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Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Versterking van de economische structuur en ruimte voor de economie 
van morgen

Inleiding * De energietransitie, de circulaire economie brengt veel in beweging en 
leidt tot veranderingen in de samenleving. Dit biedt kansen voor nieuwe 
technieken, samenwerkingen, en kansen voor onze economie en 
werkgelegenheid.
De groene economie is de banenmotor van nu en Stichtse Vecht dreigt 
deze halte te missen, wanneer we niet op tijd denken aan de fysieke 
ruimte voor deze toekomstbestendige groene, circulaire en schone 
economie. Het draait hierbij dus niet om te sturen op economische groei 
maar op kwalitatieve groei van bedrijvigheid, passend bij het profiel van de 
gemeente Stichtse Vecht.
Kwalitatieve groei van bedrijvigheid past bij het karakter van Stichtse 
Vecht en draagt bij aan de maatschappelijke uitdagingen van onze 
gemeente, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van ons vertrouwde 
landschap, zorgen voor een gezonde leefomgeving, het verbeteren van de 
luchtkwaliteit langs de drukke wegen en het verminderen van zwaar 
verkeer in onze mooie dorpskernen.
GroenLinks gaat voor een toekomstbestendige economie in Stichtse 
Vecht. Laten we de juiste randvoorwaarden creëren zodat de 
economische kansen en potentie van Stichtse Vecht benut worden. 
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Vandaar de onderstaande vragen aan het college om samen de 
versnelling te vinden en te pionieren richting de economie van morgen.

Vragen

Vraag 1 * Heeft het college inzichtelijk op welke plekken/ gebieden er in Stichtse 
vecht ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid en in het bijzonder nieuwe 
bedrijvigheid inzake de circulaire en schone economie. Kan de raad deze 
‘kansenkaart’ ontvangen?

Vraag 2 * Is het de gemeente Stichtse Vecht duidelijk aan wat voor ruimte de 
circulaire , schone economie van morgen behoefte heeft en kunt u deze 
specifieke wensen / behoeften vanuit het bedrijfsleven voor de raad 
omschrijven?

Vraag 3 * Wat is de huidige aanvliegroute om ook de bestaande bedrijvigheid in 
Stichtse Vecht te ondersteunen bij het verduurzamen. En op welke manier 
krijgt de raad informatie over de voortgang van dit proces?

Vraag 4 * Wat ziet de gemeente als kansrijke sectoren, passend bij ons gebied? En 
wat doet de gemeente concreet om pioniers , start-ups en bedrijven 
binnen deze kansrijke sectoren uit te nodigen om zich te vestigen in 
Stichtse Vecht?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


