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De partners van Impact Event Duurzaam Zeist bouwen samen aan een duurzaam Zeist. Door het ondertekenen 
van deze verklaring committeren zij zich aan het verdiepen en verbreden van het partnerschap om aldus een 
duurzaam en klimaatneutraal Zeist dichterbij te brengen. 
 
Gezamenlijk zetten zij zich in voor: 
 

− De realisatie van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Zeist; 
− Het respecteren van de nationale en internationale akkoorden; 
− Het vergroten van het partnerschap tussen de gemeente, bedrijven en maatschappelijke partners in 

Zeist gericht op de realisatie van de klimaatdoelstellingen; 
− Het realiseren van zonnepanelen op zo veel mogelijk geschikte daken in Zeist; 
− Het verduurzamen van het wagenpark en de mobiliteit van werknemers van de partnerorganisaties. 

 
 
 
Elke partner afzonderlijk committeert zich: 
 
 
 
 
Gemeente Zeist:  
 
 
De gemeente Zeist zet zich actief en met passie in om het partnerschap met bedrijven, instellingen en inwoners te 
versterken om zo gezamenlijk vorm te geven aan de energietransitie. 
 
Wij zetten ons in om de realisatie van de klimaatdoelstellingen voor iedereen begrijpelijk, haalbaar en betaalbaar 
te laten zijn. 
 
 
 
WNF: 
 
Het WNF ondervindt tijdens grotere evenementen regelmatig dat er een vervoerprobleem is voor haar bezoekers 
en medewerkers (zowel ten aanzien van (OV) bereikbaarheid als parkeermogelijkheden). 
 
Meerdere partijen binnen de gemeente Zeist ervaren dit probleem. WNF wil graag met de gemeente en andere 
grote partijen in Zeist, het komende jaar samen oplossingen onderzoeken. 
 
 
PGGM: 
 
Verduurzaamt haar wagenpark door per 01-01-2019 de keuzemogelijkheid voor dieselmotoren te schrappen en 
per 01-01-2022 de uitstoot op nieuwe leaseauto's op 50 gram CO2 (WLTP norm) te maximeren. 
 
Breidt haar eigen energieopwekking uit door het realiseren van nog meer zonnepanelen op het dak van haar 
kantoor. 
 
Respecteert en stimuleert ecologische structuur en biodiversiteit op haar terrein op dusdanige wijze dat planten 
en dieren zoveel mogelijk overlevingskansen worden geboden en het terrein van PGGM natuur-rijker wordt. 
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Triodos: 
 
Op landgoed De Reehorst realiseert Triodos Bank het grootste project met omkeerbaar laden ter wereld. Maar 
liefst 120 bi-directionele laders slaan vanaf eind 2019 zonne-energie op in de batterijen van elektrische auto’s. 
Deze kunnen op hun beurt de energie weer terugleveren aan het net en aan andere oplossingen als de 
energievraag hoog is. Elektrische auto's fungeren dus als tijdelijke opslag van elektriciteit. Hierdoor kan het net in 
de toekomst beter pieken in stroombelasting opvangen. Daarmee draagt dit slimme laadsysteem bij aan de 
oplossing van een van de grotere uitdagingen in de energietransitie. Onderdeel van het plan is dat de Triodos- 
deelauto's vervangen worden door 100% elektrische auto's, zodat ze onderdeel worden van het bi-directionele 
laden. 
 
Triodos Bank is graag bereid te onderzoeken hoe naast Triodos-medewerkers ook de inwoners van Zeist en 
omstreken gebruik kunnen maken van deze elektrische deelauto's. 
 
 
Vogelbescherming: 
 
Vogelbescherming biedt de Gemeente Zeist aan om gratis een advies uit te brengen bij elk bouwproject in de 
Gemeente (in- en/of uitbreiding) om het natuurinclusieve karakter te passen en/of te versterken. 
 
 
KNVB: 
 
Gaat in Zeist het komende jaar 8 sportclubs helpen te verduurzamen met de Groene Club. 
 
 
Achmea: 
 
Werkt aan het realiseren van een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Mobiliteit is daar een belangrijk onderdeel van. 
Wij gaan onze mobiliteit verder verduurzamen door ons leasepark te elektrificeren. In de tweede helft van 2019 
zal een nieuwe regeling worden gelanceerd. 
In aanvulling hierop willen wij graag met de gemeente Zeist en andere grote werkgevers in overleg over het 
realiseren van een betere verbinding tussen OV en kantoorlocaties. 
 
 
Figi:  
 
Duurzaam ondernemerschap vinden wij als familiebedrijf belangrijk. Wij zien het als onze integrale 
verantwoordelijkheid om de impact van Figi's bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Wij blijven ons inzetten 
om: 
1. Zo duurzaam mogelijk in te kopen, zo is onze koffie al decennia fairtrade, komt ons fruit uit Zeist en toont de 

kaart producten van het seizoen; 
 
2. Verspilling te voorkomen, ook in onze keuken blijven we monitoren en sturen op wat beter kan en zullen wij in 

2019 van het 'single-use plastic' afgaan; 
 
3. Afval te scheiden, in onze keukens en organisatie in karton, plastic, PET-flessen, voedselafval, frituurolie, 

KGA en restafval; 
 
4. Op groene energie te draaien en zoveel mogelijk energie te besparen; zo zullen wij in 2019 in àlle keukens 

op (groene) elektriciteit gaan koken en wordt alle verlichting in de hotelkamers vervangen door (groen) LED; 
 
5. Een duurzame werkgever te zijn in het hart van de Zeister samenleving, door leerlingen en nieuwkomers 

werkervaring te bieden en ons te focussen op diversiteit. 
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Samen Duurzaam Zeist: 
 
Samen Duurzaam Zeist spant zich in om de krachten in de Zeister samenleving te mobiliseren om bij te dragen 
aan de duurzame doelen zoals verwoord in de Brede Milieuvisie, onderverdeeld in de volgende pijlers: 
 

• Klimaat en energie 
• Kringloopeconomie 
• Natuur en landschap 
• Gezonde leefomgeving 

 
 
Stichting Energie Zeist: 
 
Stichting Energie Zeist informeert, adviseert èn activeert. Wij committeren ons aan de realisatie van de met de 
gemeente Zeist afgesproken doelen. Dat betekent dat wij komend jaar met Mijn Groene Huis tenminste 500 
inwoners (en hun huishoudens) van Zeist zullen adviseren. Met Mijn Groene Bedrijf zullen wij tenminste 150 
bedrijven adviseren over duurzame maatregelen. 
 
 
Heil i jgers: 
 
Heilijgers onderzoekt (zo mogelijk samen met de Zeister woningcorporaties) in het komende jaar vernieuwende 
oplossingen om de verduurzaming van gestapelde sociale huurwoningen uit te voeren tegen lagere kosten en/of 
met een hogere energieprestatie bij gelijke kosten. 
 
 
Rotary op Seyst: 
 
Met ingang van het Rotary jaar 2019-2020 zet Rotary op Seyst duurzaamheid en de SDG's beleidsmatig op de 
agenda, bijvoorbeeld door het omarmen van duurzame water- en voedingsprojecten. 
Bij alle door Rotary op Seyst te organiseren evenementen wordt duurzaamheid apart geagendeerd (denk aan 
mobiliteit (fiets!), drukwerk lecht nodig!) en hergebruik materialen, etc). 
Het Impact Event wordt bij ten minste drie andere serviceclubs (al dan niet Rotary) in Nederland onder aandacht 
gebracht, zodat het initiatief ook door hen kan worden opgepakt. 
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1. Ter ondersteuning van en inspiratie voor bovengenoemde doelen, stelt elk van bovengenoemde partijen 
een Zeister Impact Ambassadeur aan. Deze Ambassadeurs zijn -per deel nemende partij- verantwoordelijk voor 
de uitvoering van genoemde initiatieven. De Ambassadeurs komen 2 keer per jaar bij elkaar om kennis te delen 
en elkaar te informeren over de voortgang versus bovengenoemde inspanningsverplichting. De organisatie van 
deze bijeenkomst ligt roulerend steeds bij een van de partners. 
 
2. De Gemeente communiceert, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, 1 maal per jaar de voortgang aan  
bedrijven en inwoners van de gemeente Zeist in het kader van het manifest. 
 
3. Ondertekenaars zetten zich in om anderen - bedrijven en particulieren – te stimuleren om met initiatieven  
te komen tot succesvolle innovaties op het gebied van duurzaamheid. 
 
4. Ondertekenaars zetten zich in om het draagvlak onder particulieren en met name jeugd verder uit te  
breiden. Bijvoorbeeld door lokaal te blijven focussen op toegankelijke kennisoverdracht en bewustwording gelinkt 
aan duurzaamheid. 
 
5. Ondertekenaars hebben de intentie om als partner/supporters van het "IMPACT EVENT DUURZAAM  
ZEIST" ook de komende jaren bij te dragen aan verbinding, bewustwording en concrete actie voor een groen en 
duurzaam Zeist. 
 
6. Partijen hebben de intentie eenzelfde bijdrage als in 2019 (financieel of qua inspanning) te leveren aan het  
in de toekomst te organiseren "IMPACT EVENT DUURZAAM ZEIST" gedurende de looptijd van dit manifest. 
 
7. De ondertekenaars spreken de ambitie uit meerdere partijen enthousiast te maken ter ondertekening van  
dit manifest. 
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