
 
 
Motie  
 
Reg. Nr. M. 5.2 
  
Agendapunt: 5. Programmabegroting 2023 
  
Onderwerp: van het ‘nee nooit’, naar een ‘ja mits’ principe voor windmolens in 
StichtseVecht 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022,  
 
constaterende dat:  
 

 Nederland zich bevindt in een enorme energiecrisis;  

 huishoudens, verenigingen en ondernemers, vanwege de gestegen energiekosten in 
(grote) problemen komen; 

 in het coalitieakkoord de volgende zinsnede staat opgenomen;  
“Er komen deze raadsperiode geen grootschalige locaties voor windenergie en grote 
(wind)turbines in Stichtse Vecht”;  

 
overwegende dat:  
 

 we de huidige energiecrisis vorig jaar niet hebben kunnen zien aankomen of durven 
voorspellen; 

 we binnen een heel korte tijd met onze neus op de feiten zijn gedrukt;   

 we te veel afhankelijk zijn geworden van fossiele brandstoffen waarvan de bronnen 
eindig zijn, welke bovendien veelal worden beheerd door onbetrouwbare regimes; 

 de capaciteit van het elektriciteitsnet op dit moment dusdanig is dat een onbegrensde 
uitbreiding van zonne-energie op dit moment niet mogelijk is; 

 wind en energie beiden hernieuwbare bronnen van energie zijn, die elkaar vaak 
aanvullen en afwisselen; 

 wind dus kan zorgen voor energie op het moment dat de zon niet schijnt  - en vice 
versa; 

 de politiek in Stichtse Vecht tegenover haar inwoners een morele plicht heeft om een 
zo breed mogelijk pallet aan duurzame energiebronnen voor te leggen;  

 het daarom zinvol zou kunnen zijn om naast zonnepanelen/ -velden, ook windmolens 
voor het opwekken van energie als serieus alternatief mee te nemen in onze  
‘toolbox’ voor de energietransitie;  

 de huidige energiecrisis versneld is opgetreden;  
 
van mening dat:  
 

 er gezien de huidige situatie voldoende redenen zijn om het ingenomen standpunt 
ten aanzien van het opwekken van hernieuwbare van energie – namelijk met enkel 
en alleen zonnepanelen - te heroverwegen;   

 
roept het college op:  
 

1. van het nee, nooit principe (huidige beleid) naar het ja, mits principe te gaan voor 
locaties voor windenergie en grote (wind)turbines in Stichtse Vecht; 

2. binnen 3 maanden het ‘ja, mits’ principe in een duidelijk kader aan de raad voor te 
leggen; 

Verworpen, de griffier 

Voor: GroenLinks,  PvdA 

Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, D66, 

Streekbelangen,  CDA,   ChristenUnie-SGP,  

Het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, 

SP 

 



 
 

3. op basis van geschikte voorbeelden in den Lande te zoeken naar constructies 
waarbij inwoners, ondernemers én verenigingen in Stichtse Vecht direct en indirect 
meeprofiteren van de energieopbrengsten en winsten van een (kleinschalig) 
windmolenproject; 
 

 
Namens  
 
GroenLinks  PvdA 
 
Marja van Gaalen Lukas Burgering 
Albert Gemke    
 
 
 
 
Toelichting 
De huidige energiecrisis vraagt om directe en gerichte  actie. Is het niet voor het klimaat, dan 
toch zeker voor het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Het bemiddelde deel van de 
bevolking heeft de eigen woningen inmiddels voorzien van zonnepanelen en goede isolatie. 
Voor de meesten van hen zijn de alsmaar stijgende energielasten nauwelijks een probleem.  
Voor onze medeburgers met een kleine portemonnee ligt dat anders. Door het jarenlang 
uitstellen van de energietransitie, zijn vooral zij de pineut.  
 
In het licht van de huidige ontwikkelingen willen wij windmolens opnieuw onder de aandacht 
brengen als serieuze bron voor duurzame energie voor onze gemeente. De opbrengst van 
één windmolen staat gelijk aan vele hectaren kostbare grond met zonnevelden. 
 
Helaas zijn we door traagheid binnen de politieke besluitvorming in eerdere jaren op 
achterstand geraakt. Ook de afspraken uit het coalitieakkoord bieden op dit moment geen 
soelaas.  
Het is denkbaar dat wanneer wij zelf niet in actie komen waar het gaat om het opwekken van 
hernieuwbare energie, de provincie of het rijk de regie overneemt. Dat willen we vóór zijn.  
 
Er zijn diverse voorbeelden van gemeenten waar windmolens met succes zijn ingezet, en 
waar opbrengsten van dergelijke windprojecten niet verdwijnen in de zakken van (grote) 
investeerders maar ten goede komen aan bewoners en verenigingen die er ook financieel 
van meeprofiteren.  
Het draagvlak voor de plaatsing van windmolens is daardoor enorm vergroot.  
 


