Zeist op de 57e plaats in de Nationale Monitor Gemeentelijke duurzaamheid 2014
Uit de “Nationale Monitor” blijkt dat Zeist op het gebied van Duurzaamheid boven het landelijk
gemiddelde scoort. Dat lijkt een prima uitgangspunt voor de gemeente om eraan te werken dat
Zeist in de volgende meting nog hoger scoort. Dit streven past immers bij de
duurzaamheidsambities die het gemeentebestuur heeft). SMZ werkt hier graag aan mee. In
onderstaand artikel leest u hierover meer.
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Tilburgse onderzoeksinstituut Telos voor alle 403
Nederlandse gemeenten aan de hand van 90 indicatoren de duurzaamheidsscore in kaart gebracht.
Deze 90 indicatoren zijn verdeeld over 3 hoofdgroepen: het zogenaamde sociaal culturele kapitaal, het ecologisch
kapitaal en het economisch kapitaal.
Bij het sociaal culturele kapitaal gaat het om factoren als de armoede in een gemeente, betrokkenheid bij hun omgeving,
het percentage van inwoners dat vrijwilligerswerk doet, participatie en inspraak, het aantal mantelzorgers maar ook over
(amateur) kunst maar ook over veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en onderwijs.
Bij het ecologisch kapitaal spelen bodem- en waterverontreiniging, luchtkwaliteit, overlast van geluid, stank en vuil,
kwaliteit van het oppervlakte water, hoeveelheid groen, soortenrijkdom, energie opwekking en gebruik en hoe gaat de
gemeente om met afval een rol.
Het economisch kapitaal gaat over werkgelegenheid, beschikbaarheid en kwaliteit van bedrijfsterreinen en
kantoorruimte, aantal starters en faillissementen, bereikbaarheid en inkomen.
Op de illustratie hieronder is te zien hoe Zeist scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Zeist profiteert op een aantal punten van de nabijheid van een grote stad ( Utrecht) op het gebied van bereikbaarheid,
kennis en kunst en cultuur, zonder de bijbehorende nadelen van bijvoorbeeld geringe sociale samenhang, werkloosheid
en criminaliteit. Ook in het ecologisch domein is zichtbaar dat Zeist een groene gemeente is met veel toegankelijke
waardevolle natuurgebieden. Aan de andere kant is ook zichtbaar dat Zeist gelegen is in de drukke randstad met veel
drukke verkeerswegen nabij wat zich vertaalt in een lage luchtkwaliteit. Op een aantal punten waar de gemeente zelf
invloed op heeft zoals energie en klimaat scoort Zeist lager dan gemiddeld. Hier zou de gemeente meer ambities op
kunnen hebben door actiever zonne-energie te promoten, ledverlichting aan te brengen en energiebesparing te
stimuleren.
Dit is afgemeten aan het landelijk gemiddelde. Een groene gemeente als Zeist met een mooie uitgangspositie zou
eigenlijk een hoger ambitie niveau na moeten streven en uit willen stijgen boven het landelijk gemiddelde.
Kijk voor meer informatie over deze monitor op www.telos.nl
Meer onderzoek
Naast het bovengenoemde Telos rapport zijn er onderzoeken gedaan naar de duurzaamheid van gemeenten. In de
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) waarin gekeken wordt het begrip duurzaamheid in brede zin: Mens en
Maatschappij, Milieu en Natuur, Economie, en die gebaseerd is op kwantitatieve gegevens en dus niet uitgaat van

beleidsvoornemens en andere kwalitatieve gegevens (meer informatie http://www.gdindex.nl) scoort Zeist een magere
5,3 en staat het op de 199e plaats. In totaal zijn er in Nederland 403 gemeenten.
De Rekenkamer van de gemeente Zeist heeft ook een onderzoek laten doen naar de Duurzaamheid van Zeist. Daartoe
heeft een onderzoeksbureau diverse interviews gehouden met bewoners en bewonersgroepen die zich inzetten voor
een duurzamer Zeist. Eigenlijk zou dit rapport in de zomer van 2013 gepresenteerd worden maar de
Rekenkamercommissie is bij de afronding van het onderzoek tot de conclusie gekomen dat aanvullend onderzoek nodig
is voor een evenwichtige rapportage. Als gevolg hiervan zal het rapport later afgerond worden dan voorzien. De
Rekenkamercommissie is inmiddels een tweede deelonderzoek gestart. Naar verwachting wordt de feitenrapportage
daarover medio juni 2014 opgeleverd. De Rekenkamercommissie zal aansluitend daaraan haar conclusies en
aanbevelingen formuleren en het rapport openbaar maken. “Het streven is om het rapport voor de zomerperiode te
publiceren en openbaar te maken” zo reageert de Rekenkamer op vragen over het tot nu toe uitblijven van het rapport.
Verdere actie blijft nodig.
Waarschijnlijk zal ook het rapport van de Rekenkamer bevestigen dat Zeist nog wel het een en ander te doen heeft op
het gebied van duurzaamheid. Zeist kan nog zeker niet achterover gaan leunen en op haar lauweren rusten. Er liggen
nog voldoende uitdagingen te wachten op het gebied van energiebesparing en klimaat, ruimtelijk ordening en de
bevolking van Zeist stimuleren om hier een actieve rol bij te gaan spelen. Wij blijven ons ook de komende jaren actief
inzetten om bij te dragen aan een duurzaam Zeist om zo te zorgen dat Zeist in een volgende metingen hoger eindigt.
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