
Nr Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie

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

Update 20-01-21: 
Gesprekken lopen tussen 
gemeente en Provincie.

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

M-59-2 3-4-2019 Gemeenteraad Klomps Garantie compensatie 
parkeerplaatsen Dorpsstraat Oost 
bij eventueel vervallen 
parkeerplaatsen op huidig 
parkeerterrein gemeentehuis 
Loenen (Het Vechtse Verbond)

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

Update 20-1-2021: 
Parkeeronderzoek heeft 
uitgewezen dat bij afstoting 
van de parkeerplaats bij 
Beek en Hoff nog voldoende 
parkeergelegenheid in de 
omgeving aanwezig is. Voor 
de bewoners van de 
Dorpsstraat zal het mogelijk 
worden gemaakt om een P-
plaats op het resterende 
Parkeergedeelte in 
eigendom te verwerven.

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

M-62 1-7-2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de 
omgevingsvisie van Stichtse 
Vecht (GroenLinks e.a.)

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.

Update 21-1-2021: in 
februari/maart wordt tijdens 
de les maatschappijleer op 
de middelbare scholen hier 
aandacht aan geschonken.

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

M-67 9-7-2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid 
(Streekbelangen)

Motie aangenomen openstaand Voorstellen over 
duurzaamheidsmaatregel
en mede te voorzien van 
een toelichting op de 
haalbaarheid, 
betaalbaarheid en 
concrete uitvoerbaarheid

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

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/09-juli/19:30/M-4-Motie-Streekbelangen-toetsingscriteria-20190704-Aangenomen.pdf


M-69 2-10-2019 Gemeenteraad Klomps Onderzoek rol kernenergie (PVV) 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.

Update 20-1-2021: Wij 
hebben er voor gepleit om de 
rol van kernenergie mee te 
wegen in de energiemix van 
de RES en dit ook landelijk 
aan te kaarten.De gemeente 
heeft geen concrete rol.In het 
kader van de RES is 
afgesproken dat kernenergie 
niet wordt meegenomen, 
omdat dit pas op langere 
termijn ingezet kan worden 
en de doelen dan niet 
gehaald worden in 2030 en 
2040. 

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

M-87 9-6-2020 Gemeenteraad Klomps Nieuwe kaders voor route 
duurzaamheid (Streekbelangen 
e.a.)

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;

20-1-2021: Inmiddels is de 
nota Stichtse Vecht Op weg 
naar nieuwe energie ingerout 
voor commissie- en 
raadsbehandeling evenals 
denotitie zonnevelden.De 
punten uit de motie zijn 
verwerkt in het nieuwe 
beleidsplan Het beleidsplan 
ligt 15 december 2020 ter 
vaststelling voor bij de 
gemeenteraad

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

M-90 8-7-2020 Gemeenteraad Klomps Behoud dorpshuizen en 
wijkcentra (Streekbelangen e.a.)

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

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

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


M-95  a. 15-jul Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot 
(GroenLinks e.a.)

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

Zie M-95 b. 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-
raad-150720-aangenomen.pdf

M-95 b. 14-7-2020 Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen 
knooppunt Loenersloot: brief aan 
U-10 (GroenLinks e.a.) 

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

22-10-2020: Deze motie 
wordt ook in de brief (zie 
onder extra informatie) aan 
de U10/REP genoemd, daar 
worden momenteel nog 
uitwerkingen voor gemaakt.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/document
en-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-
contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/14-
juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-
Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-
VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-
Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-
aangenomen.pdf

Randvoorwaarden 
Onttrekkingsbesluit Haagstede 
(CDA e.a.)

KlompsGemeenteraad14-7-2020M-92 1. zich maximaal in te 
spannen voor de door de 
raad noodzakelijk 
geachte alternatieve 
toerit naar de N230 
(Zuilense Ring) en de 
noodzaak hiervan helder 
te maken bij de Provincie 
Utrecht; 2. geluids-
werende schermen te 
plaatsen, zoals 
toegezegd in de 
zienswijzen en 
commissie en de Raad 
hierover om 
voorfinanciering vragen; 
3. verkeers-
doorstromingen te 
optimaliseren door 
kruispunten en overige 
voor doorstroming van 
belang zijnde zaken goed 
en veilig aan te pakken; 
4. duidelijkheid te 
verkrijgen bij de 
hulpdiensten over het 
binnen de gestelde norm 
blijven van de aanrijtijden 
van politie, brandweer en 
ambulancedienst  5  de 

openstaandaangenomenMotie

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/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-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/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-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/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-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/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-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/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-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/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-raad-150720-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten-college/Afdoening-motie-94-brf-reactie-op-contour-REP-na-besluitvorming-raad.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/14-juli/19:30/Onttrekkingsbesluit-deel-oprit-Maarssenbroekse-Slag-1/12-M-12-1-CDA-LL-VVD-PvdA-SB-M2000-PVV-en-HVV-Randvoorwaarden-Onttrekkingsbesluit-aangenomen.pdf


M-97 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Besluitvorming RES U16 (M21-1) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand dit in haar contacten in 
de regio mee te nemen

Update 20-1-2021: In de 
RES-regio U 16 vindt 
afstemming plaats met de 
andere gemeenten, 
waaronder ook onze 
buurgemeenten, zoals de 
gemeenten Utrecht, De 
Ronde Venen en Woerden. 
Er is ook gesproken met 
omliggende gemeenten, die 
onderdeel uitmaken van de 
RES-regio Noord-Holland 
zuid. Gebleken is dat de 
gemeenten bezig zijn met 
het bepalen van de 
zoekgebieden voor wind- en 
zonne-energie en met het 
concretiseren daarvan als 
dat reeds mogelijk is. Ook 
vinden er enquêtes plaats 
onder inwoners. Zo heeft de 
gemeente Stichtse Vecht 
een enquête uitgevoerd in 
het kader van de 
Omgevingsvisie. 
Afgesproken is dat er nauwe 
samenwerking en 
afstemming zal zijn tussen 
de RES-regio’s Noord-
Holland zuid en Utrecht U16 
om de klimaatdoelstellingen 
te realiseren in een goede 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-
RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-1-
Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-
U16-aangenomen.pdf

M-98 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Opgave duurzame elektriciteit 
Stichtse Vecht– publiekrechtelijke 
bevoegdheid (M21-2) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand het College op te roepen 
geen gebruik te maken 
van de eventueel 
verkregen 
publiekrechtelijke 
bevoegdheid voor het 
verplichten van plaatsing 
van zonnepanelen op 
particulier eigendom;

Update 20-1-2021: In het 
kader van het realiseren van 
zonne-energie in onze 
gemeente stimuleren we 
zonne-energie bij inwoners, 
bedrijven en andere 
organisaties. We informeren 
hierover en brengen 
subsidiemogelijkheden 
zoveel mogelijk onder de 
aandacht. De gemeente 
vervult een stimulerende en 
faciliterende rol, waarbij er 
geen verplichtingen worden 
opgelegd

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-
RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-
Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-
elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-
bevoegdheid-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Besluitvorming-RES-U16-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-2-Motie-Streekbelangen-e-a-Opgave-duurzame-elektriciteit-Stichtse-Vecht-publiekrechtelijke-bevoegdheid-aangenomen.pdf


M-99 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Verbieden windturbines gebieden 
rond het Gein, Vechtgebied en 
Hollandse waterlinie (M21-8) (Het 
Vechtse Verbond e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. zich maximaal in te 
zetten om gebieden die 
binnenkort worden of zijn 
aangewezen als 
UNESCO erfgoed, 
liggend binnen de 
schootsvelden van de 
forten en / of deel 
uitmakend van de 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, de directe 
omgeving van het Gein, 
Aetsveldsepolder, 
Garstenpolder en 
Hoekerpolder en het 
gezichtsveld van 
voornoemde gebieden uit 
te sluiten van het “bod” 
en het “bod” hierop aan 
te laten passen;
2. de bedoelde uitsluiting 
in te brengen in de 
overleggen met de U16, 
de RES Amsterdam /  
Energie strategie Noord 
Holland Zuid;
3. de raad te informeren 
over de uitkomst

Update: 20-1-2021: Zowel de 
gemeenteraden van De 
Ronde Venen als Stichtse 
Vecht hebben een motie 
aangenomen dat er geen 
medewerking zal worden 
verleend aan windenergie in 
het Gein gebied, zodat de 
landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden in 
het gebied zo goed mogelijk 
geborgd worden. Hierover 
heeft onlangs ook bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden 
tussen de provincies Noord-
Holland en Utrecht en de 
gemeenten in en rondom dat 
gebied. Dit overleg wordt in 
2021 vervolgd.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-
RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-
Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-
rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-
Waterlinie-aangenomen.pdf

M-100 29-9-2020 Gemeenteraad Klomps Bod RES regio (M21-9) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1.  zorg te dragen voor 
de lokale uitvoering van 
amendement 21.2 om dit 
van toepassing te doen 
zijn op Stichtse Vecht 
wanneer het 
amendement niet door 
de regio wordt 
overgenomen;

Update 20-1-2021: Deze 
motie ziet toe op het 
opnemen als 
randvoorwaarde in 
bestemmingsplannen dat bij 
nieuwbouw zonne-energie 
dan wel een andere vorm 
van hernieuwbare energie 
een bijdrage levert aan de 
energiebehoefte. Ook dat 
voor bestaande bouw 
aantrekkelijke 
randvoorwaarden worden 
geschapen om de 
energiebehoefte te verlagen 
met bijvoorbeeld isolatie, 
gebruik van zonne-energie 
en energie uit andere 
duurzame bronnen. Voor 
inwoners en bedrijven in 
bestaande woningen en 
bedrijfsgebouwen gelden 
subsidiemogelijkheden van 
het rijk en organiseren we 
samen met de Stichting 
Duurzame Vecht acties om 
het isoleren en toepassen 
van zonne-energie onder de 
aandacht te brengen en 
mogelijk te maken in de 
bestaande bouw.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-
RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-
Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-8-Motie-HVV-e-a-verbieden-windturbines-gebieden-rond-het-Gein-en-Vechtgebied-en-Hollandse-Waterlinie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/29-september/19:30/Ontwerp-RES-U16-Regionale-Energiestrategie/M-21-9-Motie-Streekbelangen-e-a-Stichtse-Vecht-aangenomen.pdf


M-102 30-9-2020 Gemeenteraad Klomps Beleidsplan Openbare verlichting 
(M23-1) (VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand voor eind 2020 te komen 
met een startnotitie voor 
een nieuw en te 
actualiseren GVVP;
2. voor eind 2020 een 
inventarisatie te maken 
van de veelvuldig 
gebruikte fietsroutes door 
schoolgaande jeugd, 
oversteekplaatsen voor 
fietsverkeer en 
oversteekplaatsen bij 
rotondes voor 
fietsverkeer en deze te 
beoordelen op 
verkeersveiligheid;
3. uiterlijk eind 2021 met 
een uitgewerkte 
inventarisatie te komen 
welke 
oversteekplaatsen/rotond
es gebaat zijn bij 
bijvoorbeeld aanvullende 
(knipper)verlichting ter 
vergroting van de 
veiligheid;
4. op basis van deze 
inventarisatie uiterlijk 
eind 2021 te komen met 
een voorstel van 
uitbreiding van de 
openbare verlichting om 

26-11-2020: de motie wordt 
betrokken bij het 
mobiliteitsbeleid. In 2021 
wordt dit beleid in Q 4 aan de 
raad voorgelegd. Een 
startnotitie in Q1. 
Stand van zaken 16-12-
2020: Die notitite ligt in 
concept gereed, het 
collegevoorstel erbij is nog 
niet klaar. Het betreft het 
collegevoorstel ‘startnotitie 
nieuw mobiliteitsbeleid’. 
Wordt op zijn vroegst in 
maart aan de commissie 
Fysiek Domein en de 
gemeenteraad voorgelegd,  
daardoor is ook de 
afhandeling van de motie 
vertraagd. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/30-
september/19:30/Beleidsplan-openbare-
verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-
openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf

M-110 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021 inzake 
afval  (M5.1) (Streekbelangen 
e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. onderzoek te doen 
naar de afvalkosten in 
omliggende regio’s die bij 
een andere 
afvalverwerker zijn 
aangesloten;
2. inspanningen te 
verrichten die op termijn 
moeten leiden tot lagere 
verwerkingskosten van 
afval;
3. inspanningen te 
verrichten, c.q. 
onderzoek te doen naar 
besparingen die behaald 
kunnen worden binnen 
de eigen organisatie;
4. de raad over de 
resultaten van haar 
inspanningen bij de 
bestuursrapportage 2021 
te informeren;

termijn en svznog niet 
bekend

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-
Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-
aangenomen.pdf

M-111 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021, 
inzake actieve subsidieverwerving  
(M.5.4) (Streekbelangen e.a.) 

Motie aangenomen openstaand In de U10/16 regio het 
onderwerp 
subsidieverwerving tot 
onderwerp van aandacht 
te maken en aan de 
gemeenteraden in 
regionaal verband 
verworven subsidies 
kenbaar te maken;

termijn en svznog niet 
bekend

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-
Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-
subsidieverwerving-aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-september/19:30/Beleidsplan-openbare-verlichting/M-23-1-VVD-e-a-Beleidsplan-openbare-verlichting-2020-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-1-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-afval-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-4-Motie-Streekbelangen-e-a-Begroting-inzake-subsidieverwerving-aangenomen.pdf


M-112 11-11-2020 Gemeenteraad Klomps No regret duurzaamheidsacties 
intensiveren (M5.5) (GroenLinks 
e.a.) 

Motie aangenomen openstaand 1. (collectieve) acties in 
Stichtse Vecht op no 
regret 
duurzaamheidsacties van 
isolatie en zonnepanelen 
te intensiveren;
2. verkenning te doen 
naar de mogelijkheden 
van grootschalige 
energie opwekking door 
zonnepanelen op 
parkeerplaatsen en op 
kasdaken te plaatsen;
3. op korte termijn met 
een voorstel naar de 
raad te komen

termijn en svznog niet 
bekend

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/11-
november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-
Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-
aangenomen.pdf

M-117 15-12-2020 Gemeenteraad Klomps Beleidsplan op weg naar nieuwe 
energie - Vele kleintjes maken 
een grote (M19-4) (Lokaal 
Liberaal e.a.) 

Motie aangenomen openstaand 1. te onderzoeken of er 
een format is waarmee 
groepen huizen als 1 
coöperatie zonnepanelen 
kunnen plaatsen die qua 
opwekking voldoen aan 
de ondergrens van de 
RES (15 KWP);
2. dit format, wanneer dit 
inderdaad tot de 
mogelijkheden behoort, 
beschikbaar te stellen 
aan onze inwoners;
3. (nogmaals) te pleiten 
bij het Programma RES 
om kleinschalige 
installaties wel degelijk 
mee te laten tellen in de 
energieopgave RES;
4. dit standpunt in breder 
verband (andere 
gemeenten) kenbaar te 
maken;
5. erop te wijzen dat het 
laten meetellen van 
kleinschalige lokale 
capaciteit gemeente(s) 
zal helpen om zon op 
dak maximaal te 
stimuleren;

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderi
ngen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-
e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-
aangenomen.pdf

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-december/19:30/M-19-4-LL-e-a-vele-kleintjes-maken-een-grote-aangenomen.pdf
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