijken
voorstellen gaan uitwerken om op termijn aardgasvrij te kunnen worden en een project waarmee
bewustwording rondom energieverbruik, milieu en duurzaamheid vergroot wordt.
Pijler 2 heeft een groot aantal projecten voorgesteld. Veel daarvan zijn voortzettingen van eerder
voorzichtig gestarte projecten (m.n. deelbakfietsen, autodelen, circulaire munt en circulaire
economie), die nu "uitgerold'' worden. Eind 2019 zullen deze projecten aangeven wanneer en hoe
deze initiatieven zelfstandig verder uitgevoerd kunnen worden. Ook zijn er projecten waarin de
gemeente de grootste rol speelt (afvalscheiding, compost lokaal).
Pijler 3 stelt naast een bestaand project (natuurpark De Brink) een zestal nieuwe projecten voor met
aandacht voor de wilde bijen, moestuinnieren op scholen, plantenasiel, operatie Steenbreek,
Bijenoase Het Sluisje en de Exotenbrigade.
Pijler 4 stelt voor om het succesvolle project waarin de luchtkwaliteit wordt gemeten voort te zetten.
Daarnaast een project ‘Zeist op de fiets’ en drie projecten die geen financiële ondersteuning vragen:
een project om de watergangen van Zeist te monitoren, een vervolg op de zwerfafvallunch en de
tweede fase van een fietsend meetnet in Zeist.
Het Communicatieteam heeft inmiddels via het project Communitymanagement als eerste stap de
website van Samen Duurzaam Zeist geactualiseerd. Daarnaast stelt ze een project voor waarin juist
jongeren betrokken worden bij de doelstellingen van Samen Duurzaam Zeist. Via een derde
activeringsronde zal geprobeerd worden de betrokkenheid van de Zeistenaren te vergroten.
Projectvoorstellen met een * zijn in 2018 al aangeboden en goedgekeurd door het college.
projectnaam

doel / resultaat

Pijler 1 Energie
Postcoderoos*

SEZ: Met inzicht echte
energiebesparing

Aardgasvrij Hoge
Dennen/Kerckebosch

Doelstelling is om in dit project “Betrokkenheid” voor meer dan 120
gebruikers (100+ particulieren en 20 ondernemers) de betrokkenheid
vast te leggen. Dit houdt in dat deze groep zich zal vastleggen tot het
(mede) financieren van de investeringen (postcoderoos bijvoorbeeld,
ieder zijn eigen PV panelen) en/of het vastleggen van een
afnameverplichting (met name voor bedrijven) voor langere tijd is.
Tevens de oprichting van een coöperatie, mogelijk i.s.m. Buurstroom
Mijn Groene Huis heeft een groie campagne ingezet om huiseigenaren
en huurders bewust te maken van de díngen die ze zelf kunnen doen
om te besparen. Kleine maatregeÍen en nieuwe gewoontes. lnwoners
van Zeistworden uitgedaagd om allemaal 10% energie te besparen.
Dit project is een initiatief van de inwoners van Hoge
Dennen/Kerckebosch. Met ondersteuning vanuit Mijn Groene Huis en
een extern bureau (Energiepaleis) organiseren zij buurtbijeenkomsten
en voeren zij keukentafelgesprekken met buurtbewoners aan de hand
van energiescans. Uit deze keukentafelgesprekken komen
gedetailleerde routekaarten per huishouden en een plan voor de totale
wijk.

Aardgasvrij Pedagogenbuurt

Dit project is een initiatief vanuit de inwoners van de Pedagogenbuurt.
Met ondersteuning vanuit Mijn Groene Huis (innovatieve wijkaanpak
VNG) en een extern bureau (WTM) onderzoeken de inwoners wat voor
hen de alternatieven zijn van aardgas. Onderdeel van de aanpak is een
stakeholdersanalyse, waarbij o.a. de corporaties en gemeente
betrokken
worden.

Pijler 2 Kringloopeconomie
Circulair inkopen *

Deelbakfietsen *

Meer compost/Compost lokaal*

Stadslandbouw/groene
makelaar*

Deelauto's

Circulaire munt

Zeister circulaire economie komt
in beweging

Fairtrade

Opschaling Zeister

Het doel is om voor 2020 25 MKB-bedrijven in Zeist te laten deelnemen
aan de Pilot 'Circulair inkopen'. Door deel te nemen aan de Pilot worden
bedrijven op weg geholpen om een begin te maken met circulair
inkopen. Ze krijgen met behulp van een op maat van het bedrijf gemaakt
Stappenplan inzicht in welke fasen zij kunnen doorlopen en welke acties
zij gefaseerd kunnen ondernemen.
Doel: middels een pilot op 5 locaties in verschillende wijken testen of het
concept aanslaat en het beoogde effect oplevert en zo ja, zelfstandig
kan voorgezet worden.
Er wordt meer en kwalitatief beter (zonder vervuiling) GFT-afval
gescheiden ingezameld. Inwoners dragen bij aan een circulaire
economie door snoeihout en GFT op eigen terrein te verwerken of naar
een buurt(moes)tuin te brengen. Er wordt meer eigen (blad/ maai)
compost toegepast in de gemeente Zeist.
Het doel van dit project is om dankzij extra stimulering in Zeist-West het
voedselbewustzijn, de gezondheid, de sociale cohesie, de leefbaarheid
en duurzaamheid te verbeteren, met behulp van gezamenlijke (moes-)
tuinen en betrokkenheid bij het openbare groen. Door in beeld te
brengen wat de mogelijkheden zijn, de bewoners van Zeist-West te
enthousiasmeren voor stadslandbouw in brede zin.
Het doel van dit project is het bevorderen van autodelen. Veel energie
wordt gestoken in het ontwikkelen van een concept voor het delen van
e-auto's. Het doel is om 2019 af te sluiten met bijna 40 e-deelauto's.
Daarvoor wordt -naast het reeds toegekende budget- voor 201 9 een
extra bijdrage gevraagd. Er wordt een partij bij betrokken die het
concept wellicht vervolgens kan overnemen, verder uitbouwen en
beheren. Eind 2019 zal een advies opgesteld worden over voortzetting
van het project.
Het project beoogt het introduceren van een lokale munt in Zeist. Met
een eigen lokale munt wordt de "eigen" Zeister economie gestimuleerd
en door gestelde voorwaarden wordt duurzaamheid bevorderd. Met de
extra ondersteuning zouden 100 deelnemers gerealiseerd kunnen
worden, waarna de Zeister knoop zelfstandig verder kan. Het project
kan dan eind 2019 worden 'opgeleverd'.
Gecentraliseerd en verfrissend aandacht vragen voor de mogelijkheden
van repareren en hergebruik van spullen staat centraal in dit project, Er
wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen
kringloopwinkel, weggeefwinkel en repaircafé, het geven van
voorlichting en van workshops en het organiseren van acties (secondlife
modeshow, recyclesint etc.). Voor de voortzetting van dit project in 2019
wordt een bijdrage gevraagd. Eind 2019 zal een advies opgesteld
worden over de manier waarop dit thema verder aandacht behoeft.
De Werkgroep Fairtrade ontwikkelt een werkplan om Fairtrade meer
bekendheid te geven, meer bedrijven te stimuleren om Fairtrade
producten te verkopen en natuurlijk Zeistenaren te stimuleren om
Fairtrade producten te kopen.
De doelstelling is om -te beginnen bij 5 scholen- een groeiend

kringloopeconomie (electronica)*

Afvalscheiding*

percentage nuttig hergebruik van elektronica te realiseren en
bewustwording en gedragsverandering te entameren door een goed
communicatie- en educatief ondersteuningsprogramma. In de periode
oktober-januari wordt een inzamelingsactie voor scholen georganiseerd
voor afgedankte elektronica.
Er is een werkgroep actief, die projecten voorbereidt die bijdragen aan
meer afvalscheiding en daarmee de doelstelling ‘van 250kg naar 100kg
restafval per inwoner per jaar.

Pijler 3 Natuur en Landschap
Natuurpark De Brink

Zeist Zoemt Duurzaam

Natuurpark de Brink is een miniatuurlandschap van het Kromme
Rijnlandschap naar het overgangsgebied de Utrechtse Heuvelrug. Het
ontstaan van landschap, de cultuurhistorie en natuurwaarden gaan op
een kleine oppervlakte samen. Deze unieke waarden willen de
initiatiefnemers van dit project weer bekend maken, bijvoorbeeld door
excursies en informatiemateriaal. Het park willen zij in oude glorie
herstellen waarbij de kwaliteit van het groen wordt verbeterd.
Het gaat slecht met de bij. Zowel het aantal bijen als de verscheidenheid
aan soorten is sterk afgenomen door verlies van voedselbronnen en
nestgelegenheid (verarmde flora, versnippering leefgebied, gebruik
insecticiden, verstening). De werkgroep Zeist Zoemt Duurzaam wil de
leefomstandigheden voor bijen in Zeist verbeteren door het maken van
bij-vriendelijke gebieden, overheidsbeleid te toetsen en het bewustzijn in
de samenleving vergroten.

Bijenlinten en -lintjes

Door bijenbloemen te zaaien en bollen te poten, worden de
omstandigheden voor de wilde bijen verbeterd. In het voorjaar zullen
op diverse plekken in Zeist bijenbloemenzaden worden gezaaid. Ten
dele zal dat zijn op plekken die inwoners van Zeist zelf hebben
voorgesteld, ten dele zal het zijn op strategische plekken op grond van
kennis van deskundigen over belangrijke plekken voor wilde bijen.

Moestuinieren scholen

Meerdere basisscholen in Zeist willen graag moestuinieren, maar
hebben onvoldoende tijd en (praktische) kennis om hier voldoende
uitvoering aan te geven. Afgelopen jaar is ervaring opgedaan met
ondersteuning van twee scholen door de Moestuinjuf. Moestuinieren op
scholen is een van de aandachtspunten van Jong Leren Eten, een 4jarig
landelijk project om gezond eten bij 0-18-jarigen te stimuleren.
Het plantenasiel wil gezien het grote succes van de pilot graag dit jaar
weer van start in april. Op de Boswerf moet een nieuwe plek worden
ingericht, de oude is afgebroken met de aanleg van de bijentuin. Er zijn
plannen om volgend jaar (op een andere locatie in Zeist) ook een
kamerplantenasiel te gaan openen. Er zijn ook plannen voor
miniplantenasieltjes in de wijken van gemeente Zeist en er wordt
mogelijk een plantenasiel dependance geopend bij de Dieptetuin.
Operatie Steenbreek is een landelijk project voor het vergroenen van de
stedelijke omgeving, met de focus op particuliere tuinen. Dit versterkt de
leefomgeving en biodiversiteit en ten behoeve van de infiltratie van
regenwater bij hevige buien die door
klimaatverandering steeds vaker voor zullen komen. De Gemeente Zeist
heeft zich bij Operatie Steenbreek aangesloten. Pijler 3 heeft 17
enthousiaste inwoners samengebracht, die in 2019 aan de slag gaan.
700 leerlingen van de Stichtse Vrije School hebben in september een
fundraising campagne
gehouden voor het aanplanten van bomen, struiken en voedselrijke
planten voor de wilde bij. Door

Plantenasiel

Operatie Steenbreek

Bijenoase het Sluisje

daadwerkelijk zelf ook de bomen, struiken en planten aan te planten
ontstaat er een band tussen de
school, de leerling en deze plek. Na het aanplanten is het ook de
bedoeling om deze plek de
komende jaren. waar mogelijk, in samenwerking met de leerlingen
ecologisch te beheren. De
gemeente blijft eindverantwoordelijke en borgt het beheer voor de lange
termijn. In de zomer van 2019 is de bijenoase in samenwerking met de
scholieren aangelegd en wordt deze
feestelijk geopend.

Exotenbrigade

Er komen steeds meer invasieve exoten in Zeist, planten en dieren die
hier niet inheems zijn en door klimaatverandering en gebrek aan
natuurlijke vijanden hier zo goed gedijen dat het evenwicht in de natuur
verstoord wordt en er schade ontstaat (bv. Japanse duizendknoop en
rode rivierkreeft). Een groep inwoners volgt de ontwikkeling en
assisteert de gemeente bij monitoren en eventueel opruimen.
Vooralsnog geen financiële steun nodig.

Pijler 4 Gezonde Leefomgeving
Samen meten aan de
Leefomgeving (SMAL)

Zeist op de Fiets (ZopF)

Monitoren van watergangen in
Zeist
Voorkómen van zwerfafval
Beperken van vuurwerk

Eind 2017 is er in Zeist een burgerinitiatief gestart om te onderzoeken
of/hoe er volcontinu en fijnmazig gemeten kan worden aan de
luchtkwaliteit. In 2019 willen de initiatiefnemers de meetgegevens
verbeteren en het project verduurzamen. Daarbij willen de
initiatiefnemers de meetgegevens ook verbeteren door het effect van
wind te meten.
Dit project heeft zich uitgebreid naar de provincie en werkt nu samen
met een burgerinitiatief in Amersfoort, met cofinanciering uit de
provincie.
De doelstelling van dit project is om Zeistenaren meer te laten fietsen.
Om dit te stimuleren tracht het project het fietscomfort en de
verkeersveiligheid te verbeteren. Een voor fietsers veilige weginrichting,
gladde fietspaden, voorrang op ander verkeer en goede en voldoende
fietsstallingen zijn voorbeelden die bijdragen aan de aantrekkelijkheid
van fietsen. De initiatiefnemers willen de betrokkenheid bij het fietsbeleid
van de gemeente vergroten, zodat fietsers zelf kunnen meewerken aan
verbeteringen. Via polls/onderzoekjes en de media zullen fietsers
worden gevraagd mee te participeren.
Inwoners meten in samenwerking met HDSR de waterkwaliteit (geen
financiële steun gevraagd).
Er komt een vervolg op de dialooglunch – hoe zwerfafval te voorkómen.
Om overlast te beperken wil een groep inwoners het afsteken van
vuurwerk (buiten de jaarwisseling) beperken (geen financiële steun
gevraagd)

Pijler Communicatie
Community management

Betrekken jongerenadvies

Een community manager gedurende 8 maanden die er online voor zorgt
dat het gesprek wordt gevoed, ideeën worden geoogst, verbindingen
worden gelegd binnen het digitaal platform, maar ook naar de
pijlertrekkers en het Communicatieteam.De community manager werkt
dus ook continu aan activering, aanvullend aan en op een andere wijze
dan de eerste en tweede (tijdelijke) activeringsacties die plaatsvinden.
De initiatiefnemer wil een 'Duurzame Ideeën Challenge' starten voor
primair onderwijs. Door jongeren te betrekken en zelf oplossingen te
laten bedenken, wordt gewerkt aan bewustwording, zowel van de

Derde activeringsronde

jongeren zelf, de docenten en ouders van de jongeren. Inhoudelijk raakt
het project alle pijlers. We starten met een verkenning van de
haalbaarheid van dit ondeMijsproject. vervolgens is er een go/no
moment voor de rest van het project.
In 2019 is een derde activeringsactie voorzien. De uitwerking hiervan
moet nog plaatsvinden.

Begroting 2019
Per jaar is er € 350.000 beschikbaar voor projecten. Dit is voornamelijk procesgeld, om de projecten
te realiseren.
Conform de afgesproken financiële spelregels heeft elke pijler een ‘eigen’ budget.
Pijler 1
Pijler 2
Pijler 3
Pijler 4
Communicatie
Regionale samenwerking
Totaal

€ 60.000
€ 30.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 190.000

Het restant van € 160.000 (€350-€190) wordt ingezet als overall pot om projecten onafhankelijk van
uit welke pijler ze komen te kunnen bekostigen. Dit met het oog op dynamiek, flexibiliteit, en om in
een integrale afweging de beste/meest relevante/urgente projecten te kunnen selecteren.
In onderstaande tabel staan de aangevraagde financiën per project. Voor 2019 hebben we te maken
met een overvraging van het beschikbare budget. Door pragmatische afspraken met elkaar is het
gelukt om in het Regieteam te komen tot een passende begroting. Voor 2019 rest dan nog een vrij
besteedbaar budget van 3.316,- Afgesproken is om voor een aantal projecten op zoek te gaan naar
eventuele andere dekking, waardoor er ruimte kan ontstaan voor nieuwe projecten gedurende het
jaar. Het is onzeker of dat lukt. Mocht dat het geval zijn dan worden nieuwe projecten na afstemming
in het Regieteam voorgelegd aan de betreffende wethouder. De wethouder beoordeelt of de projecten
kunnen starten of moeten worden voorgelegd aan het college van B&W.

Pijler 1 Energie
Energieplan
Postcoderoos
SEZ: Met inzicht echte energiebesparing
Aardgasvrij Hoge Dennen/Kerckebosch
Aardgasvrij Pedagogenbuurt
Verduurzamen sportverenigingen
Uitwerking Energieplan

€
€
€
€
€
€
€

bruto totaal
21.420,00
9.000,00
15.000,00
15.000,00
-

Subtotaal

€

60.420,00

Pijler 2 Kringloopeconomie
bruto totaal
Circulair inkopen
€
Deelbakfietsen
€
Compost lokaal
€
Stadslandbouw/groene makelaar
€
Deelauto's
€
Circulaire munt
€
Adoptiekerstbomen
€
Zeister circulaire economie komt in beweging
€
Fairtrade
€
Opschaling Zeister kringloopeconomie komt in beweging! (electronica)
€
Afvalscheiding
€
Precious plastic
€
Streekproducten
€
Aquaponics
€
Goederenhub
€

6.352,50
4.114,00
20.000,00
28.647,13
10.500,00
22.990,00
4.350,00
29.040,00
-

Subtotaal

€

Pijler 3 Natuur en Landschap
Geopark
Natuurlijk spelen het hele jaar door!
De Brink
Bijentuin De Boswerf
Bijenvriendelijke bloemzaden en bollen
Bijenlinten
Zeist Zoemt Duurzaam
Moestuinieren scholen
Plantenasiel
Operatie Steenbreek
Bijenoase ‘t Sluisje
Exotenbrigade

bruto totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.670,86
7.145,00
9.075,00
2.420,00
1.200,00
20.699,47
-

Subtotaal

€

49.210,33

Pijler 4 Gezonde Leefomgeving
Samen meten aan de Leefomgeving (SMAL)
Zeist op de Fiets (ZopF)
Monitoren waterwegen
Dialooglunch Zwerfafval
Verminderen overlast vuurwerk
RESERVERING EIGEN BUDGET

bruto totaal
€
€
€
€
€
€

16.000,00
5.000,00
4.000,00

Subtotaal

€

25.000,00

Pijler 5 Communicatie
Afronden eerste activeringsactie (2018)
Tweede activeringsactie (2018)
Communitymanagement
Divers
Participatief Actieonderzoek advies
Ondersteuning bij inrichten online platform
Betrekken jongeren advies
Uitbreiding inzet communitymanager
3de activeringsronde
Subtotaal

bruto totaal
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000,00
4.000,00
17.060,00
10.000,00
10.000,00
61.060,00

Totaal

€
€
€
€

regionale samenwerking U-thuis
Reservering nieuwe initaiteven
TOTAAL BEGROOT

125.993,63

321.683,96
25.000,00
3.316,04
350.000,00

Vervolg
1. Uitgebreide evaluatie
Met deze voorgestelde begroting kan een groot aantal projecten voortgezet en gestart worden. Er zijn
echter zoals aangegeven meer projecten voorgesteld vanuit de Pijlers dan nu in deze begroting
kunnen worden geaccordeerd. Vooralsnog is daar geen financiering voor. Het Regieteam heeft ervoor
gekozen om eerst een uitgebreide evaluatie uit te voeren en op basis daarvan met voorstellen te
komen voor de uitvoering van de resterende projecten. Bij de evaluatie zal zowel de inhoud (“doen we
de goede dingen, kunnen we dat versterken”) als het proces (samenwerking tussen Pijlers,
Communicatieteam en Regieteam, samenwerking tussen Zeistenaren en gemeente, etc.) aan de
orde komen. De evaluatie zal voor de zomer afgerond worden.
2. Overzicht van projecten die nog niet gehonoreerd kunnen worden
Vervolg energieplan
In 2018 is door Samen Duurzaam Zeist een Energieplan opgesteld. Uit dit Energieplan komen een
aantal actielijnen waar we graag vanuit Samen Duurzaam Zeist versnelling op zouden willen zien. We
reserveren daarom een budget van €25.000,- voor inwonersinitiatieven die komende periode op basis
van verdere uitwerking van het Energieplan worden ingediend.
Precious plastíc
Door het inrichten van een werkplaats en het organiseren van activiteiten die erop gericht zijn mensen
bewust te maken van en te betrekken bij de opgave rondom de 'plastic soep', worden inwoners van
Zeist gewezen op de mogelijkheden die ze hebben hier iets aan te doen. Het stimuleren van
afvalpreventie en minder gebruik van plastic staat voorop, naast het demonstreren dat recyclen
belangrijk is en dus dat plastic ingezameld moet worden. Er wordt voor 2019 een bijdrage van
€19.600,- en voor 2020 €9.100,- gevraagd.
Streekproducten
De afzet van streekproducten is in Zeist nog steeds erg beperkt. Met meer afzet van
streekproducten wordt de regionale ondernemer ondersteund en het transport over grote
afstand beperkt. De kinder- en zorgboerderij De Brink hoopt op termijn een “hub” te kunnen
worden voor de afzet van streekproducten in Zeist. Om daar een klein begin mee te maken
wil De Brink een winkeltje voor streekproducten inrichten. Er wordt een bijdrage gevraagd
van €28.988,-. Er zal nog gezocht worden naar cofinanciering door sponsors te zoeken voor
bijdragen in de inventaris van de winkel.
Aquaponics
Door een combinatie van visteelt en groenteteelt ontstaat een circulair systeem. Aquaponics kan
zowel klein- als grootschalig toegepast worden. Het project beoogt een start in buurten en op scholen,
maar eerst zal een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden. Als de resultaten daarvan positief
zijn en Pijler 2 adviseert om tot realisatie van een aantal projecten over te gaan, dan lijkt het
vervolgens beschikbaar stellen van €30.000,- vooralsnog redelijk.
Goederenhub
Een goederenhub aan de rand van Zeist, van waaruit gecoördineerd en bij voorkeur elektrisch het
transport voortgezet kan worden, zal het transport binnen Zeist verminderen en verbeteren
(energiebesparing, leefbaarheid, luchtkwaliteit). Er is veel overleg met leveranciers, transporteurs en
Zeister ondernemingen nodig om een plan voor zo’n hub te ontwikkelen. Er wordt een bijdrage van
Samen Duurzaam Zeist van €15.000,- gevraagd.

