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1 M-36 7-11-2017 Gemeenteraad Klomps Oplaadpunten voor elekrische 
auto's en fietsen (Groen Links 
e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Onderzoeken in alle 
kernen van SV naar de 
behoefte van 
oplaadpunten voor 
elektrische auto's en 
fietsen, i.o.m. wijkcie en 
dorpsraden. 2. Raad met 
regelmaat informeren 
ove voortgang plaatsen 
oplaadpunten

Economie en Duurzaamheid 
en Buiten (Hans Kostense 
en Rick Knoops) 13-6-2019: 
het college gaat nieuw beleid 
maken en een kansenkaart 
opstellen voor laadpalen, 
interactief met bewoners.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2017/07-november/19:30/M1-Motie-
GL-HVV-SVB-Oplaadpunten-voor-elekrische-
auto-s-en-fietsen-aangenomen-r-20171107-2.pdf

2 M-52 20-11-2018 Gemeenteraad Klomps N201 tussen Amstelhoek en 
Vreeland (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. Actieve aansluiting bij 
bespreking over de 
ontwikkeling met de 
provincie en betrokken 
omliggende gemeenten, 
2. Informeren van 
bewoners en Raad over 
de voortgang van 
besprekingen en effecten 
t.a.v. inwoners SV

Buiten (Erwin Happel) 21-12-
18:Begin januari 2019 neemt 
het college van GS een 
besluit over de 
voorkeursrichting

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-
e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-
aangenomen.pdf

3 M-53 18-12-2018 Gemeenteraad Klomps Verkenning logistieke hub in 
Stichtse Vecht

Motie aangenomen openstaand 1. Eerst onder 
ondernemers een breed 
behoeften onderzoek te 
doen. 2. Met deze input 
de levensvatbaarheid 
van de logistieke 
hub/slimme logistiek in 
SV vast te kunnen 
stellen. 3. De scope is 
regionaal gericht op 
bepalen van kansrijke 
scenario's en focus op 
landelijk opererende 
bedrijven. 4. kosten vast 
te stellen op 30.000 euro 
en max 20.000 te dekken 
uit programma's 
Duurzaamheid, Verkeer 
en Economie en 10.000 
uit subsidies/regelingen 
te onttrekken.5. 
Uitgewerkte startnotitie 
voor 1-3-2019 aan Raad 
voorleggen. 6. 
Uitkomsten v.d. 
verkenning voor 1-1-
2020 met Raad delen

Economie en Duurzaamheid 
(Hans Kostense) Resultaten 
van een onderzoek worden 
in het 4e kwartaal 2019 
verwacht.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2018/18-december/19:30/Motie-
GroenLinks-e-a-Verkenning-logistieke-hub-in-
Stichtse-Vecht-e-o-raad-18-12-2018-gewijzigd-
def.pdf
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4 M-59-2 Gemeenteraad Klomps Garantie compensatie 
parkeerplaatsen Dorpsstraat Oost 
bij eventueel vervallen 
parkeerplaatsen op huidig 
parkeerterrein gemeentehuis 
Loenen

Motie overgenomen 
door college 

openstaand het College om een 
garantie te vragen dat 
vóór dat definitief de 
openbare 
parkeerplaatsen op het 
huidige parkeerterrein bij 
het gemeentehuis door 
verkoop eventueel 
vervallen er circa 30 
openbare 
parkeerplaatsen ter 
compensatie zijn 
gerealiseerd in de directe 
nabijheid van de 
Dorpsstraat Oost, waarbij 
met name gedacht wordt 
aan uitbreiding op 
parkeerpark Leeuwendijk

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/07-mei/19:30/Motie-Het-
vechtse-verbond-parkeerplaatsen-Loenen-
def.pdf

5 M-62 1-7-2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de 
omgevingsvisie van Stichtse 
Vecht

Motie aangenomen openstaand • Met een voorstel te 
komen hoe, in de vorm 
van een 
participatieproces,waarbij 
ook kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen 
betrokken worden bij de 
ontwerpfase van de 
omgevingsvisie van 
Stichtse Vecht.
• Young leaders, 
kinderburgemeester, 
scholen en andere 
vertegenwoordigers van 
kinderen, jon-
geren en 
jongvolwassenen uit 
onze gemeente hierbij te 
betrekken.
• Het voorstel na het 
zomerreces met de raad 
te delen.

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Wieke van Mourik) Medio 
november wordt antwoord 
via RIB verwacht.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-juli/19:30/19-Motie-
GroenLinks-en-PvdA-Participatie-jeugd-
aangenomen.pdf

6 M-67 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid Motie aangenomen openstaand Voorstellen over 
duurzaamheidsmaatregel
en mede te voorzien van 
een toelichting op de 
haalbaarheid, 
betaalbaarheid en 
concrete uitvoerbaarheid

Team Organisatie (Bart 
Lammers)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-
Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-
Aangenomen.pdf

7 M-69 2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Onderzoek rol kernenergie Motie aangenomen openstaand Het college om in U16 
verband te 
bewerkstelligen dat 
onderzoek  wordt gedaan 
naar realiseerbare 
alternatieve 
energiebronnen, 
waaronder kernenergie, 
in de energiemix van de 
U16 gemeenten waarbij 
alle aspecten, dus ook 
de bijdrage in het 
behalen van de 
klimaatdoelen, in kaart 
worden gebracht.

Economie en Duurzaamheid 
(Hans Kostense)  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-M1-Motie-
PVV-rol-kernenergie-raad-1-10-2019-
aangenomen-1.pdf
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8 M-87 9-6-2020 Gemeenteraad Klomps Nieuwe kaders voor route 
duurzaamheid

Motie aangenomen openstaand 1. de routekaart 
duurzaamheid te 
herschrijven aan de hand 
van de volgende criteria:
2. de routekaart is 
voorzien van een korte 
kernachtige 
samenvatting;
3. de routekaart is 
voorzien van een korte 
paragraaf die de 
wettelijke opgaven 
vermeldt en de relatie 
met de RES aanbrengt, 
alsmede het principe van 
uitruil van opgaven 
binnen de U16;
4. de routekaart wordt 
aangevuld met korte 
paragrafen die de 
volgende onderwerpen 
behelzen:
a. de financierbaarheid, 
mede in relatie met 
additionele Rijksgelden;
b. de wijze waarop de 
leveringszekerheid 
energie, wordt geborgd, 
dan wel dat beleid hierop 
voor januari 2021 in het 
vooruitzicht wordt 
gesteld;

Economie en Duurzaamheid 
(Valesca van den Bergh)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/09-juni/19:30/19-M-19-1-
Streekbelangen-e-a-Nieuwe-kaders-voor-route-
duurzaamheid-aangenomen-1.pdf

9 M-90 8-7-2020 Gemeenteraad Klomps Behoud dorpshuizen en 
wijkcentra

Motie aangenomen openstaand Mocht het bestuur om 
welke reden dan ook niet 
langer in staat zijn het 
beheer en de exploitatie 
voldoende uit te voeren, 
dit niet per definitie leidt 
tot opheffing van 
buurthuizen, dorpshuizen 
en wijkcentra

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Volkshuisvesting (Jacqueline 
Schmitz)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-
dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-
Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-
dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf

10 M-94 15-jul Gemeenteraad Klomps Raad blijft aan zet, ook bij U10 
samenwerking

Motie aangenomen openstaand Binnen U10 verband aan 
te dringen op minimaal 
een actuele en 
transparante U10 
website en nieuwsbrief 
met onder andere vooraf 
de te bespreken 
onderwerpen aan de U10 
bestuurstafels; 2. binnen 
U10 verband erop aan te 
dringen om de 
gemeenteraden eens per 
kwartaal op de hoogte te 
houden van de 
ontwikkelingen binnen de 
U10 samenwerking

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Tom Verkammen)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-
en-contour-Ruimtelijk-Economisch-
Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-
raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-
versie-140720-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/08-juli/19:30/Strategische-koers-dorpshuizen-en-wijkcentra/M-8-1-GEWIJZIGD-Streekbelangen-Maarssen2000-en-HVV-behoud-dorpshuizen-en-wijkcentra-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-versie-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-versie-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-versie-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-versie-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-versie-140720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-en-contour-Ruimtelijk-Economisch-Programma/13-M-13-1-GL-M-2000-en-SB-inzake-raad-blijft-aan-zet-ook-bij-U10-samenwerking-versie-140720-aangenomen.pdf


11 M-95 15-jul Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot

Motie aangenomen openstaand in de verdere uitwerking 
van de contour REP 
(onderzoeksagenda) te 
pleiten voor 
verschillende denklijnen/ 
scenario’s voor het 
eventuele nieuwe 
knooppunt bij 
Loenersloot/N201, zodat 
de raad van Stichtse 
Vecht en inwoners in het 
participatieproces beter 
geïnformeerd zijn over 
de wenselijkheid van een 
ontwikkelingsopgave op 
deze locatie

Ruimtelijke Ontwikkeling 
(Tom Verkammen)

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-
en-contour-Ruimtelijk-Economisch-
Programma/13-M-13-2-GL-SV-M-2000-SB-en-
VVD-aanscherpingen-denkrichtingen-
Loenersloot-aangenomen.pdf

12 M-96 15-jul Gemeenteraad Klomps Beperken cumulatie 
geluidseffecten

Motie aangenomen openstaand 1.ervoor zorg te dragen 
dat in het 
beoordelingskader een 
passage wordt 
opgenomen dat een 
toetsing plaats moet 
vinden ter voorkoming 
van een cumulatie van 
geluidseffecten waardoor 
mensen excessief 
overlast zouden kunnen 
ervaren en dat over de 
afweging ook 
gerapporteerd wordt; 2. 
de aanpassing tevens te 
betrekken bij de 
omgevingsvisie 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/15-juli/19:30/Beoordelingskader-
en-contour-Ruimtelijk-Economisch-
Programma/13-M-13-3-M2000-VVD-beperken-
cumulatie-geluidseffecten-aangenomen.pdf
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