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M-128 28-9-2021 Gemeenteraad Polman 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 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.                                      
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/Verga
deringen/Raad/2021/28-september/19:30/M-
17-2-Streekbelangen-e-a-Helderheid-kosten-
energietransitie-aangenomen.pdf

Fysiek Domein

1 6 2 9 2022 G     (  18 1 1             // f /  M-147.b 1-11-2022 Gemeenteraad Polman M 14.2 SB e.a.- Oproep aan 
college inzake Afwijkingsregeling 
steigers woonschepen 

Motie aangenomen openstaand 1. het buitenplanse 
afwijkingenbeleid 
(gewijzigd vastgesteld 
door college op: 19 
september 2017) verder 
aan te scherpen met 
voorwaarden die tot doel 
hebben de waarden van 
de rivier de Vecht te 
beschermen en in overleg 
te treden met het 
waterschap om de Keur 
aan te passen;

Update 23.1.23: Waternet geeft aan dit 
jaar de Keur aan te gaan passen. Ze zullen 
de gemeente daarbij betrekken.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Verga
deringen/Raad/2022/01-
november/19:30/Bestemmingsplan-De-Vecht-
voor-de-kernen-Maarssen-dorp-
Maarssenbroek-Tienhoven-Molenpolder-en-
Oud-Zuilen/14-M-14-2-SB-e-a-Oproep-aan-
college-inzake-Afwijkingsregeling-steigers-
woonschepen-gewijzigd-11-10-22-
aangenomen.pdf

Fysiek Domein
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