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1 M-68 1-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vrijwillige deelname afkoppelen 
hemelwater

Motie aangenomen openstaand Als blijkt dat na drie jaar 
onvoldoende inwoners 
gebruik hebben gemaakt 
van de vrijwillige 
afkoppeling, het college 
te verzoeken met een 
voorstel te komen om de 
hemelwaterverordening 
2016 in te trekken en te 
onderzoeken hoe de 
bewoners wel 
gemotiveerd kunnen 
worden om vrijwillig aan 
de subsidieregeling mee 
te laten doen.

Buiten (Groen en Water - 
Erik Broeke)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/14-Motie-PVV-
vrijwillige-deelname-afkoppelen-hemelwater-raad-
1-10-2019-aangenomen.pdf

2 M-71 2-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vitaliteit kleine kernen Motie aangenomen openstaand Het college te verzoeken 
om te bewerkstelligen 
dat aan het concept 
beoordelingskader MIRT 
toegevoegd wordt: (Bv 
bij 
‘verstedelijkingsopgave 
faciliteren”) De vitaliteit 
van kleine kernen 
behouden en 
versterken "

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Ruimtelijke Ordening (Tom 
Verkammen) 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M1-
Streekbelangen-Maarssen-2000-GroenLinks-en-
VVD-Vitaliteit-kleine-kernen-aangenomen-1.pdf

3 M-72 2-10-2019 Gemeenteraad Van Liempdt Voedselproductie Motie aangenomen openstaand Het College te verzoeken 
te bewerkstelligen dat in 
het concept 
beoordelingskader en de 
bouwsteen Groen 
• behouden van 
voedselproductie voor 
mens en dier (agrarische 
bedrijven, tuinbouw etc),
• ….en het veilig stellen 
van de voedselproductie 
voor mens en dier”
Bovenstaande (cursieve) 
teksten worden 
opgenomen

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Ruimtelijke Ordening (Tom 
Verkammen) 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/18-M2-Motie-
Streekbelangen-en-Maarssen-2000-
Voedselproductie-aangenomen-1.pdf



4 M-79 29-1-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Bouwen in Nieuwer ter Aa Motie aangenomen openstaand 1. Z.s.m., uiterlijk mei 
2020, gesprek aangaan 
met de Dorpsraad 
Nieuwer ter Aa en de 
provincie om in 
gezamenlijkheid 
mogelijkheden van 
woningbouw op de 
gewenste locatie te 
onderzoeken; 2. proces 
maximaal te faciliteren; 
3. visie te laten maken 
op ontwikkelingen in 
kleine kernen waarbij, in 
lijn met het nog vast te 
stellen provinciaal beleid 
(vitaliteit en leefbaarheid 
van kleine kernen wordt 
reden om af te kunnen 
wijken van rode contour), 
deze visie van 
toepassing wordt 
verklaard op gewenste 
ontwikkel. in Nieuwer ter 
Aa; 4. streven dat deze 
visie uiterlijk September 
2020 aan de raad ter 
besluitvorming voor te 
leggen; 5. deze direct na 
vaststellen van deze 
visie en provinciale 
verordening aan de 

Ruimtelijke Ontwikkeling  
(Tom Verkammen)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-
gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-
ter-Aa-Aangenomen.pdf

5 M-84 3-3-2020 Gemeenteraad Van Liempdt Harmoniseren lengte vaartuigen 
in buitengebieden rivier de Vecht

Motie aangenomen openstaand Het College van B & W 
in overleg te gaan met 
de provincie Utrecht 
zodat aanpassing lengte 
vaartuigen voor de 
gehele Vecht uniform 
worden opgenomen in de 
Verordening Natuur en 
Landschap Provincie 
Utrecht 2017. Een 
volgende wijziging in de 
Verordening voor te 
stellen als aanvulling op 
paragraaf 5.4 Wateren 
(afdeling B): Andere 
vaartuigen en 
voorwerpen, Artikel 
5.4.8. Specifieke 
vrijstellingen, punt 3 Eén 
open vaartuig met een 
maximale lengte van 7 
meter, met als 
uitzondering voor de 
gehele rivier de Vecht 
binnen de provincie 
Utrecht (gemeente 
Stichtse Vecht) een 
maximale lengte van 12 
meter met de 
voorwaarde dat het past 
binnen de breedte van 
het perceel, bij een direct 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Doré Sengers)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-
Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-
vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-januari/19:30/Motie-gewijzigd-van-alle-fracties-Bouwen-in-Nieuwer-ter-Aa-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/03-maart/19:30/Motie-Het-Vechtse-Verbond-e-a-Harmoniseren-lengte-vaartuigen-in-buitengebieden-rivier-de-Vecht-aangenomen.pdf
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