Een duurzaam Zeist:
de NMU laat uw coalitie bloeien!
Na de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor de concrete invulling van het
beleid in een coalitieakkoord.
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) denkt graag met u mee bij het maken
van de juiste keuzes voor natuur, milieu en landschap. Hieronder treft u voor uw
gemeente specifieke aandachtspunten en algemene tips voor gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid.

NMU tips voor de gemeente Zeist



Steun en faciliteer de het lokaal duurzaamheidsinitiatief in Zeist, Watts Next. Help
mee om haar werk tot een succes te maken! Lever bijvoorbeeld financiële steun
aan innovatieve projecten die anders net niet van de grond zouden komen.
Ga voor energie-neutrale woningen op de nieuwbouwlocaties. Zeist gaat de
komende jaren nog redelijk wat nieuwe woningen bouwen. De ambitie dit energieneutraal te doen, is wenselijk… en haalbaar!

Omarm de burger als bondgenoot!
De stad, het dorp en het buitengebied worden steeds vaker ‘gemaakt’ door burgers. Ook in
uw gemeente zijn er initiatiefrijke burgers, zelfstandige professionals en innovatieve
bedrijven. Benut als gemeente de kracht van de energieke samenleving door deze te
faciliteren.
Inspirerende voorbeelden


Gemeente Lochem: Regisserend Lochem

Amersfoort, initiatief vanuit burgers: Het Nieuwe Samenwerken
Interessante publicaties:

Vertrouwen in burgers (WRR)

De Energieke Samenleving (PBL)

Vormgeven aan de spontane stad (PBL en Urhahn Urban Design

Investeer in de fiets: leg doorfietsroutes aan!
We stappen steeds vaker op de fiets, ook voor het woon-werkverkeer. De fietsinfrastructuur is daar nog lang niet overal klaar voor. Doorfietsroutes zijn een nuttige
investering voor de komende vier jaar.
Echte doorfietsroutes zijn er nog niet. Voorbeelden van snelfietsroutes:
snelfietsroutes Nijmegen - Beuningen
snelfietsroute Den Haag - Leiden

Bestrijd energie-armoede: sociale huurwoningen naar energienota-nul!
Alle sociale huurwoningen zonder energienota! Het is een stevige ambitie, maar
voorbeelden wijzen uit dat het kan. De komende vier jaar kan de gemeente deze ambitie
dichterbij brengen door de juiste partijen met elkaar rond de tafel te zetten en goede
afspraken te maken.
Inspirerende voorbeelden
Programma Energiesprong Platform31
Project Utrechters samen naar energieneutraal Energie U, Seinen Energy Solutions, NMU
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Maak een actuele omgevingsvisie
Als gemeente heb je voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, water, milieu en
natuur waarschijnlijk afzonderlijke plannen. Door deze op te nemen in een
samenhangende omgevingsvisie kan je efficiënter werken en voorkom je dat plannen te
veel ad hoc worden gemaakt.
Inspirerende voorbeelden
De gemeente Ommen maakte al een integrale omgevingsvisie: Artikel omgevingsvisie Gemeente Ommen

Faciliteer delen van mobiliteit: winst voor burgers, gemeente én milieu!
Steeds meer mensen willen vervoermiddelen delen. Omdat ze niet alles zelf hoeven te
hebben, én om een grotere keuze te hebben in soorten vervoer. Een helpende hand van de
gemeente om het delen van mobiliteit – of buurtmobiliteit – te vergroten is meer dan
welkom!
Inspirerende voorbeelden
Dorpsdeelauto duurzaam Hoonhorst (Overijssel)
NMU-project Buurtmobiliteit Amersfoort en Utrecht

Vergroot de soortenrijkdom voor de natuur… én voor bewoners
Natuur draagt bij aan de kwaliteit van het leven. Het gaat niet zo goed met de natuur, maar
als gemeente kan je helpen hoeveelheid en kwaliteit van de natuur te vergroten. Zeker
voor de biodiversiteit – de soortenrijkdom – heb je als gemeenten een belangrijke rol.
Inspirerende voorbeelden
Project tijdelijke natuur De gemeente Nieuwegein voert dit al uit.
Wijkgroenplannen van de gemeente Utrecht

Word klimaatneutraal… en houd vast aan je doelstelling
Het doel van de provincie Utrecht is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Gemeenten kunnen
niet anders dan daar aan bijdragen. Dat kan door de eigen organisatie klimaatneutraal te
maken. Maar ook door locaties voor het opwekken van duurzame energie (windmolens,
zonnepanelen) aan te wijzen.
Inspirerende voorbeelden
Utrechtse Energie! alomvattend plan van de gemeente Utrecht
Duurzame energiecoöperatie De Bilt ambitie voor brede aanpak in gemeente De Bilt met energiecoöperatie
Stichting Zonne-energie Wageningen stichting die zich inzet voor meer zonne-energie in Wageningen

Formuleer ambities en visie voor de stads- en dorpsrand
Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd om de biodiversiteit te beschermen.
Zorg dat de kernrandzone het visitekaartje van de gemeente wordt.
Inspirerende voorbeelden
Ondersteuning kernrandzones Provincie Utrecht De gemeenten Soest, De Bilt en Woerden werken al aan een visie
op een deel van hun kernrandzone.
Visie stadsranden Twente Vijf gemeenten in Twente ontwikkelden gezamenlijke visie en beleid op hun stadsranden.

Maart 2014
www.nmu.nl
verkiezingen@nmu.nl
Marcel Blom, tel. 030-2567359

Een duurzaam coalitieakkoord: het kan!

