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

M-49 2-10-2018 Gemeenteraad Wisseborn Zandpad moet fietsstraat worden 
(VVD e.a.)

Motie aangenomen openstaand het Zandpad tussen de 
Machinekade in 
Maarssen en 
Nieuwersluis zo snel 
mogelijk in te richten
als fietsstraat;
• indien medewerking 
van het OM is geborgd 
aanvullend op de 
fietsstraat de 
ochtendafsluiting in
te zetten;
• binnen de VNG een 
lobby te starten richting 
het Rijk om juridische 
status toe te kennen aan 
het
fenomeen fietsstraat

Update 22-12-21: Huidige stavaza is gelijk 
aan update van 13-09-21
Update 13-9-2021: Een projectleider 
brengt momenteeel de wens en de opties 
in kaart. In Q1 wordt een geupdate 
planning voorgelegd aan de raad.
Update 29-06-2021: In het najaar wordt 
een geupdate planning aan de raad 
voorgelegd.
Update 2-2-2021: onderhouds-, herstel- en 
vervangingswerkzaamheden aan en van 
de bruggen in Breukelen en Nieuwersluis 
de oorzaak zijn van de vertraging. De start 
van het aanleggen van de fietsstraat 
gebeurt zeker niet voor de zomer van 
2021.                                                 Op 13-
5-2019 heeft een inloopavond plaatst 
gevonden. De aanleg zal in de loop van 

 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-
M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-
Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-
Zandpad-moet-fietsstraat-worden-
aangenomen-1.pdf

Fysiek Domein

M-52 20-11-2018 Gemeenteraad Wisseborn 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

13-9-2021: Binnen het cluster verkeer was 
de laatste maanden de 
personeelsbezetting niet op orde. Dit is nu 
wel op orde en zullen openstaande vragen  
worden opgepakt. In Q4 wordt er met een 
concrete planning op terug gekomen.
Update 29-06-2021: In het najaar is een 
nieuwe planning tot stand gebracht.
Update 20-01-21: Gesprekken lopen 
tussen gemeente en Provincie.

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

Fysiek Domein

M-59-2 3-4-2019 Gemeenteraad Wisseborn 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

24 november 2021: Op dit moment gaat 
de aandacht uit naar het realiseren van de 
nieuwe toerit voor auto’s naar de 
gemeentelijke parkeerplaatsen vanaf de 
Molendijk. Of verkoop in 2022 aan de orde 
is wordt nog bezien. Zie ook M-59.
Update 2-9-2021: De situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de laatste update van 29-
6-2021. Eind 2021wordt de raad nader 
geïnformeerd.
Update 29-06-2021: Problematiek wordt 
opnieuw bezien na het zomerreces meer 
informatie.
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 

t d  P k d lt  i  i d  

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

Fysiek Domein

M-69 2-10-2019 Gemeenteraad Wisseborn 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 18-11-21: Ontwikkelingen worden 
op de voet gevolgd, nog geen verdere 
updates t.o.v. 9-9-21
Update 09-09-2021: De Situatie is 
ongewijzigd t.o.v. de update van 28 juni jl.
Update 28-06-2021: Ontwikkelingen 
worden op de voet gevolgd, behoeft geen 
verdere actie voor nu 
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/Verg
aderingen/Raad/2019/01-oktober/19:30/17-
M1-Motie-PVV-rol-kernenergie-raad-1-10-
2019-aangenomen-1.pdf

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2018/02-oktober/19:30/21-M3-def-Motie-VVD-Maarssen-2000-Lokaal-Liberaal-PvdA-GroenLinks-en-Stichts-Appel-Zandpad-moet-fietsstraat-worden-aangenomen-1.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/2018/20-november/19:30/Motie-VVD-e-a-N201-tussen-Amstelhoek-en-Vreeland-aangenomen.pdf


M-102 30-9-2020 Gemeenteraad Wisseborn 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/roton
des 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 
d  ili h id t  

Update 1-12-2021: In Q4 2021 is een 
verbeterde startnotitie opgesteld die beter 
voldoet aan de eisen van dit moment. 
Door een ernstig gebrek aan ambtelijke 
capaciteit was de notitie vertraagd en 
inmiddels achterhaald. De vernieuwde 
notitie is inmiddels in concept gereed en 
ook een plan van aanpak (tem behoeve 
van de organisatie) is in concept gereed. 
In de maand december worden de puntjes 
op de i gezet zodat in januari de stukken in 
procedure kunnen worden gebracht.
Update 13-09-2021: in het vierde kwartaal 
wordt een startnotitie voor een op te 
stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd 
aan het college. In het 1e kwartaal van 
2022 zal de raad via een RIB worden 
geïnformeerd over de aanpak. Overige 
acties zullen opnieuw op de agenda 
verkeer worden ingepland.
Update 8-7-2021: de motie wordt 
betrokken bij het mobiliteitsbeleid. In 2022 
wordt dit beleid in Q 3 aan de raad 
voorgelegd. Een startnotitie in 2021 Q3. 
Stand van zaken 8-7-2021: Die notitie ligt 
in concept gereed, het collegevoorstel 
erbij is nog niet klaar. Het betreft het 
collegevoorstel ‘startnotitie nieuw 
mobiliteitsbeleid’. Wordt op zijn vroegst in 
september aan de commissie Fysiek 
Domein en de gemeenteraad voorgelegd.
26-11-2020: de motie wordt betrokken bij 
h  bili i b l id  I  2021 d  di  

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

Fysiek Domein

M-128 28-9-2021 Gemeenteraad Wisseborn RES - Helderheid kosten 
energietransitie (M-17.2) 
(Streekbelangen e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. helderheid te bieden 
aan inwoners en 
bedrijven over de 
meerkosten waarmee zij
geconfronteerd zullen 
worden tgv de 
energietransitie;
2. in de 
uitvoeringsplannen 
kostentransparant te zijn 
voor inwoners en 
bedrijven;

Update 6-12-21: Zoals eerder 
aangegeven, wordt er in het kader van de 
RES 1.0 uitvoering gegeven aan de door 
de raad vastgestelde lokale opgave 
duurzame elektriciteit door middel van de 
realisatie van zonnevelden.
Hieraan zijn geen kosten verbonden voor 
inwoners en bedrijven. Deze zonnevelden 
worden, na vaststelling door de raad van 
het uitvoeringsplan zonnevelden, 
gerealiseerd door initiatiefnemers.
Bij deze realisatie wordt gestreefd naar 
50% lokaal eigendom, zodat de omgeving 
kan meeprofiteren van de opbrengen.

Lid 2 heeft het meer betrekking op 
warmte. Wanneer de raad in december de 
Transitievisie warmte vaststelt kan worden 
gestart met het opstellen van de 
wijkuitvoeringsplannen en
komt er meer zicht op de mogelijke kosten 
voor inwoners en bedrijven. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/28-
september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-
a-Helderheid-kosten-energietransitie-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein

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/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-energietransitie-aangenomen.pdf


M-129 28-9-2021 Gemeenteraad Wisseborn RES - Zon op dak juridisch 
toetsen (M-17.3) (VVD e.a.) 

Motie aangenomen openstaand 1. de business case om 
een collectief van 
particuliere woningen en 
(stal)daken die 
gezamenlijk
meer dan de ondergrens 
van 15 kwp opwekken 
ter toetsing voor te 
leggen aan de
landsadvocaat opdat 
helderheid kan worden 
verkregen welke 
juridische vorm nodig is 
om
dergelijke initiatieven 
mee te laten tellen voor 
de RES;
2. na uitsluitsel de 
juridische uitkomst te 
delen in U16 en landelijk 
verband opdat deze
mogelijkheid de norm 
wordt en ons landschap 
zoveel mogelijk 
behouden blijft;

Update 20-12-21:In het Klimaatakkoord is 
een doelstelling (84TWh in 2030) 
opgenomen voor de benodigde groei van 
hernieuwbare elektriciteit. Deze 
doelstelling is afgeleid van het doel uit de 
Klimaatwet om de uitstoot van 
broeikasgassen met 49% te verminderen 
in 2030. Meer informatie over het 
Klimaatakkoord vindt u hier:
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/kli
maatakkoord/documenten/publicaties/201
9/06/28/klimaatakkoord/klimaatakkoord.pd
f

Op de pagina’s 158 en 162 wordt 
aangegeven dat men verwacht dat de 
komende jaren 7 TWh extra energie-
opwek zal plaatsvinden op particuliere 
daken. Deze hoeveelheid is al 
meegenomen/ afgetrokken van de totale 
hoeveelheid benodigde energie uit 
duurzame bronnen. Zo is er 35 TWh 
overgebleven om op grootschaliger wijze 
op land te produceren. daarvoor zijn dus 
de RESsen opgericht
In dit volgende document is een verdere 
onderbouwing van de gemaakte keuzen te 
vinden: https://www.regionale-
energiestrategie.nl/vragen/vragen+-
+klimaatakkoord/1879584.aspx
 
Zou je kleinschalige zon op dak bij de 

i  RES ll  d   h  2 l 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/28-
september/19:30/M-17-3-VVD-e-a-inzake-
RES-zon-op-dak-juridisch-toetsen-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-132 9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn Versnellen zon op dak bedrijven 
(M 6.7) (GL) 

Motie aangenomen openstaand 1. Een externe partij of 
een coalitie van partijen, 
geschikt voor de 
opdracht, in staat te 
stellen om zon op dak 
van bedrijven sterk aan 
te jagen en te faciliteren;
2. hiervoor 50.000 euro 
voor 2022 beschikbaar 
te stellen.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-7-GL-Versnellen-zon-op-dak-bedrijven-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-133 9-11-2021 Gemeenteraad Wisseborn Fietsbrug Nieuwersluis (M 6.8) 
(GL)

Motie aangenomen openstaand het bruggetje over de 
Wetering bij 
Nieuwersluis te 
vervangen door een 
fietsvriendelijke brug 
zoals vermeld in het 
GVVP deel C (indien 
mogelijk vóór het begin 
van het fietsseizoen). Als 
er duidelijkheid is over 
de exacte plek waar de 
nieuwe brug zal worden 
aangelegd zodat er geen 
sprake is van een 
mogelijke desinvestering

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-
6-8-GL-Fietsbrug-Nieuwersluis-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein

M-135 12-1-2022 Gemeenteraad Wisseborn Waterberging verduurzaming 
Gemeentelijk Vastgoed (M 22.1 -
SB e.a)

Motie aangenomen openstaand ook de mogelijkheid voor 
waterberging ofwel 
blauwe daken te 
onderzoeken op de 
daken van het 
gemeentelijk vastgoed.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-
22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-
GV-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-3-VVD-e-a-inzake-RES-zon-op-dak-juridisch-toetsen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-3-VVD-e-a-inzake-RES-zon-op-dak-juridisch-toetsen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-3-VVD-e-a-inzake-RES-zon-op-dak-juridisch-toetsen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-3-VVD-e-a-inzake-RES-zon-op-dak-juridisch-toetsen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/28-september/19:30/M-17-3-VVD-e-a-inzake-RES-zon-op-dak-juridisch-toetsen-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-7-GL-Versnellen-zon-op-dak-bedrijven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-7-GL-Versnellen-zon-op-dak-bedrijven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-7-GL-Versnellen-zon-op-dak-bedrijven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-7-GL-Versnellen-zon-op-dak-bedrijven-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-8-GL-Fietsbrug-Nieuwersluis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-8-GL-Fietsbrug-Nieuwersluis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-8-GL-Fietsbrug-Nieuwersluis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/09-november/19:30/M-6-8-GL-Fietsbrug-Nieuwersluis-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/12-januari/19:30/22-M-22-1-SB-e-a-waterberging-verduurzaming-GV-aangenomen.pdf


M-138 13-1-2022 Gemeenteraad Wisseborn  Inzake Geen windmolens aan de 
gemeentegrens (M 31.1 - HVV 
e.a.)

Motie aangenomen openstaand 1. aan de gemeente 
Utrecht schriftelijk 
kenbaar te maken dat de 
gemeente Stichtse Vecht 
windmolens
heeft uitgesloten als 
optie in haar 
zoekgebieden in het 
kader van de RES 1.0;
2. in dezelfde brief aan 
te geven dat de 
gemeente Stichtse Vecht 
tegenstander is van het 
plaatsen van
windmolens door 
buurgemeenten aan de 
gemeentegrenzen van 
Stichtse Vecht;
3. te bevorderen dat er 
een betere afstemming 
tussen de gemeenten 
binnen de U16 
plaatsvindt in het
gezamenlijke streven, 
binnen de intenties van 
de RES, oplossingen te 
vinden met voldoende 
draagvlak
bij inwoners;
Aangenomen, de griffier
Voor: Lokaal Liberaal, 
VVD, CDA,
St kb l  

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verg
aderingen/Raad/2022/13-januari/19:30/31-M-
31-1-HVV-e-a-inzake-Geen-windmolens-aan-
de-gemeentegrens-motie-vreemd-020921-
aangepast-25-november-aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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