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Duurzaamheidsvisie 2014-2020: op weg naar uitvoering 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 17 december 2013, 
 
constaterende dat: 

• de Duurzaamheidsvisie van Stichtse Vecht vandaag ter besluitvorming voorligt 
• het college heeft beloofd het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2014-2020 in het eerste 

kwartaal 2014 (nog wel in deze raadsperiode) op te stellen en ter bespreking voor te leggen aan 
de werksessie 

• ook inwoners en partners de noodzaak benadrukken dat het uitvoeringsprogramma helder, 
concreet, realistisch, ambitieus en meetbaar dient te zijn 

• zij een uitwerking van de samenhang tussen de drie pijlers van duurzaamheid verwachten 
• zij ook graag een bundeling zien van eerdere uitspraken 
• het raadsvoorstel een goede aanzet geeft met het op te richten duurzaamheidshuis 

 
voegt aan het raadsbesluit toe bij punt 2, als opdracht aan het college: 

A. de unaniem aangenomen motie 'ambities duurzaam energiebeleid' van 31 mei 2012 uit te werken 
in het uitvoeringsprogramma 

B. de uitwerking van A leidt in combinatie met een onderzoek naar een realistisch voorstel tot een 
uitspraak als 'de gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn in jaar 20xx' 

C. rekening te houden met de Verklaring van Maarsseveen van 10 oktober 2012 
D. de toegezegde duurzaamheidsmeter (raadsvergadering 26 november 2013) zo spoedig mogelijk 

te gaan gebruiken 
E. onderzoek te doen naar deelname aan provinciale Zonatlas, zoals besproken in werksessie van 

4 december 2013 
F. te onderzoeken of, hoe en waar de gemeente een actieve rol kan spelen in het verbeteren van 

de luchtkwaliteit (denk o.a. aan overleg met Rijkswaterstaat over luchtvervuiling door schepen) 
G. de aangekondigde verduurzaming van het beleid- en besluitvormingsproces concreet en 

daadkrachtig uit te werken in het uitvoeringsprogramma 
 

Indieners: 
Cock van der Kaaij - Duurzaam Stichtse Vecht 

Ingrid Groenewegen - PvdA 

Piet Paul - GroenLinks 

Mieke Hoek - Het Vechtse Verbond 

Dik van 't Hof - Breukelen Beweegt 

 

 

 

 

 
Een opname met een warmtecamera van het gemeentehuis Boom en Bosch - hoofdingang parkzijde - in 
Breukelen. Kansen voor verduurzaming. 
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