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e-mail: werkgroep@natuurlijkzeist-west.nl

Geachte raadsleden,

Deze reactie wordt mede namens de Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken gegeven.

Wij maken ons zorgen over de effecten op groen en natuur van sommige voorgenomen
bezuinigingen.

Proces en inspraak
In Fase 1 zijn de groene groepen niet betrokken bij de voorstellen over groen en natuur. Het
college heeft wel “partners” geraadpleegd die worden geraakt maar niet de groene groepen.
Ik breng in herinnering dat in 2011 met succes is omgebogen via dialooggroepen. Jammer
dat deze bezuinigingsuitdaging nu niet weer op deze manier is opgepakt. Dus eerst
participatie en dan pas bezuinigen.
Onduidelijk is of de groene groepen behoren tot de belangengroep die in fase 2 worden
geraadpleegd. En ook of de aangeven bezuinigingen dan ter discussie staan of dat het
gesprek meer gaat over het leven in Zeist in het algemeen. Dit is wel gewenst.
Opmerkingen over de afzonderlijke voorstellen
23. Efficiënter groenbeheer
Dit voorstel roept bij ons vragen op. Het huidige groenbeheer houdt o.i. door de wijze van
aanbesteding onvoldoende rekening met aanwezige en met name ook beoogde ecologische
kwaliteiten. Zo worden er grote machines ingezet. Dit leidt o.a. tot verdichting van bodem en
schade aan bomen en daardoor de verdenking dat te snelle sterfte van bomen hier mede
aan te wijten is. Met de ‘Biodiversiteitsvisie’ zoals deze momenteel door de gemeente in het
kader van de Maaltijd van Zeist wordt opgesteld, wordt juist voorgesteld bij het beheer van
het groen en ook bermen over te gaan tot o.a. een gefaseerd beheer (o.a. door
sinusmaaien), zodat de ecologische kwaliteit ook echt kan worden vergroot. De
Biodiversiteitsvisie is ook compensatie vanwege de verleende ontheffing in het kader van de
Wet Natuurbescherming onder andere vanwege de renovatie en isolatie van woningen en
gebouwen binnen de bebouwde kom. Zie onder andere RIB20.076. In de visie worden vele
maatregelen voorgesteld om tot een verbetering van de biodiversiteit in Zeist te komen.
Vergroten van groenkwaliteit vraagt o.a. een andere wijze van aanbesteden van
groenbeheer. Bezuinigen op groenbeheer kan problemen opleveren. Wij vinden dat deze
bezuiniging eerst goed moet worden besproken en op effecten moet worden bekeken.
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24. Bomen aanplanten in kleinere maat
Wij willen hier een kanttekening bij plaatsen. Kleinere bomen kunnen makkelijker worden
beschadigd en moeten dan opnieuw worden aangeplant. Een voorbeeld van kleiner
plantgoed is te zien bij de recente vervanging bomen en struiken langs de Griftlaan en
Weteringlaan. Verder moet de concurrentie met omringende opslag goed in de gaten worden
gehouden. Dat vraagt extra aandacht van de medewerkers. Hier moet voldoende ruimte
blijven voor experiment en maatwerk. Wij adviseren deze bezuiniging nog niet in te boeken,
maar alleen als mogelijkheid te noemen en pas in te boeken indien dit ook echt zonder
noemenswaardige nadelen en ook extra nazorg (met dus ook extra kosten) realiseerbaar is.
25. Geen landschappelijke beplanting
Op zich zijn wij verheugd dat er met het rapport ‘Landschappelijke beplantingen’ duidelijke
streefbeelden voor het beheer van die beplantingen komen. Daaraan heeft het in het
verleden ontbroken, waardoor vaak ad hoc werd ingrepen en ook veel achterstallig
onderhoud is ontstaan. In die zin vinden wij dit een onbegrijpelijke en verkeerde bezuiniging.
Voordat er over bezuinigingen kan worden gesproken, moeten juist eerst de achterstanden
worden weggewerkt en er draagvlak zijn voor de streefbeelden. Deze zijn nog helemaal niet
aan de orde gesteld in de samenleving. De bezuiniging moet geen voldongen feiten stellen.
26. Actualisering begroten Groen
Er zijn klachten over onkruidbestrijding.
Ook het bladruimen geeft soms problemen. Vooral in beplantingen is het natuurlijk goed het
blad zoveel mogelijk te laten liggen, zodat het kan worden gecomposteerd en zo voeding
aan het bodemleven en daardoor planten kan geven. Wel kunnen er problemen ontstaan als
het blad van o.a. gazons in perken en plantsoenen wordt geblazen. Die krijgen dan soms
een overmaat aan blad waardoor o.a. bollen en kruiden te weinig kans krijgen zich te
ontwikkelen.
Ook goed aanvragen en beoordelen van kapvergunningen blijft natuurlijk nodig. Dat deze
posten naar nihil worden gebracht, baart ons zorgen. Hoe wordt dit werk dan goed gedaan.
Het voorstel is er niet duidelijk over.
34. Utrechtseweg Noord
Het is nog onduidelijk hoe deze post wordt ingevuld. Het mag naar onze mening echter niet
zo zijn dat wel de bebouwing wordt geïntensiveerd en de verhardingen worden uitgebreid,
maar dat beloofde groene kwaliteiten niet worden gerealiseerd. Dat dreigt wel door het bij
voorbaat schrappen in deze post zonder plan.
45. Brede Milieuvisie
Ook hier wordt een toch een aanzienlijke bezuiniging voorgesteld, terwijl dit nu juist een
voorbeeld is van een samenwerking tussen de gemeente en burgers van Zeist, dus in kader
Samen Duurzaam Zeist, die ook een voorbeeld is voor andere gemeenten. Door de
voorgestelde bezuiniging is er dus minder ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit de
samenleving – als deze weer groeien na de Coronasituatie - en de ondersteuning en
begeleiding daarvan door de gemeente zelf. Als je echter ook als gemeente voor
duurzaamheid gaat staan (vergelijk ook de “Propositie’ met o.a. als een van de
onderzoeksrichtingen: ‘Duurzaam, duurzaam, duurzaam’), dan zou o.i. juist hierop niet moet
worden bezuinigd.
46. Actualisering begroting routekaart energie.
Hierbij gaat het kennelijk om een actualisering. Aan de andere kant is het zo dat naar
verwachting een verdere versnelling van activiteiten noodzakelijk is om de doelen uit het
Parijse Akkoord te kunnen halen (vergelijk ook voorstellen van de Europese Commissie om
i.p.v. voor 2030 van 49% reductie CO2 uit te gaan 55% als doel te nemen). Dus ook hierbij
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de vraag, dat ook gezien wat over energietransitie in de ‘Propositie’ wordt aangegeven,
naast dus overigens ook aan klimaatbestendigheid, of een bezuiniging wel wenselijk en
uiteindelijk dus ook haalbaar is.
47. Gemeentelijk aandeel bodemsanering uit projecten dekken
Dit betekent meer druk op opbrengsten en duurdere woningen. Gaat ten koste van het groen
(en goedkopere woningen). Beter handhaven.
48. Plaagdierenbestrijding, geen muizen
Als de natuur ons over de schoenen loopt, komt dat vaak door onbalans door menselijke
handelen. Vaak ontstaan dit soort plagen door sociale problemen. Dat de gemeente dan
geen geld heeft, is onbevredigend. Verder dienen zich nieuwe (invasieve) exoten met soms
grote effecten op de natuur,zoals de Amerikaans rivierkreeft. Inzet van burgers bij de
bestrijding lijkt niet toegestaan. Belangrijk dat de gemeente budget heeft.
Stabiliteitscriteria / toekomstige bezuinigingen Fase 2
Hoe worden de samenleving en maatschappelijke dus ook de groene organisaties hier tijdig
bij betrokken?
Conclusie
Nogmaals, jammer dat er pas in het stadium van de raadsbehandeling kan worden
gereageerd en er ook niet meer duidelijke informatie is over de punten.
Graag meer duidelijkheid over de betrokkenheid van de groene groepen.
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