
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie

M-135 12-1-2022 Gemeenteraad Polman Waterberging verduurzaming 
Gemeentelijk Vastgoed (M 22.1 -
SB e.a)

Motie aangenomen verwerkt ook de mogelijkheid voor 
waterberging ofwel 
blauwe daken te 
onderzoeken op de daken 
van het gemeentelijk 
vastgoed.

 Update 29.8.22: De gemeente neemt de 
mogelijkheid tot het realiseren van 
waterberging op de daken van het 
gemeentelijk vastgoed nu standaard mee 
als het gemeentelijk vastgoed wordt 
onderhouden en wordt verduurzaamd. 
Eerste potentie voor waterbergende daken 
ook eind dit jaar helder.Motie is hiermee 
afgedaan                                                   
Update 2-02-22: Onderzoek, deels door 
NMU, naar nut en noodzaak en potentie 
van gemeentelijk vastgoed Q4

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-
22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-
GV-aangenomen.pdf

M-136 13-1-2022 Gemeenteraad Reinders Inzake lachgas - (M 29.1 - HVV 
e.a. )

Motie aangenomen verwerkt Voor 01 april 2022 aan te 
geven in welk gebied of in 
welke gebieden een 
aanwijzingsbesluit is toe 
te passen.
Waardoor het 
aanwijzingsbesluit als 
instrument ter handhaving 
kan worden ingezet in dit 
gebied of in deze
gebieden. Tevens aan te 
geven in welke andere 
gebieden een integrale 
aanpak (van lachgas) 
opgezet zou
kunnen worden;

Update 16-09-2022: Voor de motie inzake 
lachgas geldt dat de raad op 1 april is 
geïnformeerd over het voornemen van het 
college om lachgasverbodsgebieden aan 
te wijzen. Het college heeft deze gebieden 
op 1 juli daadwerkelijk aangewezen en 
daarmee is deze motie afgehandeld. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-
29-1-HVV-e-a-inzake-lachgas-versie-17-12-
2021-unaniem-aangenomen.pdf

M-137 13-1-2022 Gemeenteraad Reinders Inzake onttrekkingsbesluit voor 
de parkeerplaatsen PB en 
aanpassing APV (M 29.2 SSV - 
VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. alle mogelijke inzet van 
creatieve 
handhavingsmethodieken
, en daarbij de grens van 
het
toelaatbare opzoek te 
zoeken, om 
lachgasgebruik en 
‐

handel en in het 
verlengde ervan alle
andere drugsoverlast én 
overlast door openbare 
seksuitoefening bij 
sportterreinen en
woonwijken tegen te 
gaan;
2. als pilot, een 
concept

‐

besluit tot 
onttrekking aan de 
openbaarheid van beide 
parkeerterreinen,
op te stellen en 
beschikbaar te stellen 
voor “eigen gebruik” van 
de vereniging, 
dagrecreanten
van de rederijen en 
omwonenden;
3. dit concept

‐

besluit en 
de APV

‐

aanpassing zo 
spoedig mogelijk, bij de 
start van kalenderjaar, 

Update 16-09-2022: ’Voor wat betreft de 
motie onttrekking parkeerplaats 
Maarssense Hockeyverenging (MHV) aan 
de openbaarheid geldt dat er gesprekken 
zijn met de MHV over de noodzakelijkheid 
van deze maatregel, nu de parkeerplaats 
ook binnen het gebied van het 
lachgasverbodsgebied valt.‘’

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-
29-2-SSV-VVD-e-a-inzake-
onttrekkingsbesluit-voor-de-parkeerplaatsen-
PB-en-aanpassing-APV-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-1-HVV-e-a-inzake-lachgas-versie-17-12-2021-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-1-HVV-e-a-inzake-lachgas-versie-17-12-2021-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-1-HVV-e-a-inzake-lachgas-versie-17-12-2021-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-1-HVV-e-a-inzake-lachgas-versie-17-12-2021-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-2-SSV-VVD-e-a-inzake-onttrekkingsbesluit-voor-de-parkeerplaatsen-PB-en-aanpassing-APV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-2-SSV-VVD-e-a-inzake-onttrekkingsbesluit-voor-de-parkeerplaatsen-PB-en-aanpassing-APV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-2-SSV-VVD-e-a-inzake-onttrekkingsbesluit-voor-de-parkeerplaatsen-PB-en-aanpassing-APV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-2-SSV-VVD-e-a-inzake-onttrekkingsbesluit-voor-de-parkeerplaatsen-PB-en-aanpassing-APV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/29-M-29-2-SSV-VVD-e-a-inzake-onttrekkingsbesluit-voor-de-parkeerplaatsen-PB-en-aanpassing-APV-aangenomen.pdf


M-138 13-1-2022 Gemeenteraad Polman  Inzake Geen windmolens aan de 
gemeentegrens (M 31.1 - HVV 
e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. aan de gemeente 
Utrecht schriftelijk 
kenbaar te maken dat de 
gemeente Stichtse Vecht 
windmolens
heeft uitgesloten als optie 
in haar zoekgebieden in 
het kader van de RES 
1.0;
2. in dezelfde brief aan te 
geven dat de gemeente 
Stichtse Vecht 
tegenstander is van het 
plaatsen van
windmolens door 
buurgemeenten aan de 
gemeentegrenzen van 
Stichtse Vecht;
3. te bevorderen dat er 
een betere afstemming 
tussen de gemeenten 
binnen de U16 plaatsvindt 
in het
gezamenlijke streven, 
binnen de intenties van 
de RES, oplossingen te 
vinden met voldoende 
draagvlak
bij inwoners;
Aangenomen, de griffier
Voor: Lokaal Liberaal, 
VVD, CDA,

Update 29.8.22:  Wordt betrokken bij  de 
bestuurtlijke reactie op de technische 
verkenning van de provincie naar de 
mogelijkheden om windmolens te 
realiseren in de provincie Utrecht, onder 
andere op het grondgebied van de 
gemeente Stichtse Vecht.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-
31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-
de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-
aangepast-25-november-aangenomen.pdf

M-139 13-1-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Opkoopbescherming (M 33.1 - 
VVD e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Te komen met een 
concreet voorstel voor de 
invoering van de 
Opkoopbescherming dat 
in lijn
is met de voorstellen van 
de omringende 
omvangrijke gemeenten 
en zoveel als mogelijk 
een
waterbedeffect zal 
voortkomen.
2. Dit voorstel eerder of 
gelijktijdig met de 
omringende omvangrijke 
gemeenten ter
besluitvorming naar de 
raad te brengen.

Update 5-7-2022: behandeld in de raad 
van 5-7-2022   De motie is hiermee 
afgedaan.                                        Update 
21-2-2022: voorstel in de 1e raad na de 
verkiezingen (mei of juni) 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-
33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-
Opkoopbescherming-unaniem-
aangenomen.pdf

M-140 2-2-2022 Gemeenteraad Wisseborn IRP inzake positie kleine kernen 
(M 15.1 - Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. bij de uitvoering van 
het Integraal Ruimtelijk 
Perspectief (IRP) in U10 
verband de positie van de 
kleine kernen een 
evenwichtig aandeel te 
laten hebben bij de 
verdere ontwikkeling van 
de regio van de 
betreffende onderdelen 
van het IRP;
2. bij een eventuele 
toedeling van extra 
gelden vanuit provincie of 
Rijk de belangen van de 
vitaliteit van kleine kernen 
nadrukkelijk te betrekken

Update 24-8-22: 
Momenteel wordt er vanuit de U10 een 
plan van aanpak voor “vitale kernen” 
opgesteld. Dit document wordt de basis 
voor de gesprekken met de Provincie 
Utrecht.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/02-februari/19:30/M-15-
1-Motie-Streekbelangen-e-a-IRP-inzake-
positie-kleine-kernen-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-aangepast-25-november-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-aangepast-25-november-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-aangepast-25-november-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-aangepast-25-november-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-aangepast-25-november-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-Opkoopbescherming-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-Opkoopbescherming-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-Opkoopbescherming-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-Opkoopbescherming-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/33-M-33-1-motie-vreemd-VVD-e-a-Opkoopbescherming-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/02-februari/19:30/M-15-1-Motie-Streekbelangen-e-a-IRP-inzake-positie-kleine-kernen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/02-februari/19:30/M-15-1-Motie-Streekbelangen-e-a-IRP-inzake-positie-kleine-kernen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/02-februari/19:30/M-15-1-Motie-Streekbelangen-e-a-IRP-inzake-positie-kleine-kernen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/02-februari/19:30/M-15-1-Motie-Streekbelangen-e-a-IRP-inzake-positie-kleine-kernen-aangenomen.pdf


M-141 16-2-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Veerpont Nieuwer ter Aa (M 4.1-
alle fracties)

Motie aangenomen openstaand 1. al het mogelijke te 
blijven doen om het uit de 
vaart halen van de 
veerverbinding te 
voorkomen;
2. als het op termijn in 
stand houden van de 
veerverbinding geen optie 
is aan te dringen op een 
nieuw te ontwikkelen 
alternatief voordat de 
veerverbinding uit de 
vaart wordt gehaald;
3. hierover indringend in 
gesprek te gaan met 
Rijkswaterstaat en andere 
hierbij betrokken 
overheden;
4. de raad in de 
gelegenheid te stellen de 
redenen van 
Rijkswaterstaat zelf te 
vernemen en een 
gesprek hierover tussen 
Rijkswaterstaat en de 
raad te arrangeren;
5. over haar overige 
inspanningen en 
resultaten daarvan voor 
het zomerreces 2022 te 
infomeren;

Update 29.8.22: De raad zal in Q4 
geinformeerd worden over de gesprekken 
met I&W, RWS en de Provincie Utrecht. 
Deze gesprekken lopen constructief en 
moeten naar aanleiding van een 
toezegging van de minister nog dit jaar tot 
resultaat leiden. Ondertussen wordt ook 
het actiecomité regelmatig bijgepraat. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/16-februari/19:30/M-4-1-
SB-e-a-inzake-veerpont-Nieuwer-ter-Aa-
unaniem-aangenomen.pdf

M-143 8-3-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Helderheid concrete aanpak van 
de 
rioleringsherstelwerkzaamheden 
(M 16.1 CU-SGP e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. Uiterlijk mei 2022 aan 
de raad helderheid te 
bieden over de concrete 
aanpak van de 
rioleringsherstelwerkzaa
mheden ter plaatse 
Ventweg / Straatweg te 
Breukelen

Update 31-8-2022: De motie is middels 
RIB 25 van 2 juni afgehandeld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-1-
CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-
van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-
unaniem-aangenomen.pdf

M-144 8-3-2022 Gemeenteraad Van Vliet Wijziging Bestemmingsplan 
Skeelercentrum Breukelen (M 
17.1 Motie SB e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. met de stichting actief 
overleg te gaan voeren;
2. gehoord de 
beraadslaging in de raad 
van 8 maart  het college 
op te dragen de 
benodigde financiering 
voor de wijziging van het 
bestemmingsplan te 
onderzoeken nadat 
duidelijk is geworden dat 
financiering niet 
gevonden kan worden via 
het sportakkoord en/of 
alternatieve financieringt;
3. de Raad over de 
voortgang van de 
realisatie van de 
skeelerbaan uiterlijk in 
mei 2022 verder te 
informeren;

12-9-22: geen update https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-
Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-
Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/16-februari/19:30/M-4-1-SB-e-a-inzake-veerpont-Nieuwer-ter-Aa-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/16-februari/19:30/M-4-1-SB-e-a-inzake-veerpont-Nieuwer-ter-Aa-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/16-februari/19:30/M-4-1-SB-e-a-inzake-veerpont-Nieuwer-ter-Aa-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/16-februari/19:30/M-4-1-SB-e-a-inzake-veerpont-Nieuwer-ter-Aa-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-1-CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-1-CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-1-CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-1-CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/M-16-1-CU-SGP-e-a-Helderheid-concrete-aanpak-van-de-rioleringsherstelwerkzaamheden-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/08-maart/19:30/17-Motie-SB-e-a-Wijziging-Bestemmingsplan-Skeelercentrum-Breukelen-unaniem-aangenomen.pdf


M-145 5-7-2022 Gemeenteraad Van Liempdt Exclusief toekennen exploitatie 
sociale huurwoningen (M 18.1 
D66 e.a.)

Motie aangenomen afgedaan 1. in overleg met de 
marktpartijen bij de 
nieuwbouwwoningproject
en, zoals de 
Planetenbaan, tot een 
overeenstemming te 
komen waarbij zoveel 
mogelijk rekening 
gehouden wordt met de 
30% sociale 
huurwoningen en de 
gewenste exclusieve 
toekenning van de 
exploitatie van sociale 
huurwoningen aan 
woningbouwcorporaties

Update 29.8.22: Het college is op dit 
moment in gesprek met de marktpartijen 
van de Planetenbaan over deze wens. 
Daarnaast is deze wens ook verwoord in 
het coalitieakkoord en zal geformaliseerd 
worden in de nieuwe woonvisie die het 
college gaat opstellen. Is afgehandeld.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/05-juli/19:30/M-18-1-
D66-e-a-Exclusief-toekennen-exploitatie-
sociale-huurwoningen-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/05-juli/19:30/M-18-1-D66-e-a-Exclusief-toekennen-exploitatie-sociale-huurwoningen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/05-juli/19:30/M-18-1-D66-e-a-Exclusief-toekennen-exploitatie-sociale-huurwoningen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/05-juli/19:30/M-18-1-D66-e-a-Exclusief-toekennen-exploitatie-sociale-huurwoningen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/05-juli/19:30/M-18-1-D66-e-a-Exclusief-toekennen-exploitatie-sociale-huurwoningen-aangenomen.pdf
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