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Geachte leden van de begrotingscommissie, 

 

Vanavond spreekt u over de begroting voor de gemeente Stichtse Vecht, voor komend jaar. In de programmabe-

groting hebben wij kunnen lezen dat de uitvoering van de routekaart duurzaamheid pas in 2021 aan de orde is, 

en de gemeente daarmee een besparing van € 200.000,- oplevert. 

 

Wij roepen u op deze besparing niet (in zijn geheel) door te voeren. In deze tijd dat de doelen van het Klimaatak-

koord naar de regio’s vertaald moeten worden (Regionale Energie Strategieën moeten in juni 2020 aangeleverd 

worden) en gemeenten aan zet zijn om helder beleid vast te stellen rondom opwek van duurzame energie (kaders 

en randvoorwaarden voor wind en/of zonne-energie) kan het opstellen van de routekaart en het beleid voor zon-

nevelden niet uitgesteld worden tot 2021. 

 

Wij zien een zeer actieve lokale energiecoöperatie (2030.nu), die zonder heldere kaders niet verder kan met de 

projecten waarvan zij initiatiefnemer is, dan wel waarbij zij betrokken is. Dit is ongewenst omdat bij deze energie-

coöperatie mensen actief zijn die u kunnen helpen bij het behalen van uw eigen doelstellingen (en die van de re-

gio en het Rijk). Als duurzame energie projecten in lokaal eigendom worden ontwikkeld, zoals deze energieco-

operatie doet, zullen de revenuen de gemeenschap in stromen. Hierdoor kunnen vele andersoortige projecten 

van de grond komen, zoals projecten in de warmtetransitie, maar ook van buurthuizen, sportclubs, kerken etc. 

Bestedingen van de revenuen bepaal je samen. 

 

Daarnaast zien wij uw buurgemeente De Ronde Venen welke al geruime tijd bezig is met een zorgvuldig partici-

patieproces waarin zij met haar inwoners en stakeholders op zoek is naar mogelijkheden voor wind en zonne-

energie. Het zou heel logisch zijn om als twee buurgemeenten samen op te trekken in de zoektocht wat er in het 

mooie Stichtse Vecht en De Ronde Venen kan en past. Dat gebeurt niet zonder inzet van uw gemeente. 

 

Wij wensen u veel wijsheid bij de bespreking van de programmabegroting en hopen dat u terug komt op uw voor-

nemen te besparen op het duurzaamheidsbudget. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

 

 

Ir. J.A.C. Hogenboom 

directeur 

Utrecht, 29 oktober 2019 


