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Vergadering
Vergadering van Commissie Fysiek Domein
Datum: 01-12-2021 19:30 uur
Voorzitter: Ronald van Liempdt
Griffier: Marijke de Jong; e-mail marijke.de.jong@stichtsevecht.nl; tel.nr. 0346 25 42 73
Digitale vergadering 1
Digitale vergadering

0

Ingevolge Hoofdstuk 2, artikel 2.1 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
heeft de burgemeester besloten als plaats van de vergadering deze digitale omgeving aan te wijzen.

Spreekrecht

3

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het
spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog
en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht tot
dinsdag 30 november 2021, 12:00 uur.

Technische vragen

0

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische
vragen rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een
e-mailadres.

Aanvangstijden

0

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht
ruim van te voren aanwezig te zijn.

1.
19:30

Opening.

0

2.
19:30

Vaststellen van de agenda.

1
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3.
19:35
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Motie Het Vechtse Verbond e.a. - Geen windmolens aan de gemeentegrens.
Advies uitbrengen aan de raad

1

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Eline van Wel
Motie van Het Vechtse Verbond, Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht en PVV - Geen windmolens
aan de gemeentegrens / grensgebieden gemeenten / buurgemeenten, met als dictum:
roept het college op:
1. Om in gesprek te gaan met het college van de gemeente Utrecht en resultaten van deze
gesprekken terug te koppelen aan de raad;
2. Daarbij dringend te wijzen op de (gezondheid)schade/ gezondheidseffecten voor de inwoners van
onze gemeente in de aangrenzende woongebieden (12.000 inwoners);
3. Regionaal het vraagstuk en eventueel beslissingen met betrekking tot plaatsing van windmolens
in de nabijheid van woongebieden gelegen bij gemeentegrenzen te bespreken;
4. Te bevorderen dat er een goede afstemming met de betreffende gemeenten plaatsvindt in het
gezamenlijke streven binnen de intenties van de RES oplossingen te vinden met voldoende
draagvlak van de inwoners;
5. aan het college en de gemeenteraad van Utrecht schriftelijk kenbaar te maken dat gemeente
Stichtse Vecht plaatsing van windmolens aan de gemeentegrenzen van Stichtse Vecht, in het belang
van haar inwoners, onacceptabel vindt;
6. om in U16 verband aan te geven dat gemeente Stichtse Vecht geen enkel juridisch/bestuurlijk
middel zal uitsluiten om plaatsing van windmolens aan haar gemeenegrenzen te voorkomen.

4.
20:00

Uitvoeringsplan zonnevelden.
Advies uitbrengen aan de raad

8

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Pauline van Norden
Conform het addendum op het collegewerkprogramma 2018-2022 wordt in Stichtse Vecht de
landelijke opgave voor de energietransitie ingevuld met zonne-energie en niet met wind.
In het Uitvoeringsplan zonnevelden staat beschreven hoe de gemeente Stichtse Vecht invulling geeft
aan het Beleidskader zonnevelden en omgaat met aanvragen voor zonnevelden. Het doel van dit
uitvoeringsplan is om door middel van een helder proces en een integrale afweging voor kwalitatief
goede zonnevelden in Stichtse Vecht te zorgen en aanvragen efficiënt af te handelen.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

5.
21:00

Transitie Visie Warmte.
Advies uitbrengen aan de raad

4

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Hans Kostense
In de Transitie Visie Warmte geeft de gemeente aan welke wijken het eerst van het aardgas af gaan.
Vóór 2050 dienen alle gemeenten aardgasvrij te zijn. Voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen
is het nodig te weten hoe ver de participatie moet gaan, welke financiële middelen de gemeente
beschikbaar stelt en welke hulp individuele gebouweigenaren van de gemeente kunnen verwachten.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.
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6.
22:00
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Uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Advies uitbrengen aan de raad

4

Portefeuillehouder: Arjan Wisseborn
Behandelend ambtenaar: Pauline van Norden
In het addendum op het collegewerkprogramma zijn de duurzame ambities opgenomen. Een van
deze ambities is om in 2030 te komen tot een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie. Een van de
onderdelen om deze doelstelling te behalen is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
Logistiek en financieel gezien is het niet realistisch om alle gebouwen binnen 10 jaar klimaatneutraal
te krijgen. Daarom is er een stapsgewijze aanpak die toewerkt naar een klimaatneutrale
vastgoedportefeuille.
Doel: mogelijkheid voor debat en advies uitbrengen aan de gemeenteraad.

22:45

Sluiting.

0
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