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De Milieukrant is een halfjaarlijkse uitgave van de stichting Milieuzorg Zeist e.o., bedoeld om donateurs en andere 
belangstellenden te informeren over onze inspanningen om natuur en milieu te beschermen. 
 

 
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 
Begin 2017 stuurden wij aan alle Zeister afdelingen van de politieke partijen een lijst met 18 punten die wij graag bij 
hen onder de aandacht brachten. De vraag aan de partijen was om met deze punten rekening te houden bij het 
opstellen van hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van  maart 2018. Onze punten dragen bij aan een 
groener,  klimaatbestendiger,  duurzamer en leefbaarder Zeist. Voor de volledige lijst met punten zie onderstaande 
schema. 
 
Begin dit jaar hebben wij de partijen gevraagd om opnieuw te reageren op onze lijst met de vraag om aan te geven 
wat het standpunt van de partij is m.b.t. de verschillende punten en hoe deze in het verkiezingsprogramma voor de 
raadsverkiezingen van maart 2018 terugkomen. 
 
In het onderstaande schema is te zien hoe de partijen hierop gereageerd hebben. De partijen waar niets staat in het 
schema hebben niet gereageerd op onze oproep. Alleen de partijen die nu in de raad zitten hebben wij opgenomen. 
De partijen staan in het schema gerangschikt van groot naar klein. De partij met de meeste zetels staat meest links, 
de partij met de minste zetels staat rechts.  
Als u meer wilt weten over de standpunten van de verschillende partijen verwijzen wij u naar hun 
verkiezingprogramma’s. Deze zijn allemaal online terug te vinden op de website van de partijen. 
 
Wij hopen dat ons schema  u helpt bij het maken van een goede  keuze voor uw stem en zo  bijdraagt aan een duurzame 
toekomst voor Zeist. 
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Onderwerp Probleem  Ons voorstel voor 

oplossing 
VVD D66  Seystnu  CDA  Groen Links PvdA Nieuw Democratisch Zeist Christenunie SGP SP 

Ruimtebeslag Inzet op groei van Zeist 
gaat ten koste van het 
groen en  het leefmilieu. 

*Inzetten op kwaliteit 
i.p.v. van op groei. 
*Bestaande rode 
contouren respecteren. 

Eens. Enige groei van 
het aantal woningen in 
Zeist is wenselijk maar 
de VVD Zeist hecht sterk 
aan groen en aan 
leefbaarheid. 

Eens, maar we zien wel 
een uitdaging zodat ook 
starters en mensen met 
een kleine beurs goed 
wonen in Zeist 
bereikbaar is. We zullen 
elkaar de komende 
jaren vaak spreken over 
dit onderwerp. Het gaat 
om grote belangen 
wonen vs groen, die 
vaak hand in hand gaan, 
maar soms ook botsen. 

  Geachte heer, mevrouw 
de Wolf,  
 
Namens het CDA dank ik 
u voor uw bericht. 
Helaas zullen wij niet 
ingaan op uw verzoek 
om het schema in te 
vullen. Dit omdat door 
het invullen hiervan de 
nuance van een 
antwoord niet zichtbaar 
wordt.  
Voorts verwijs ik u graag 
naar het CDA 
verkiezingsprogramma 
wat te vinden is op onze 
site.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcel Fluitman 
Lijsttrekker CDA-Zeist 

* Niet bouwen in het groen  
* Rode contouren 
respecteren, alleen 
verdichten binnen de 
bestaande kernen  
* Groei is geen doel op zich, 
maar we hebben wel een 
probleem wat betreft de 
woningnood en lange 
wachttijden. Er zal wel 
bijgebouwd moeten worden, 
maar alleen binnenstedelijk. 

Balans zoeken tussen groen 
en noodzaak van extra 
woningen 
Bestaande rode contouren 
respecteren 

Beide punten helemaal mee eens. 
NieuwDemocratischZeist heeft 
gelijk politieke actie ondernomen 
toen het college de ‘rode 
contouren’ Bosch en Duin en W.A. 
terrein in Den Dolder wilde 
oprekken! 

Mee eens, is 
uitgangspunt van de 
ChristenUnie/SGP en 
ook van structuurplan. 

Rode contouren 
respecteren, maar wel bij 
woningbouw effecient 
gebruikmaken van de 
ruimte (inbreiden) 

A 28 Luchtkwaliteit en 
aantasting NNN 
(voorheen EHS) 

*80 kilometerzone 
instellen vanaf de Uithof 
tot afrit Zeist Oost. 
*Geen verbreding van de 
A28 ihkv aanpassen ring 
Utrecht. 

De VVD is geen 
voorstander van hogere 
snelheden op de A28 en 
beperkt de snelheid 
graag tot maximaal 100 
kilometer per uur, 
vooral ook met het oog 
op de leefbaarheid in 
Huis ter Heide. 

Wij zouden de A28 het 
liefste willen 
overkappen om fijnstof 
e.d. tegen te gaan. 
Helaas kan de 
gemeente dit niet 
eenzijdig besluiten, 
maar is er een lobby 
voor nodig bij rijk en 
provincie. 

  *GroenLinks pleit al jaren 
voor deze 80-km zone  
*Geen verbreding A28, ook 
geen verbreding bij 
Amelisweerd. 

80 kilometerzone instellen 
Uithof – Zeist-oost 
Hier staan we neutraal 
tegenover, eerst de gevolgen 
inzichtelijk krijgen 

Beide punten helemaal mee eens. 
Uit onze Burgerpeiling bleek dat 
inwoners zich zorgen over de 
luchtvervuiling in de directe 
leefomgeving. Inwoners uit Zeist-
Noord en Zeist-West waren nog 
meer bezorgd, mede gezien de 
nabijheid van de A28. 
NieuwDemocratischZeist wil 
daarom op meer plaatsen in Zeist 
eenvoudige, goede 
luchtmeetapparatuur voor actueel 
inzicht in de luchtkwaliteit. 

Wij hebben 
terugbrengen naar 100 
km in programma 
staan 

Sp is tegen verbreding en 
pleit al vanaf dat we in de 
raad zitten voor 80km per 
uur grens 

Verdroging Door afvoer van 
regenwater in het riool 
vindt geen aanvulling 
grondwatervoorraad 
plaats. 

*Stimuleren afkoppelen 
van huizen en straten. 
*Het tegengaan van het 
verharding in de 
openbare ruimte en 
tuinen. 
*Bij nieuwbouw geen 
afvoer van regenwater 
op het riool. 

De VVD is voorstander 
van het zoveel mogelijk 
afkoppelen van 
regenwaterafvoer zodat 
dit in de eigen tuin 
wordt opgevangen in 
plaats van in het riool. 
Dat vraagt onder meer 
om meer 
bewustwording bij 
inwoners zodat tuinen 
minder verstenen. 

Helemaal mee eens dat 
dit de juiste inzet . 

  *GroenLinks wil dat Zeist 
meedoet aan Operatie 
Steenbreek (tegengaan 
verstening van tuinen) 
*Zoveel mogelijk 
afkoppelen, GroenLinks 
heeft daarover vorig jaar, 
vooruitlopend op het 
programma, al een motie 
ingediend - regenwater niet 
in riool, regentonnen 
stimuleren 
*zichtbaar maken in 
milieudashboard hoeveel 
procent van huishoudens 
regenwater heeft 
afgekoppeld 

Streven naar 100% 
afkoppeling, met name op de 
zandgrond 

Met deze 3  punten is 
NieuwDemocratischZeist het 
helemaal eens. Er was echter geen 
politieke meerderheid om die 
punten in het Gemeentelijk 
Rioleringsplan op te nemen. 

Afkoppelen en 
ontstening van tuinen 
is opgenomen 
Geen afvoer 
regenwater op riool bij 
nieuwbouw vinden we 
een goed plan 

Stimuleren van 
afkoppeling en stimuleren 
van minder verharde 
tuinen, bij nieuwbouw zo 
mogelijk afkoppeling 

Verdwijnen van groen 
bij bouwprojecten 

Bouwen gaat vaak 
onnodig ten koste van 
groen. 

*“Natuurinclusief 
ontwerpen”, d.w.z. zo 
ontwerpen dat 
aanwezige 
natuurwaarden daarbij 
worden gerespecteerd is 
in Zeist de normale gang 
van zaken. 

Eens. W.b.t. verharding op 
privé terrein, zijn wij 
niet een partij van 
verbieden, maar wel 
van stimuleren en 
verleiden om verstening 
ongedaan te maken cq 
stimuleren dat nieuwe 
tuinen groen zijn. 

  Natuurinclusief ontwerpen 
staat expliciet in ons 
verkiezingsprogramma  

Eens Zeist ontgroent in rap tempo door 
alle bouwprojecten. 
NieuwDemocratischZeist wil dat de 
cultuurhistorie en groene 
omgeving behouden blijven en 
waar nodig worden versterkt als 
dragers van werkgelegenheid en 
woonklimaat. 
We geven voorrang aan hergebruik 
van bestaande bouw via 
herbestemmingsprojecten. 
De gemeente moet ook zelf 
vernieuwende ontwikkelingen 
oppakken om zo een 
voortrekkersrol te spelen, onder 
meer door het betrekken van 
lokale innovators bij het beleid, 
betaalbare woningen voor starters, 
‘Tiny Houses’ voor jongeren. Zo 
wordt en blijft Zeist aantrekkelijk. 

Mee eens, impliciet 
meegenomen 

Zorgvuldig omgaan met 
groen is belangrijk, maar 
bij inbreiding kan er wel 
natuur sneuvelen 
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Onderwerp Probleem  Ons voorstel voor 

oplossing 
VVD D66  Seystnu  CDA Groen Links PvdA Nieuw Democratisch Zeist Christenunie SGP SP 

Natuur- en milieu-
educatie 

Een duurzaam Zeist komt 
alleen tot stand met 
grote betrokkenheid van 
burgers. 

*Niet bezuinigen op het 
werk van de 
Boswerf/Odru en 
samenwerking met 
burgers hierbij 
stimuleren. 

Eens. Eens!   

 

GroenLinks vindt de 
Boswerf een van de 
belangrijkste centra van 
natuureducatie. 
GroenLinks heeft in 
december 2015 al kritische 
vragen gesteld aan het 
college over de leegloop 
van vrijwilligers bij de 
Boswerf. Wij zullen de 
ontwikkelingen bij de 
Boswerf kritisch volgen. De 
Boswerf is van “ons”, ook 
al staat beheer nu op 
afstand.  

  Helemaal mee 
eens.Duurzaamheid gaat bij 
NDZ over onze omgang met 
natuurschoon en energie en 
ook over sociale samenhang en 
het ondernemerschap. 
Natuureducatie is in dit verband 
van levensbelang! 

Opgenomen Het is belangrijk kinderen 
vroeg te leren om op een 
respectvolle wijze met de 
natuur om te gaan. De 
Boswerf en soortgelijke 
milieucentra verdienen 
daarom de volle steun 

Bomen in de straat Bomen in Zeist dragen bij 
aan het goede leefmilieu 
maar hebben het zwaar 
door parkeren. 

*Vergroten van 
boomspiegels. 
*Burgerparticipatie bij 
onderhoud en verfraaiing 
van de boomspiegels. 
*Het aantal bomen in de 
straat blijft gelijk of stijgt 
tov 2015. 

Eens. De VVD heeft 
mede hierom ingezet op 
een goed gevuld 
Bomenfonds in de 
gemeente Zeist. 

Eens!   *Waar mogelijk 
boomspiegels vergroten  
*Burgers betrekken bij 
groenonderhoud  
*Bomen in straten op zijn 
mits gelijk.  
*Mede op initiatief van 
GroenLinks is enkele jaren 
geleden een bomenfonds 
ingesteld om gelden te 
reserveren voor de 
toekomstige vervanging 
van bomen. Wij willen 
meer geld reserveren voor 
dit bomenfonds. 

Eens, maatregelen nemen. 
Desnoods in een verordening 
vastleggen 
Eens 
Eens 
Daar waar dat kan zeker. 
Burgerparticipatie is overal aan 
de orde 
Minimaal gelijk blijven. Streven 
kan ook zijn naar meer, maar 
eventueel kleinere bomen. 

Helemaal mee eens. Op 
wijkniveau zorgt groen voor 
verkoeling, schaduw, CO2-
opvang en zuurstofvoorziening. 
NieuwDemocratischZeist zet in 
op behoud van veel groen in 
Zeist. Voor nieuwe 
bouwprojecten stellen wij een 
checklist op als basis van de 
afspraken met de aannemers. 
Enkele vaste onderwerpen van 
deze lijst zijn verkeer, draagvlak 
van omwonenden, groen, licht, 
inspraak, duurzaamheid en 
parkeren. De gemeente krijgt 
de taak om deze afspraken te 
maken en te handhaven. 

Onderhoud wel 
opgenomen. 

 Zorg goed voor bomen en 
zorg voor vervanging als 
dat nodig is, Trottoir moet 
wel, ook voor minder 
valide mensen, goed 
toegankelijk zijn. 

Regionale 
voedselproductie 

Grote afstand van 
Zeistenaren tot de 
voedselproductie. 

*Stimuleren van 
regionale/ ecologische 
voedselproductie, o.a. 
door (vormen van) 
stadslandbouw. 

Eens, al ziet de VVD dit 
wel primair als iets wat 
de inwoners zelf kunnen 
oppakken. De gemeente 
kan daarbij het goede 
voorbeeld geven. 

Mooi streven, waar we 
ons in kunnen vinden. 
Vraagt wel een forse 
investering, het 
veranderende klimaat 
leidt tot meer storm. De 
bomen hebben het 
zwaar en tegelijkertijd 
moet ook de veiligheid 
van mensen en spullen 
gewaarborgd zijn. 

  *Verdere uitbreiding van 
stadslandbouw op 
braakliggende terreinen en 
in plantsoenen.  
*Participatie van 
basisscholen in 
stadslandbouwprojecten  
*GroenLinks-leden zijn 
mede-aanjagers van 
stadslandbouwprojecten 

Eens, daar waar dit mogelijk is Helemaal mee eens 
NieuwDemocratischZeist wil 
met haalbare duurzame, 
ecologische initiatieven Zeist 
waaronder stadslandbouw, op 
de kaart zetten als groene 
gemeente. 
Ook wil NDZ nieuwe 
burgerinitiatieven aanmoedigen 
en  ondersteunen. Bijvoorbeeld 
d energie-initiatieven 
(coöperaties), buurtlandbouw 
en woningbouw-collectieven.   

Conform 
bomenbeheerplan 

 Stadslandbouw en 
regionale productie is 
mooi, maar zal nooit Zeist 
zelfvoorzienend kunnen 
maken 
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CO2 neutraal Zeist in 
2030 

Energiebehoefte van 
Zeist draagt bij aan 
broeikaseffect. 

*Zeist heeft samen met 
'stake holders' een eigen 
Energievisie opgesteld, 
evenals op basis daarvan 
een routekaart hoe in 
2030 echt als gemeente 
klimaatneutraal te 
zijn;*Zeist heeft een 
eigen energiecooperatie 
die samen met bewoners 
zorgt voor zonnepanelen 
op kansrijke locaties.*In 
bosrijke wijken, zoals het 
Kerckebosch, zijn hoge 
gebouwen bij uitstek 
geschikt voor 
zonnepanelen. Dus met 
name daarop 
focussen.*Alle 
nieuwbouw (ook 
kantoren) is energie 
neutraal.*Vooral bij 
bestaande bouw ligt 
grootste opgave, dus ook 
hiervoor  

Eens met doel om CO2-
neutraal te zijn in 2030. 
De VVD ziet hierbij 
overigens wel 
nadrukkelijk een actieve 
rol weggelegd voor 
inwoners. De VVD wil 
initiatieven van 
inwoners en 
ondernemers 
aanmoedigen en 
faciliteren omdat juist 
die aanpak leidt tot 
grote betrokkenheid en 
innovatieve oplossingen. 

Volgens mij hebben we 
al mooie initiatieven in 
Zeist, zoals de Groene 
Schuur. Gemeente zou 
in ieder geval een 
bijdrage kunnen leveren 
door bestaande 
initiatieven meer 
bekendheid te geven en 
nieuwe initiatieven te 
omarmen. 

  

 

* GroenLinks wil dat Zeist 
een stevig stappenplan 
maakt om de ambitie in de 
brede Milieuvisie van een 
klimaatneutrale gemeente 
in 2030 ook echt waar te 
maken. Huidige plan 
volstaat niet. * Het idee 
van een Zeister 
energiecoöperatie spreekt 
ons aan. De gemeente en 
Mijn Groene Huis kunnen 
hierin een stimulerende 
rol vervullen. * scherpere 
afspraken met 
woningcorporaties en 
andere eigenaren over 
verduurzaming woningen. 
* zoveel mogelijk 
dakoppervlak benutten 
voor zonnepanelen. * Alle 
nieuwbouw 
energieneutraal * 
GroenLinks vindt dat de 
gemeente ( altijd ) zelf het 
goede voorbeeld moet 
geven: alle gemeentelijke 
panden in 2022 
energielabel A en waar 
mogelijk al 
energieneutraal. *Gebruik 
van de Gemeentelijke 
Duurzaamheids Index 
(GDI) om te monitoren 
hoever we zijn. * Een 
jaarlijks CO2-verslag kan 
hiervan afgeleid worden. 

Eens, zijn we een warm 
voorstander van. De gemeente 
moet een sturende rol hebben 
en bereid zijn tot het nemen van 
stevige maatregelen.Eens, 
plaatsen zonnepanelen breed 
stimuleren. Maar er is meer 
mogelijk.Eens, ieder geschikt 
(plat) dak benutten.Eens, maar 
is nog heel lastig te realiseren. 
We moeten bereid zijn om 
plannen niet door te laten 
gaan.Helemaal mee eens, we 
zijn met de corporaties in 
gesprek over plannen.Eens.Eens, 
minimale eis om gericht te 
blijven werken aan de gestelde 
doelen. 

Voor NieuwDemocratischZeist 
komt duurzaamheid niet voort 
uit blind politiek idealisme. Wij 
kiezen voor een realistisch 
duurzaam beleid waarin we 
burgers en gemeente betrekken 
bij een gezamenlijke 
toekomstvisie. We willen deze 
en andere beleidsvisies 
verbeteren aan de hand van op 
te stellen checklists.Duurzaam 
beleid is beter voor de toekomst 
van mens en milieu en het levert 
ook belangrijk economisch 
voordeel op. Wij vinden het 
volstrekt logisch dat Zeist zich de 
komende jaren ontwikkelt tot 
een duurzame, energieneutrale 
gemeente met een 
klimaatbestendig, leefbaar en 
gezond bedrijfsleven.Zonne-
energie staat voor Zeistenaren 
op nummer 1 als meest 
milieuvriendelijke energiebron, 
gevolgd door aardwarmte. Dit 
blijkt uit onze Burgerpeiling. 
Windmolens en een 
houtenergiecentrale scoorden 
niet of nauwelijks.Ook met 
ondernemingen wil 
NieuwDemcoratischZeist een 
doelstelling vanaf 2018 
afspreken voor duurzaam 
ondernemen. Met een 
afgeslankte EPA-scan per 
eenheid kunnen we de CO2-
uitstoot met 35% verminderen. 
Deze scan geeft inzicht in de 
winst van vloer- en 
spouwmuurisolatie en andere 
isolerende maatregelen. Ook de 
winkels in Zeist zien we graag 
energieneutraal. Veel goede 
voorbeelden zijn overal in 
Nederland te vinden.We zien 
graag de invoering van subsidie 
op duurzaam ondernemen in 
Zeist!. 

OpgenomenDat is 
gevolg van reed 
ingezet beleid waar we 
ons aan 
confirmeren.De 
genoemde 
voorbeelden kunnen 
daar stuk voor stuk 
onderdeel van 
uitmaken. 

 Alle gebouwen van de 
gemeente moeten CO2-
neutraal worden door het 
gebruik van zonnepanelen 
en koudwarmte-opslag. De 
gemeente moet in gesprek 
met woningcorporaties en 
eigenaren van andere 
grote gebouwen om 
aanleg van zonnepanelen 
te faciliteren. 
Woningcorporaties 
moeten de isolatie van 
hun huurwoningen 
verbeteren zodat er 
minder gestookt hoeft te 
worden en de gezondheid 
van huurders verbetert. 
Alle nieuwbouw moet 
CO2-neutraal en krijgt 
geen gasaansluiting. Er 
komt geen 
houtverbrandingscentrale. 

Biodiversiteit Biodiversiteit staat onder 
druk onder andere door 
weinig variatie in het 
groen, steriele rassen en 
versnippering van het 
landschap 

*Bij nieuwe aanplant 
kiezen voor inheemse 
bomen, struiken en 
planten. 
*Ecologische 
verbindingen respecteren 
en versterken. 
*Zorgvuldig beheer groen 
met respect aanwezige 
natuurwaarden 

Eens. Zie antwoord hiervoor 
over brede milieu visie. 
Volgens mij wordt het 
centrum al veel 
groener, nu alleen nog 
zorgen dat de plantjes 
zaterdagnacht niet uit 
de grond worden 
getrokken ;-) 

  *Versterking biodiversiteit 
is onderdeel van de missie 
van GroenLinks Zeist.  
*Samen met groene 
organisaties ontwikkelen 
van een monitor voor de 
lokale biodiversiteit.  
* Samen met deze 
organisaties een pakket 
maatregelen opstellen 
voor vergroting van de 
biodiversiteit.  
* Ecologische 
verbindingen respecteren 
en versterken en expliciet 
vastleggen in 
bestemmingsplannen  
* Natuurwaarden dienen 
leidend te zijn bij het 
onderhoud. 

Eens. 
Eens en zeker de al kwetsbare 
delen. 
Ook richten op versterken van 
de natuur. 

Helemaal mee 
eens.NieuwDemocratischZeist 
wil dat de cultuurhistorie en 
groene omgeving behouden 
blijven en waar nodig worden 
versterkt. 

Mee eens, niet in 
programma 
opgenomen 

 Het kiezen voor inheems 
is een goed streven, zeker 
ook moet monocultuur 
worden voorkomen (ivm 
ziektes), ecologische zone 
zoals tussen lage grond en 
uithof blijft vrij van een 
fietspad. 
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Klimaat verandering De klimaatverandering 
zal ook in Zeist leiden tot 
wateroverlast, 
verdroging en hittestress 
in de zomer. 

*Stimuleren van groene 
daken en gevels dmv 
subsidie. 
*Stimuleren van aanleg 
van groen 
*Centrum van Zeist groen 

Eens. Wel nadrukkelijk 
de insteek om te 
bevorderen dat 
inwoners zelf initiatieven 
nemen en vanuit de 
gemeente inzetten op 
bewustwording en 
facilitering van goede 
initiatieven.  

Eens   

 

* Stimuleren van groene daken en 
gevels vinden we belangrijk, de 
vraag is echter of subsidie daar het 
geëigende middel toe is. Geef Mijn 
Groene Huis hierin een 
voorlichtingsrol.  
* Verdere versterking van groen in 
het centrum van Zeist. 

Eens, in relatie tot 
afkoppelen. 
Eens. 
Eens. 

Daarnaast heeft NDZ het initiatief 
genomen om te onderzoeken om   
lantaarnpalen om te bouwen tot 
laadpalen voor elektrische auto’s en - 
fietsen. 
Voor de inwoners van Zeist 
ondersteunen we 
duurzaamheidsinitiatieven - zoals Mijn 
Groene Huis en Samen Duurzaam 
Zeist - actief via een afgeslankte EPA-
scan (Energie Prestatie Advies) per 
woonhuis. Hierdoor kunnen gerichte 
isolerende maatregelen genomen 
kunnen worden, zoals vloer- en 
spouwmuurisolatie, Ledverlichting, 
‘solar’ dakpannen en dergelijke. 
Investeringen in warmte-isolatie 
kunnen tot 35% besparing opleveren. 
De gemeente moet de helft van de 
kosten van deze scan (350 – 400 euro 
) betalen. Zo moedigen we 
energiebesparing en de duurzaamheid 
in woonhuizen. 
Ook wil NieuwDemocratischZeist dat 
dit soort duurzame investeringen aan 
woonhuizen NIET meegerekend 
worden bij de bepaling van de WOZ-
waarde. 
De gemeente moet duurzaamheid 
verder stimuleren via de 
Postcoderoos-regeling 
http://www.postcoderoosregeling.nl/. 
Een initiatief waarbij wijkbewoners 
gezamenlijk energie opwekken. De 
gemeente moet het planmatig starten 
hiervan aanmoedigen. 

We willen en 
revolverend fund voor 
oa dit soort zaken. 
Stimuleren groen 
opgenomen 
Groen/duurzaamheid 
mag geld kosten 

 Groen houdt de stad 
koeler dan stenen, 
stimuleren van 
groenedaken wel afwegen 
tegen de mogelijkheid van 
zonnepanelen 

Gebruik grondstoffen De winning van 
grondstoffen leidt niet 
alleen tot een aantasting 
van het leefmilieu, maar 
ook zullen de 
grondstoffen op termijn 
op raken 

Door een zorgvuldig 
gebruik te stimuleren en 
waar mogelijk 
grondstoffen her te 
gebruiken, dus kringlopen 
te sluiten, kunnen 
negatieve effecten 
aanzienlijk worden 
beperkt. Bovendien biedt 
dit kansen voor een 
regionale economie. Dus 
op naar een 'afvalvrij 
Zeist'. 

Eens, de VVD Zeist kiest 
nadrukkelijk voor de 
principes van een 
circulaire economie. 

Eens 
Dat is een prachtig 
streven, waarbij de 
gemeente een 
voorbeeldrol kan 
vervullen en zo haar 
inwoners kan 
inspireren om thuis ook 
bewuster om te gaan 
met grondstoffen en 
afvalscheiding. 
Zie VP voor circulaire 
economie 

  *Als het aan GroenLinks ligt, 
behoort de term afval snel tot het 
verleden in dit verband. Op naar 
een volledige kringloop-economie.  
* De pilot die nu loopt met 
omgekeerd inzamelen versneld 
omzetten naar regulier beleid.  
*Ook aandacht voor de vóórkant: 
wat je niet in huis haalt hoeft ook 
niet weg. Permanente voorlichting 
aan bewoners hierover.  

Eens. Helemaal mee eens. 
NieuwDemocratischZeist ziet afval als 
grondstof. We moeten er 
verantwoordelijk mee omgaan. 
NDZ zet in op het handhaven van 
correct afvalscheidingsgedrag in plaats 
van een proef om zelf huisvuil weg te 
brengen in wijkcontainers. 
NieuwDemocratischZeist kiest voor 
100% afvalscheiding (momenteel 63%) 
met 100% milieuopbrengst tegen 
lagere kosten voor de inwoners. Dat is 
al technisch mogelijk. 
Niet restafval verbranden maar 
scheiden, waarbij  etensresten 
worden omgezet in biogas!   
Ons voorstel betekent dat de grijze 
afvalbak kan blijven en dat de eigen 
bijdrage van 10 euro voor het laten 
ophalen van grof afval aan huis wordt 
geschrapt en weer gratis wordt!. 

Mee eens, niet 
opgenomen 

 Hergebruik is belangrijk. 
Er moet meer aandacht 
komen voor de vervuiler, 
de industrie, die deze 
vervuiling moet betalen 
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Onderwerp Probleem  Ons voorstel voor 

oplossing 
VVD D66  Seystnu  CDA Groen Links PvdA Nieuw Democratisch Zeist Christenunie SGP SP 

Vervoer Gebruik en bezit van 
auto´s gaat ten koste van 
leefmilieu. 

*Stimuleren van fietsen 
en wandelen (draagt ook 
bij aan de 
volksgezondheid). 
*Vervoersmanagement 
voor alle bedrijven in 
Zeist. 
*Deelauto’s stimuleren. 
*Vervoersmanagement 
voor alle bedrijven in 
Zeist. 
*Deelauto’s stimuleren. 
*Vervoersmanagement 
voor alle bedrijven in 
Zeist. 
*Deelauto’s stimuleren. 

Eens. Vooral 
investeringen in goed 
onderhouden en goed 
verlichte fietspaden 
(‘rode loper voor 
fietsers’) kunnen op 
steun van de VVD Zeist 
rekenen. 

De onderwerpen die u 
hier noemt ook worden 
ook besproken in het 
traject rondom de 
Brede Milieuvisie. We 
hebben veel 
vertrouwen in de kennis 
en kunde van de 
deelnemers aan de 
werkgroepen in de BMV 
en we kunnen niet 
wachten tot het 
resultaat er ligt. Wij 
willen de aarde beter 
doorgeven aan de 
volgende generaties, 
het is ons dus niet snel 
duurzaam genoeg. 

  

 

* GroenLinks is dé 
fietspartij: beter 
onderhoud aan 
fietspaden, meer 
overdekte 
fietsenstallingen bij 
bushaltes, verbetering 
interlokale fietsroutes, 
onder andere naar de 
uithof. Maar geen nieuw 
fietspad door de lage 
Grond: aantasting 
kwetsbaar buitengebied 
staat niet in verhouding 
tot aantal mensen dat 
snelheidswinst boekt.  
* vervoersmanagement is 
voor ons vanzelfsprekend, 
moet van GroenLinks een 
vestigingsvoorwaarde 
zijn.  
* Deelauto’s stimuleren, 
maar uiteindelijk gaat het 
ook om het gebruik  
* GroenLinks pleit voor 
versnelling in de aanleg 
van laadpalen voor 
elektrische auto’s en 
fietsen  
* Een autovrije Slotlaan 
en busstation, geen 
doorgaand autoverkeer 
door het centrum en geen 
sluipverkeer door de 
omliggende wijken.  

Eens, vooral ook meer 
wandelpaden. Wandelen 
is de meeste gezonde 
vorm van bewegen. 
Eens. 
Eens. 

Helemaal mee eens.NDZ is o.a. voor 
milieuvriendelijke auto’s voor de 
gemeentelijke ophaaldienst: auto’s, 
die rijden op elektriciteit of biogas uit 
de eigen (!) afvalverwerking, zoals al in 
de gemeente Heerenveen gebeurt. 

Opgenomen  Stimuleren fietsen door 
goede fietspaden en 
fietsparkeervoorzieningen, 
vervoersmanagement en 
goed en fijnmazig OV 

 
 


