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Besluitenlijst raadsvergadering van 28 september 2021, aanvang 19.30 uur, in het Koetshuis 
in Breukelen 
 
Aanwezig 
Voorzitter Ap Reinders 
Griffier  Bianca Espeldoorn-Bloemendal 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Ron Druppers, Suzanne Kox-Meijer, Ronald van Liempdt, 

Hans van Maanen, Olaf Morel, Onno Tijdgat, 
Frank Venus en Bas Verwaaijen 

VVD Rianne Beekman, Pauline Bredt-Aler, Rick Nederend, 
Jos van Nieuwenhoven (vanaf 20.30 uur), Bas van Schaik 
(vanaf agendapunt 7b) en Arjan Wisseborn (tot agendapunt 
7a) 

GroenLinks Marja van Gaalen, Albert Gemke, Tjeerd Schuhmacher, 
Ed Theunen en Gertjan Verstoep 

CDA Sarah van Lindenberg-Hess, Klaas Overbeek en 
 Pim van Rossum 
Streekbelangen Jacques Helling, Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Sophia Jeddaoui, Joseph Toonen en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman en Frans de Ronde 
Samen Stichtse Vecht Riëtte Habes 
PVV     Wim Ubaghs 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 
 
Wethouders 
Lokaal Liberaal Frank van Liempdt 
VVD Arjan Wisseborn (vanaf agendapunt 7b) 
CDA Hetty Veneklaas 
PvdA Maarten van Dijk 
 
Afwezig 
VVD     Babet de Vries 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de kijkers thuis. Jos van 
Nieuwenhoven komt later en Babet de Vries is afwezig. 
 
Burgemeester spreekt een In Memoriam uit voor oud raadslid Han Lyre uit Breukelen. 
 
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven van Arjan Wisseborn, in verband met zijn benoeming 
als wethouder, en Bas van Schaik, in verband met zijn toelating als raadslid, wordt een 
commissie onderzoek geloofsbrieven uit de raad samengesteld. Hij deelt mee dat daarvoor zijn 
aangewezen Albert Gemke als voorzitter, Suzanne Kox-Meijer als lid en Jacques Helling als lid. 
Deze commissie kan tevens aangewezen worden als commissie van stemopneming voor het 
tellen van de schriftelijke stemmen bij de benoeming van de wethouder. 
De raad stemt hiermee in. 
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2. Spreekrecht inwoners. 
De heer D. van ’t Hof spreekt in over het opheffen van de geheimhouding met betrekking tot de 
Hazeslinger in Breukelen. Hij uit zijn ongenoegen over de gang van zaken en het proces rondom 
zijn bouwplan grenzend aan de Hazeslinger. Dit loopt al vanaf 2008. 
 

3. Vaststellen van de agenda. 
a. Samen Stichtse Vecht stelt voor om agendapunt 17, de Regionale Energiestrategie 1.0 RES 

regio U16, van de agenda te halen en terug te verwijzen naar de commissie. De fractie is van 
mening dat dit punt onvoldoende besproken is. Een meerderheid (VVD, GroenLinks, 
Lokaal Liberaal, CDA, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en PvdA) is voor het behandelen 
van dit agendapunt. 
Daarmee blijft dit onderwerp op de agenda gehandhaafd. 

b. Samen Stichtse Vecht vraagt aan de PvdA agendapunt 18, de motie Welstandsvrije zones 
instellen, aan te houden en voor een andere vergadering te agenderen, gezien het advies 
van de commissie Fysiek Domein aan de indiener. Een meerderheid (PvdA, VVD, 
Lokaal Liberaal, CDA, Het Vechtse Verbond en ChristenUnie-SGP) is voor het behandelen 
van de motie. 
Daarmee blijft dit onderwerp op de agenda gehandhaafd. 

c. CDA vraagt de agendapunten 17 en 18 om te draaien. Daarmee wordt later op de avond 
duidelijk hoeveel tijd er over blijft voor de RES. 
De raad stemt hier unaniem mee in. 

d. PVV uit zijn ongenoegen over het afwijzen van de ingediende vragen voor het vragenhalfuur 
over plannen en projecten in het kader van de Europese SMB-richtlijn 2001/42 met 
betrekking tot onder andere de RES. 

 
Hiermee is de agenda gewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 6 en 7 juli en van 
13 en 14 juli 2021. 
Besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vragenhalfuur voor de leden van de raad. 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Samen Stichtse Vecht vraagt de brieven B-02 van juli 2021 van het Islamitisch Centrum Stichtse 
Vecht betreffende een verzoek om opgenomen te worden in bouwplannen in Stichtse Vecht en 
brief A-09 van augustus 2021 van een inwoner met betrekking tot de betaalbaarheid van huur- 
en koopwoningen te verplaatsen naar de C-categorie, ter afdoening in handen van het college te 
stellen, met afschrift aan de raad. 
Burgemeester zegt toe beide brieven te verplaatsen naar de C-categorie. 
 
Toezegging burgemeester: 
de brieven B-02 van juli en A-09 van augustus verplaatsen naar de C-categorie (Samen Stichtse 
Vecht). 
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7a.  Voordracht en benoeming kandidaat wethouder. 
 De fractievoorzitter van de VVD, Rick Nederend, draagt Arjan Wisseborn voor als wethouder in 

de vacature van Jeroen Willem Klomps. 
 

 Albert Gemke, voorzitter commissie onderzoek geloofsbrieven, leest het rapport van de 
commissie voor en de commissie adviseert tot de benoeming van Arjan Wisseborn als 
wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. 

 
 Stembriefjes worden uitgedeeld en ingenomen. 
 
Schorsing van 20.00 tot 20.10 uur voor het tellen van de stemmen. 

 
Albert Gemke deelt de uitslag van de stemming mee: 
Er zijn 31 stembriefjes uitgedeeld en er zijn 31 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 
30 stemmen voor Arjan Wisseborn en 1 stem voor Eric Wiebes. 
 
De voorzitter concludeert dat daarmee Arjan Wisseborn is benoemd als wethouder. 
Arjan Wisseborn ondertekent de brief waarin hij verklaart de benoeming tot wethouder aan te 
nemen. Vervolgens neemt de burgemeester hem de verklaring en belofte af. 
 

7b. Toelating en beëdiging nieuw raadslid voor de VVD. 
Albert Gemke, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven leest het rapport van de 
commissie voor en de commissie adviseert tot toelating van Bas van Schaik als raadslid van de 
gemeente Stichtse Vecht. 
Bij acclamatie is Bas van Schaik toegelaten als lid van de gemeenteraad. 
Hierna neemt de burgemeester hem de verklaring en belofte af. 
 

7c.  Benoeming commissielid voor Streekbelangen. 
Bij acclamatie is Marieke Versloot benoemd als commissielid voor Streekbelangen. 
Hierna neemt de burgemeester haar de verklaring en belofte af. 
 

Schorsing van 20.20 tot 20.35 uur voor foto’s en felicitaties. 
 
Jos van Nieuwenhoven komt om 20.30 uur de vergadering binnen. 

 
Hamerstukken 

 
8. Bestuursrapportage 2021. 

Conform vastgesteld. 
 

9. Actualisatie Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer. 
Conform vastgesteld. 

 
10. Bestemmingsplan De Veenkluit in Tienhoven. 

Conform vastgesteld. 
 

11. Verordening Plassenschap Loosdrecht. 
Conform vastgesteld. 
 

12. Bestemmingsplan Straatweg 3a in Maarssen. 
Conform vastgesteld. 
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Bespreekstukken 
 

13. Box in de wijk. 
Er heeft geen debat plaatsgevonden. 
 
Stemming 
Stemverklaring: 
Samen Stichtse Vecht is niet van mening veranderd ten opzichte van de vorige keer dat dit 
onderwerp in de raad werd besproken. Ook inwoners voelen niets voor een box in de wijk. Zal 
tegen stemmen. 
 
Voorstel is met 29 stemmen tegen en 3 stemmen vóór verworpen. (Vóór: de fractie van de 
PvdA. Overige fracties tegen.) 
 

14. Opheffen geheimhouding onderdelen dossier Herenweg-Gageldijk. 
Er heeft geen debat plaatsgevonden. 
 
Stemming 
Stemverklaringen: 
Samen Stichtse Vecht geeft aan dat het voorstel voldoet aan de informatieplicht van het college 
richting raad. Op 12 oktober wordt het rapport in de commissie Fysiek Domein besproken. 
GroenLinks ziet dit als een start dat de raad meer bevoegdheden krijgt en meer kan zien wat er 
gebeurt in lopende projecten. 
Het Vechtse Verbond is blij dat de geheimhouding er af gaat en hoopt dat nu alles toegankelijk 
is voor iedereen. 
Lokaal Liberaal houdt van transparantie en zal vóór stemmen. 
 
Voorstel is met 32 stemmen vóór unaniem aangenomen. 
 

15. Jaarrekening 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Regionaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen (RHCVV). 
Omdat dit agendapunt de portefeuille van de burgemeester betreft draagt hij de 
voorzittershamer over aan de plaatsvervangend voorzitter Rob Roos. 
 
Streekbelangen geeft aan het aangekondigde amendement om de beslispunten 2 en 3 te 
wijzigen en beslispunt 4 te schrappen niet in te dienen en niet in stemming te willen brengen, 
omdat het hier afspraken betreffen die al in 2018 zijn gemaakt met betrekking tot het 
professionaliseren van het RHCVV en de gefaseerde uitvoering hiervan. 
 
Stemming 
Stemverklaring 
Streekbelangen zal vóór het voorstel en vóór de zienswijze stemmen. 
 
De jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2022-2025 van het RHCVV zijn met 32 stemmen 
vóór unaniem vastgesteld. Tevens is besloten een zienswijze af te geven aan het Algemeen 
Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. 
 
Rob Roos geeft de voorzittershamer weer terug aan de burgemeester. 
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16. Herinvoeren Starterslening. 

Samen Stichtse Vecht dient amendement 16.1 – jaarlijks informeren van de raad over de 
stand van zaken in, met als dictum: 
aan de Verordening Starterslening 2021 – gemeente Stichtse Vecht een nieuw artikel 8 
toevoegen: 
Artikel 8 Jaarlijks informeren raad 
De raad jaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het verstrekken van 
startersleningen, waaronder het aantal bewoners dat van de regeling gebruik heeft gemaakt en 
hoeveel budget er nog beschikbaar is. 
De huidige artikelen 8, 9 en 10 vernummeren naar 9, 10 en 11. 
 
Bas van Schaik houdt zijn maidenspeech. Hij gaat in op de problematiek met betrekking tot de 
starters op de woningmarkt. 
VVD vindt het amendement overbodig. Hij vraagt de wethouder hoe hij de raad gaat informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot de startersleningen. 
 
Wethouder Van Liempdt heeft in de commissievergadering al toegezegd een jaarlijkse update 
aan de commissie te geven over het gebruik van de lening. Het is aan de raad om dat via een 
amendement vast te leggen. 
 
Samen Stichtse Vecht en PvdA verzoeken om een schorsing. 
 

Schorsing van 21.18 tot 21.20 uur 
 
PvdA geeft aan dat de fractie verdeeld zal stemmen. 
 
Stemming 
Amendement 16.1 – jaarlijks informeren van de raad over de stand van zaken 
Stemverklaringen: 
PvdA geeft aan dat een meerderheid van de fractie tegen het amendement zal stemmen. Deze 
meerderheid is van mening dat de toezegging van de wethouder om de raad periodiek te 
informeren voldoende is. 
VVD vindt het amendement overbodig. Heeft vertrouwen in het woord van de wethouder. 
 
Het amendement is aangenomen met 17 stemmen vóór en 15 stemmen tegen. (Tegen: de 
fracties van Lokaal Liberaal en VVD en twee leden van de PvdA, t.w. Joseph Toonen en 
Sophia Jeddaoui. Overige fracties vóór en één lid van de PvdA, t.w. Douwe van der Wal.) 
 
De Verordening Starterslening is met 32 stemmen vóór unaniem vastgesteld. 
 

18. Motie PvdA – Welstandsvrije zones en vermindering regeldruk voor inwoners en 
organisaties. 
PvdA deelt mee de 
motie 18.1 – Welstandsvrije zones instellen in, met als dictum: 
draagt het college op om: 
1. welstandsvrije zones te implementeren als de omgevingswet wordt ingevoerd op 1 juli. Dit 

zou onderdeel kunnen zijn van de vervanging van de welstandnota uit 2013;  
2. de welstandnota toe te passen binnen de kaders van zorgvuldigheid voor inwoners; 
3. te onderzoeken of er nog andere maatregelen mogelijk zijn voor het verlagen van de 

regeldruk en het vereenvoudigen, dan wel schrappen van regels, waar dit in het belang is 
van inwoners;  

4. door efficiënter te werken de kosten voor inwoners te verlagen. 
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alsnog aan te houden en niet in stemming te willen brengen. 
 

17. Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio U16. 
Streekbelangen dient mede namens Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht motie 17.1 
– Botsende ambities in, met als dictum: 
besluit: 
1. Het college op te dragen om in het kader van de omgevingsvisie en het omgevingsplan  

a. met een uitgewerkte visie te komen over de gevolgen van onttrekking van 
landbouwgronden voor andere doeleinden;  

b. deze visie bij het opstellen van de omgevingsplannen te betrekken; 
c. de visie en de uitvoering tot stand te doen komen in overleg met de betrokken huidige 

gebruikers en de LTO; 
d. de visie aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen. 

 
Streekbelangen dient mede namens Het Vechtse Verbond en Samen |Stichtse Vecht motie 17.2 
– Helderheid kosten energietransitie in, met als dictum: 
draagt het college op: 
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. 
 
VVD dient mede namens Lokaal Liberaal, PvdA, CDA, Samen Stichtse Vecht en 
Het Vechtse Verbond, motie 17.3 – Zon op dak juridisch toetsen in, met als dictum: 
draagt het college op: 
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. 

 
PVV dient mede namens Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond motie 17.4 – 
Redt de rechtsstaat, deel 2, in, met als dictum: 
draagt het college op: 
1. op de kortst mogelijke termijn zowel de RES U16 in lijn te brengen met zowel de Richtlijn als 

het arrest van Nevele; 
2. om eventuele illegale besluiten in het kader van de RES U16 ongedaan te maken. 
 
Het Vechtse Verbond dient mede namens Samen Stichtse Vecht motie 17.5 – Gezondheid 
gaat voor energie in, met als dictum: 
roept het college op: 
mogelijke initiatieven voor windenergie niet te laten starten alvorens de uitkomsten van het 
onderzoek van het RIVM en uitspraak van de Raad van State bekend zijn. 
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Hert Vechtse Verbond dienst mede namens GroenLinks en Samen Stichtse Vecht motie 17.6 – 
Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid in, met als dictum: 
roept het college op: 
1. in overleg met andere gemeenten en of de provincie of het Rijk te onderzoeken op welke 

manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die duurzame energieprojecten in de 
gemeente Stichtse Vecht realiseren om dwangarbeid in productieketens te voorkomen; 

2. voor duurzame energieprojecten waarbij de gemeente Stichtse Vecht opdrachtgever is 
maximale inspanning te leveren om dwangarbeid in de productieketen te voorkomen; 

3. de raad hierover zo snel mogelijk te informeren met betrekking tot de voortgang. 
 
Het Vechtse Verbond dient mede namens Samen Stichtse Vecht motie 17.7 – Maak de 
Regionale Energie Strategie zichtbaar in, met als dictum:  
roept het college op: 
1. de zoekgebieden van de RES U16 in de Stichtse Vecht visueel beter zichtbaar en 

makkelijker vindbaar te maken; 
2. de inwoners van de gemeente Stichtse Vecht visueel en zichtbaar te laten zien wat de 

plannen zijn van de RES. 
 
Wethouder Van Dijk antwoordt dat het uitvoeringsplan Zonnevelden in december aan de raad 
zal worden voorgelegd. Tijdens de commissiebehandeling is het voorstel, met verzoek om 
aanpassing, teruggestuurd naar het college. Over de aanpassingen is overleg geweest met 
LTO. 
Indien vanavond niet met de RES wordt ingestemd, dan haalt Stichtse Vecht de uitgestelde 
termijn van indiening, 1 oktober 2021, niet. Vooralsnog zijn daar geen consequenties aan 
verbonden. Vanuit provincie en Rijk kan er dan wel meer druk op het proces worden gelegd. 
De uitkomsten van de debatten in alle 16 gemeenteraden worden met elkaar besproken. 
Met betrekking tot de moties: 
17.1 – Botsende ambities, wordt ontraden. De verschillende opgaven op het gebied van 
energietransitie zoals wonen, werken, etc. komen terug in de Omgevingsvisie en de uitwerking 
van die opgaven worden verwerkt in een integraal plan van aanpak voor het Veenweidegebied-
West. 
17.2 – Helderheid kosten energietransitie kan het college overnemen. Staat het college 
positief tegenover. 
17.3 – Zon op dak juridisch toetsen kan het college overnemen. Staat het college positief 
tegenover. 
17.4 – Redt de rechtsstaat, deel 2, wordt ontraden. Hij verwijst naar de toegestuurde Q&A. 
17.5 – Gezondheid gaat voor energie wordt ontraden. In de komende periode wordt in Stichtse 
Vecht niet ingezet op windenergie. 
17.6 – Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid wordt ontraden. 
Het college kan zich iets voorstellen bij deze problematiek. Het college hecht ook waarde aan de 
juiste wijze van totstandkoming van producten en arbeidsomstandigheden. Deze 
aangelegenheid ligt echter buiten de invloedssfeer van de gemeente. Is meer een onderwerp 
om te bespreken op landelijk niveau. 
17.7 – Maak de Regionale Energie Strategie zichtbaar is overbodig. Over de RES en de 
kansenkaart is in 2020 uitgebreid gecommuniceerd. Het beleidskader zonnevelden dat in 
december 2020 door de raad is vastgesteld is digitaal via internet toegankelijk. Op de website 
van de gemeente is alles te vinden. De door de raad vastgestelde zoekgebieden vormen input 
voor de RES 1.0. Medio 2022 is meer duidelijk om welke locaties het gaat. Via de website van 
de gemeente zal ook nieuwe informatie over de RES voor de bewoners beschikbaar komen. 
 
Op de vraag van GroenLinks of het weren van producten die middels dwangarbeid worden 
geproduceerd in het inkoopbeleid van de gemeente is opgenomen, komt hij schriftelijk terug. 
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De vraag van het CDA of er in het gesprek met LTO over het uitvoeringsplan zonnevelden 
aandacht is geweest voor de problematiek rondom de landbouwgronden zal hij ook schriftelijk 
beantwoorden. 
 

Schorsing van 23.30 tot 23.35 op verzoek van GroenLinks en PvdA 
 
PvdA deelt mee dat met betrekking tot motie 17.6 de fractie verdeeld zal stemmen. 
 
Stemming 
Motie 17.1 – Botsende ambities 
Stemverklaringen: 
VVD is tegen deze motie, omdat de fractie van mening is dat de uitgangspunten thuishoren in 
het uitvoeringskader zonnevelden en uiteindelijk in de Omgevingsvisie en de uitvoeringsplannen 
daarvan. 
GroenLinks is tegen deze motie. Sluit zich aan bij de woorden van de VVD. Is al geborgd. 
PVV is tegen alle moties, met uitzondering van hun eigen motie, omdat de RES illegaal is. 
 

Schorsing van 23.40 tot 23.50 in verband met een technische storing. 
 
Motie is verworpen met 27 stemmen tegen en 5 stemmen vóór. (Vóór: de fracties 
Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht. Overige fracties tegen.) 
 
Motie 17.2 – Helderheid kosten energietransitie 
Stemverklaringen: 
Lokaal Liberaal vindt kostentransparantie een groot goed. De fractie is van mening dat er een 
discrepantie zit tussen wat de wethouder verstaat onder kostentransparantie en hetgeen de 
indiener bedoeld met het inzicht geven in kostentransparantie. De fractie is tegen de motie 
omdat zij van mening is dat deze niet uitvoerbaar is. 
Streekbelangen licht vanwege de verwarrende uitleg van de wethouder toe dat de intentie van 
deze motie het transparant zijn voor de inwoner is. 
GroenLinks is vóór de motie. Is blij als er, waar mogelijk, meer transparantie in de kosten komt. 
VVD is vóór de motie. Verwacht dat het college, zodra er meer informatie beschikbaar is, deze 
actief zal delen. 
 
Motie is aangenomen met 23 stemmen vóór en 9 stemmen tegen. (Tegen: de fracties van 
Lokaal Liberaal en PVV. Overige fracties vóór.) 
 
Motie 17.3 – Zon op dak juridisch toetsen 
Stemverklaring: 
GroenLinks zal de motie steunen. Ziet deze motie als draagvlak versterkend. Kan een bijdrage 
leveren aan het bod. 
 
Motie is aangenomen met 31 stemmen vóór en 1 stem tegen. (Tegen: de fractie van de PVV. 
Overige fracties vóór.) 
 
Motie 17.4 – Redt de rechtsstaat, deel 2 
Motie verworpen met 29 stemmen tegen en 3 stemmen vóór. (Vóór: de fracties van de PVV, 
Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht. Overige fracties tegen.) 
 
 
 
 



Pagina 9 van 10 
 

 

Motie 17.5 – Gezondheid gaat voor energie 
Stemverklaringen: 
VVD is tegen windmolens en dus tegen iedere motie die de suggestie wekt dat er windmolens 
zouden kunnen komen. 
ChristenUnie-SGP is niet tegen dit gedachtengoed. Daarom zal de fractie vóór de motie 
stemmen. 
Lokaal Liberaal is van mening dat een motie over actualiteit dient te gaan en niet over iets dat er 
niet is. Daarom is de fractie tegen deze motie. 
 
De motie is verworpen met 28 stemmen tegen en 4 stemmen vóór. (Vóór: de fracties van de 
ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht.) 
 
Motie 17.6 – Stop het gebruik van zonnepanelen geproduceerd met dwangarbeid 
Stemverklaringen: 
CDA zal de motie steunen, dankzij het betoog van de fractie van GroenLinks. 
Samen Stichtse Vecht is van mening dat de motie past binnen de fair trade gedachte waar de 
gemeente voor staat. 
PvdA zal verdeeld stemmen. 
ChristenUnie-SGP is tegen de motie omdat er meer redenen zouden kunnen zijn waarom je met 
bepaalde bedrijven niet zou willen samenwerken en is niet passend op dit moment. 
Lokaal Liberaal is tegen de motie. Dit soort zaken dienen opgelost te worden binnen een 
leveranciersselectie en niet in het kader van een RES. 
 
Motie is verworpen met 20 stemmen tegen en 12 stemmen vóór. (Tegen de fracties van Lokaal 
Liberaal, VVD, Streekbelangen, ChristenUnie-SGP en PVV en 1 lid van de fractie PvdA, t.w. 
Sophia Jeddaoui. Overige fracties vóór en twee leden van de fractie PvdA, t.w. Joseph Toonen 
en Douwe van der Wal.) 
 
Motie 17.7 – Maak de Regionale Energie Strategie zichtbaar 
Stemverklaring: 
GroenLinks is tegen deze motie. Vindt het antwoord van de wethouder voldoende kritisch 
positief om hiermee aan de slag te gaan. 
 
Motie is verworpen met 27 stemmen tegen en 5 stemmen vóór. (Vóór: de fracties 
Streekbelangen, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht. Overige fracties tegen.) 
 
RES 1.0 van de RES-regio U16 
Stemverklaringen: 
Streekbelangen zal vóór de RES 1.0 stemmen. De fractie voelt zich echter niet gebonden aan 
het impliciet opgenomen voornemen c.q. beleid om wijken van het gas af te halen. 
GroenLinks zal vóór de RES 1.0 stemmen. Ziet de kracht van de regio ook om de 
energietransitie te versnellen. 
Lokaal Liberaal zal tegen de RES 1.0 stemmen, vanwege de koppeling tussen elektriciteit en 
warmte. 
CDA zal vóór de RES 1.0 stemmen. De fractie is niet angstig dat Stichtse Vecht de regie over de 
eigen gemeente kwijtraakt. 
PvdA zal vóór de RES 1.0 stemmen. Sluit zich aan bij de woorden van het CDA. 
 
De RES 1.0 van de RES-regio U16 is vastgesteld met 21 stemmen vóór en 11 stemmen tegen. 
(Tegen: de fracties van Lokaal Liberaal, PVV, Het Vechtse Verbond en Samen Stichtse Vecht. 
Overige fracties vóór.) 
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Toezeggingen wethouder van Dijk: 
1. de vraag van GroenLinks of het weren van producten die middels dwangarbeid worden 

geproduceerd in het inkoopbeleid van de gemeente is opgenomen, schriftelijk beantwoorden; 
2. de vraag van het CDA of er in het gesprek met LTO over het uitvoeringsplan zonnevelden 

aandacht is geweest voor de problematiek rondom de landbouwgronden schriftelijk 
beantwoorden. 

 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 00.10 uur. 
 
 
 
 
2 november 2021 
 
 
Griffier Voorzitter 
 
 
 
B. Espeldoorn-Bloemendal drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MdJ, 
30-9-2021 
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