
 
 

Motie klimaat adaptieve maatregelen      M 3 

De Raad, in vergadering bijeen op 9 juli 2019, 

Gelezen de kadernota waarin te lezen valt dat het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen naar 
eerste schatting 14,5 milj euro vergt 

Overwegende  

Dat het stellen van prioriteiten in duurzaamheids investeringen aan de Raad toekomt 

Dat klimaat adaptieve maatregelen niet als prioriteit staan vermeld in de kadernota 

Dat klimaat adaptieve maatregelen direct effecten hebben op een prettige en veilige leefomgeving 
van inwoners waardoor hier van algemeen maatschappelijk belang sprake is 

Dat het aan de Raad is om keuzes te maken tussen investeringen in het verduurzamen van 
gemeentelijke gebouwen in het bijzonder en klimaat adaptieve maatregelen in het algemeen belang 

Dat het College over klimaatadaptie geen concrete voornemens kenbaar heeft gemaakt, anders dan 
inwoners te vragen de eigen tuinen zo min mogelijk te betegelen 

Dat de Raad bij het vast stellen van de voorjaarsnota 2016 onvoldoende heeft kunnen doorzien, dan 
wel heeft gedefinieerd welke invulling aan het beoogde beleidsvoornemen om in 2030 klimaat 
neutraal te willen zijn, wordt gegeven 

Besluit 

1. Het beleidsvoornemen uit de voorjaarsnota 2016 waarin staat “…wil Stichtse Vecht in 2030 
klimaatneutraal zijn…” ook zo op te vatten dat klimaat neutraal zijn onder meer betekent dat 
de inwoner geen vermijdbare overlast ondervindt van klimaatverandering 

2. Vanuit het oogpunt van algemeen belang de eerste prioriteit te leggen bij klimaat adaptieve 
maatregelen boven het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen 

3. Hiervoor een plan met benodigde investeringen aan de Raad voor te leggen 
4. Tot dat moment de beoogde investering in het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen 

volgens het beleidsvoornemen in de voorjaars nota 2016 op te schorten 
5. De in de kadernota 2020 opgenomen investeringen voor het verduurzamen van 

gemeentelijke gebouwen aan te wenden voor het terug dringen van 
bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein 

 

En gaat over tot de orde van dag 

 

Fractie Streekbelangen 

 

Afgewezen, de griffier 


