
Amendement RES (Regionale Energiestrategie) en ‘van gas los’ A 5

De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 1 juli 2019

Overwegende dat,

•Duurzaamheidsmaatregelen eerst dienen te worden vastgelegd in de Routekaart Klimaat 

voor Stichtse Vecht

•De vastgestelde ambitie Stichtse Vecht klimaatneutraal 2030 (Stichtse Vecht Energiek 2014-2020 

Samen sterk in duurzaamheid) thuis hoort in koersdocument omgevingsvisie

Constaterende dat,

•In de voorjaarsnota van 2016 de raad de ambitie heeft uitgesproken om de gemeente in 2030 

klimaatneutraal te laten zijn (pag. 9 CWP)

•De Routekaart Klimaat voor Stichtse Vecht nog niet is besproken en is vastgesteld

Besluit dat,

De volgende tekst op pagina 15 uit het koersdocument te verwijderen:

Recent is de opgave voor een aardgasvrije gemeente erbij gekomen. Het aardgasvrij maken van de  

gemeente past echter naadloos in onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en biedt daarom  

ook uitgelezen kansen. Om die reden kijken we breed naar alternatieven.

De ambities van Stichtse Vecht gaan tot 2030 verder dan de RES. Als het gaat om de CO2-reductie, 

gaat de RES uit van 49% en Stichtse Vecht van 100%. De RES gaat uit van het huidige 

elektriciteitsverbruik, terwijl Stichtse Vecht ook rekening wil houden met toekomstig energieverbruik  

zoals elektrische auto’s en elektrische warmtepompen.

Aangenomen, de griffier



Te vervangen door:

De gemeente Stichtse Vecht heeft een open blik en verkent (innovatieve) ontwikkelingen. De 

klimaatopgave in het algemeen en de specifieke energieopgaven daarbinnen, zoals ‘van het gas 

los’, opwekken van hernieuwbare energie (zoals geothermie, bodemenergie, zonne-energie, 

warmtenetten) en vormen van energiebesparing worden breed verkend. Deze verkenning leidt tot 

een gedragen energie mix en maatregelen (de routekaart klimaat), die aansluit op de 

omgevingsvisie en klimaatambitie van Stichtse Vecht.

De gemeente heeft de ambitie in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn en werkt samen met de  

andere U-16 gemeenten aan de regionale energiestrategie (RES). Deze strategie beschrijft welke 

energiedoelstellingen de regio zal halen en op welke termijn en worden door de betrokken 

gemeenten (U-16) als zodanig gezamenlijk opgepakt, verdeeld en ingevuld.

De gemeente Stichtse Vecht is dus verantwoordelijk voor een deel van de opgave, maar gaat zélf  

over invulling en realisatie. Stichtse Vecht weegt hierbij voortdurend de klimaatopgave af met de  

andere (lokale en regionale) opgaven, zoals wonen, mobiliteit, gezond leven, groen en landschap,  

met als doel weloverwogen keuzes te maken. Met als doel weloverwogen keuzes te maken, die in  

financiële balans zijn met overage opgaven en programma’s van deze gemeente.

Namens,

GroenLinks Stichtse Vecht Maarssen 2000  

Gertjan Verstoep Riëtte Habes
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