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

Motie aangenomen verwerkt • 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.

9-6-2021: In de RIB 37 van 20 mei 2021 zijn de 
resultaten van de participatie onder jongeren 
aan de raad toegestuurd.
Deze enquête is samen en door de 
jongerenadviseurs opgesteld
Update 21-1-2021: in februari/maart wordt 
tijdens de les maatschappijleer op de 
middelbare scholen hier aandacht aan 
geschonken.

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

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

Motie aangenomen verwerkt 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 7-6-2021: Is in de RES ingevuld.                                  
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/
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 verwerkt 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 7-6-2021: Is in de RES ingevuld.                                 
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/
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

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

Motie aangenomen verwerkt 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

10-6-2021: Om no regret maatregelen te 
stimuleren hebben we diverse acties opgestart. 
Dit betreft twee subsidietrajecten voor kleinere 
energiebesparende maatregelen (2 ton voor 
RRE en 6,5 ton voor RREW), een succesvolle 
inkoopactie van Winst Uit je Woning (zie 
rapportage) en het opstarten van een project 
met betrekking tot Hybride warmtepompen 
(aardgasvrij ready maken). 
Daarnaast geven we Stichting Duurzame Vecht 
subsidie voor het begeleiden van bewoners, 
hebben we ons Regionale Energieloket (Jouw 
Huis Slimmer) om mensen met vragen over 
energiebesparing en energie opwek te 
begeleiden. Verder stimuleren we marktpartijen 
om met projecten te komen (via 
stimuleringsfonds duurzaamheid). Dat zijn meer 
structurele activiteiten.

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/2020/29-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
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-21-8-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-21-8-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/2020/11-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/2020/11-november/19:30/Besluitvorming-moties/M-5-5-Motie-GL-SV-e-a-Begroting-inzake-no-regret-aangenomen.pdf
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