
Vragen en antwoorden Openstaande moties en toezeggingen – PvdA 
 

 

Wethouder van Liempdt 

1. T-202: Het is ondertussen Q3 – wat is de stand van zaken? 

Antwoord: volgt in een volgende update van het overzicht in de commissie. 

2. T-271 en M-79: Kan de Raad van de tussenstappen op de hoogte gehouden worden? 

Antwoord: Update 29.8.22: In september verwachten we een concept projectplan vast te 

stellen waarmee ondersteunende capaciteit en middelen worden gealloceerd. Afgelopen 

periode zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met ontwikkelaar en heeft overleg 

plaatsgevonden met provincie. Op korte termijn volgt een kennismakingsoverleg met een 

afvaardiging van de dorpsraad. Naar verwachting wordt dit jaar gestart met de formele 

planvorming, waarvoor initiatiefnemer reeds de onderzoeken heeft opgestart en deels heeft 

afgerond.  

3. M-125: Laatste update was november vorig jaar/ Stand van zaken? 

Antwoord: Geen update 

 

Wethouder Wisseborn 

4. M-109: Bericht werd februari 22 verwacht, wat is stand van zaken? 
 
Antwoord: update volgt z.s.m,  is uitgevraagd, volgt bij een volgende keer agenderen moties 
en toezeggingen 

 

Wethouder Polman 

5. M-128: Kunt u aangeven wanneer er meer duidelijk zal zijn? 
Antwoord: Update 29.8.22: We zijn nu de eerste casus met Opbuuren aan het uitwerken. . 
Dan kan meer gezegd worden over de kosten voor de energietransitie zoals is aangegeven. 

 

Wethouder van Vliet 

6. M-131 Het is ondertussen Q3 – wat is de stand van zaken? 
 
Antwoord: De motie is afgedaan. Update 29.8.22: In de raad van 21 december 2021 zijn 
wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) vastgesteld, waardoor het 
mogelijk is geveltuintjes aan te leggen.Het college heeft op 22 maart 2022 de “Nadere regels 
geveltuintjes’, als onderdeel van het voorstel Zelfbeheer van adoptiegroen gemeente Stichtse 
Vecht vastgesteld.Geveltuintjes mogen nu door bewoners zonder vergunning aangelegd 
worden. Informatie kunnen bewoners vinden op de gemeentewebsite “groen zelf doen” .‘Ook 
stimuleren we de aanleg van geveltuinen door bewoners, door het ophalen van tegels en zand 
en het maken van goede kantopsluitingen. Hierdoor blijven ook onze stoepen in de openbare 
ruimte netjes. Dit doen we niet op individuele basis, maar alleen als bewoners zich zelf 
organiseren en een groot deel van een straat aangeeft geveltuinen te willen. Voor maart 2023 
staat een bomenactie op de planning. De motie is hiermee afgedaan. 
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