
 
 
 # Datum  

2022 
Vorm  Korte omschrijving en doel  D66 woordvoerder(s) + 

mede initiatiefnemers 
Volledige 
tekst 

Aangenomen 
? 

Wie was er 
tegen? 

1 19 
december  

Motie Financiële bijdrage aan publieke omgevingsfonds van de 2 
zonneparken niet geheim maar publiek bekend 

Lennart van der Burg Link  
 

Unaniem  

2 19 
december  

Motie Inzetten op circulaire en PFAS vrije zonnepanelen in de 2 
zonneparken in Amerongen en Overberg 

Lennart van der Burg Link  
 

Unaniem 

3 19 
december 

Amendement Minder Afval = Minder Betalen, ook voor de hoogbouw. 
(Uiteindelijk na overleg met collega partijen is het voorstel  
eerlijk beprijzen van restafval, waar D66 zich hard voor 
heeft gemaakt, wel aangenomen. Niet het beprijzen op 
gewicht maar op frequentie en volume.) 

Lennart van der Burg Link  
 

BVH, VVD,SGP, 
CDA, CU, PVDD 

4 19 
december  

Amendement Amendement inwoners grip geven op afval kosten zodat 
als je minder restafval hebt je ook echt minder betaald. 

Lennart van der Burg Link  
 

VVD, CDA 

5 19 
december  

Motie Motie van Afvalbeleid naar Circulariteitsbeleid aansluitend  
op het advies van de duurzaamheidsraad  

Lennart van der Burg Link  
 

BVH, VVD, SGP, 
CDA 

6 19 
december  

Motie Veilig fietsen in het buitengebied Wijk bij Duurstede – 
Utrechtse Heuvelrug. 

Hubert van Zanten / 
Nicole Lolkema 

Link  
 

VVD 

7  19 
december  

Motie  Alle kinderen doen mee, zodat kinderen die leveren in 
armoede kunnen blijven sporten in de gemeente 

Nicole Lolkema met 
CDA, OPEN, CU  

Link 
 

BVH, VVD 

8 24 
november 

Vragen, 
Raads-
voorstel 

Opkoopbescherming nieuwbouwwoningen. De vragen 
hebben geleid tot een initiatief raadsvoorstel ingediend 
door D66.  Behandeling begin 2023  

Wim Cassée Link  nvt nvt  

9 21 
november 

Vragen  Vervolgvragen kinderen in armoede Nicole Lolkema Link nvt nvt  

10 21 
november  

Vragen  Woon-zorg-initiatieven In de Utrechtse Heuvelrug Nicole Lolkema Link nvt nvt  

11 7-10 
november  

Amendement Speelplaatsen onder de loep. D66 heeft ervoor gezorgd 
dat we extra gaan investeren in speelvoorzieningen  

Hubert van Zanten / 
Nicole Lolkema  

Link  
 

Unaniem  

12 7-10 
november  

Amendement Inzet extra inkomsten uit belastingverhogingen (1,16 mln.) 
voor mobiliteit, woningbouwopgave, duurzaamheid, 
speelplaatjes, groen/grijs en de algemene reserve 

Erik van Buiten Link  
 

VVD,SGP, CDA, 
PVDD 

13 7-10 
november 

Motie  Invoering parkeerheffing.  Toezegging: collega zal de raad 
informeren over de uitkomsten van een experiment in 
Baarn met parkeerheffingen bij recreatieterreinen en over 
de mogelijkheid dat particuliere beheerders parkeergeld 
te heffen op hun eigen terrein   

Wim Cassée Link  en 
link  

 Nvt ingetrokken 
na toezeging   

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12221970/1/AANGENOMEN_221219_mo_zon_d66_open_cu_financi%C3%ABle_bijdrage_omgevingsfonds_niet_geheim_maar_publiek_bekend
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12221969/1/AANGENOMEN_221219_mo_zon_d66_open_cu_circulaire_en_PFAS_vrije_zonnepanelen
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12053138/3/VERWORPEN_221219_am_d66_open_minder_Afval_is_Minder_Betalen_ook_voor_de_hoogbouw
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12192008/2/AANGENOMEN_221219_am_open_d66_inwoners_grip_geven_op_afval_kosten_%28gemiddelde_prijsprikkel%29
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12053117/3/VERWORPEN_221219_mo_D66_open_van_Afvalbeleid_naar_Circulariteitsbeleid
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12186300/2/AANGENOMEN%2B221219%2Bmo%2B7%2Bfr%2BVeilig%2BFietsen
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12218895/2/AANGENOMEN%2B221919%2Bmo%2BD66%2BCDA%2BOPEN%2B%2BCU%2BAlle%2Bkinderen%2Bdoen%2Bmee
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/805417
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12060078/1#search=%22vragen%20armoede%20bij%20kinderen%22
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12060092/1/221116%2BVragen%2BD66%2Bwoonzorginitatieven%2B
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12052604/1/AANGENOMEN_221110_05b_am_7_fr_Speelplaatsen
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12052399/1/AANGENOMEN_221110_04c_am_4_fr_Inzet_extra_inkomsten_uit_belastingenverhogingen
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/6/moties,_acties_en_toezeggingen/793947?parent_event=997945
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/6/moties,_acties_en_toezeggingen/793949?parent_event=997945


 
 
 

14 7-10 
november 

Amendement Het is niet gelukt om de verkiezingsbelofte om de 
hondenbelasting af te schaffen te realiseren.  

Erik van Buiten Link  
 

BVH, VVD, CDA, 
CU, OPEN 

15 7-10 
november 

Amendement Accountmanager bedrijven, samengevoegd met 
amendement Centrummanager. Dit maakt het mogelijk 
dat er in 2023 budget is voor een centrummanager die de 
levendigheid van de winkelgebieden kan versterken en  
onze lokale ondernemers meer kan verbinden.   

VVD, CDA 
Wim Cassée 

Link  
 

PVDD 

16 7-10 
november 

Motie  Terugdringen energiekosten gemeentelijke organisatie.  
dankzij D66 kreeg het college van B&W van de 
gemeenteraad opdracht om het energiegebruik van de 
eigen organisatie versneld te verlagen, zodat de 
energiekosten van de organisatie niet zo hard stijgen zoals 
nu in de begroting staat. College heeft daarbij ruimte om 
investeringen te doen die zich binnen enkele jaren 
terugverdienen 

Erik van Buiten Link  
 

CDA, SGP, CU 

17 7-10 
november 

Amendement Mede dankzij D66 kreeg het college van de gemeenteraad 
de opdracht om woningbouwverenigingen meer ruimte te 
geven om sociale woningbouw te realiseren. 

OPEN 
Wim Cassée 

Link  
 

SGP  

18 
 

7-10 
november 

Motie  Brede toegankelijke gemeentelijke begroting roept het 
college op om beter te communiceren over de begrting 

Nicole Lolkema,  
OPEN 

Link 
 

BVH, VVD, CDA,  
PvdD, SGP 

19 11 
oktober 

Schriftelijke 
vragen 

Kinderen in armoede  Nicole Lolkema Link 
link  

nvt nvt  

20 29 
september  

Motie Ontwikkeling zonneveld op voormalige  gemeentelijke 
vuilstort Maarsbergen; kans voor extra duurzame energie  

OPEN 
Lennart van der Burg 

Link  
 

VVD, PVDD 

21 29 
september 

Amendement  Bodem niet verslechten. Dit amendement zorgt ervoor 
behoud en verbetering van onze bodem ipv verslechtering 

Lennart van der Burg Link  
 

Unaniem  

22 29 
september 

Motie Opruimen van vlaggen langs de openbare weg Erik van Buiten Link  
 

CDA, 2 VVD 
raadsleden 

23 29 
september 

Amendement  Nieuwe woonwijk Sportlaan 67, Driebergen Duurzaam 
ontwikkelen: groen en autoluw 

Niels Geelkerken / 
Lennart van der Burg 

Link  
 

VVD 

24 8 
september  

Vragen  STOP Bomenkap Huis Doorn Lennart van der Burg Link  nvt nvt  

25 8 
september  

Vragen  Energie contract Gazprom & duurzame opwek lokaal Lennart van der Burg Link  nvt nvt  

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12052691/1/VERWORPEN_221110_14b_am_PvdD_D66_SGP_Afschaffing_Hondenbelasting
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12052806/1/AANGENOMEN_221110_23a_am_5_fr_centrummanger
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12053009/1/AANGENOMEN_221110_11b_mo_D66_open_bvhl_terugdringen_energiekosten
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12053066/1/AANGENOMEN_221110_31c_mo_6_fr_Bouwenveloppen_gunnen_aan_corporaties
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12053046/1#search=%22brede%20toegankelijke%20begroting%20%22
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11930292/1#search=%22vragen%20armoede%20bij%20kinderen%22
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/12027145/1/BEANTW~1
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11882665/2/AANGENOMEN+220929+mo+Open+D66+Ontwikkeling+Zonneveld+Maarsbergen
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11862428/3/AANGENOMEN_220926_am_open_d66_pvdd_bodem_niet_verslechteren
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11880659/2/AANGENOMEN+220929+mo+d66+opruimen+vlaggen
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11890689/2/AANGENOMEN_220929_am_D66_BVHLokaal_Sportlaan_67_groen_en_autoluw_definitief
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11780217/1
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11779476/1


 
 
 

 

26 7 juli  Motie  Bouwplan met alleen villa’s.  Meer  ruimte voor sociale 
woningbouw. 

BVH Lokaal  
Wim Cassée  

Link  
 

 

27 4 juli  Motie  CO2 uitstoot gemeente in beeld en gecompenseerd. Zodat 
we de vervuiling in onze portemonnee voelen en meer 
gaan doen om de uitstoot ook echt te verminderen 

Lennart van der Burg Link  
 

VVD, SGP 

28 4 juli  Motie Toekomst voor landbouw en natuur Erik van Buiten,  Hubert 
van Zanten 

Link  Ingetrokken nvt  

29 30 juni  Vragen  Meer inzicht en sturing  op de prestatieafspraken 
gemeente en woningcorporaties 

Lennart van der Burg Link  nvt nvt  

30 2 juni  Motie  Verharding van tuinen. Ontwikkeling van integraal beleid 
ook maatregelen te treffen om verharding van  
tuinen tegen te gaan, bijvoorbeeld in bestemmings-
plannen of andere bindende instrumenten 

OPEN 
Wim Cassée  
 

Link  
 

VVD 

31 2 juni  Rondvraag Over plaatsen in het woonoord waar Oekraïners worden 
opgevangen 

Nicole Lolkema Link  nvt nvt 

32 12 mei  Vragen  Gevaarlijke situaties kruispunt Doorn Lennart van der Burg Link  nvt nvt  

33 12 mei   Vragen  Verkeersveiligheid op de Traaij in Driebergen-Rijsenburg Wim Cassée link nvt nvt  

34 28 april  Vragen  Bijna 1.000 huishoudens met energie armoede  in de 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Lennart van der Burg Link  nvt nvt  

35 28 april  Vragen  Bezwaren tegen gebruik van OPEN HOUSE model en 
aanbestedingen bij inkoop van Jeugdzorg 

Nicole Lolkema (samen 
met VVD) 

Link nvt nvt 

De moties en amendementen die we mede hebben ingediend, maar waar we niet de (mede) initiatiefnemer van zijn, staan niet in deze lijst. Zo houden we het  
overzicht compact gezien het grote aantal.  

https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11683499/1/AANGENOMEN+220707+mo+BVH+open+D66+Bouwplan+met+alleen+villa+AANGEPAST
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11652405/1/22070407+mo+d66+open+cu+pvdd+CO2+uitstoot+gemeente
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11665959/1/22070407+mo+d66+sgp+Toekomst+voor+landbouw+en+natuur
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11629947/1
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11547183/5/AANGENOMEN+220602+mo+open+d66+pvdd+bvhlokaal+verharding+van+tuinen
https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/984427/Gemeenteraad%2002-06-2022
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11464830/1
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11464824/1
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11434623/1/220428+Vragenuur+over+energie+armoede+d66+open+cu
https://heuvelrug.notubiz.nl/document/11444333/1/Raadsvergadering%2B28%2Bapril%2B2022%2Bvragenuur%2BNicole%2BLolkema%2B%28D66%29%2Ben%2BTim%2BRooijakkers%2B%28VVD%29%2BDEF

