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Inleiding 
 
 

Voor u ligt het Milieuprogramma 2016-2020 van de gemeente Huizen. Dit programma biedt een beknopt overzicht alle energie-, klimaat- en milieugerichte 

activiteiten die het college in de periode 2016-2020 wil uitvoeren. 

 

De meeste activiteiten in dit programma komen uit de nota ‘Huizen klimaatneutraal in 2050’, die de gemeenteraad op 25 juni vaststelde. De opzet van dit 

programma volgt dan ook de indeling uit deze nota, wat betekent dat de volgende thema’s achtereenvolgens aan bod komen: 

- Thema 1: Samen optrekken 

- Thema 2: Tempo maken met isolatie, zonnepanelen en zonneboilers 

- Thema 3: Een andere kijk op de openbare verlichting 

- Thema 4: Duurzaamheid in de openbare ruimte 

- Thema 5: Van afval naar grondstof 

- Thema 6: Gemeentelijke bedrijfsvoering als voorbeeld. 

 

De meerwaarde van dit programma ten opzichte van de nota ‘Huizen klimaatneutraal in 2050’ is, dat alle daarin opgenomen activiteiten nu van een planning 

zijn voorzien, waaraan bovendien de budgetten uit deze nota zijn gekoppeld. Voor het jaar 2016 worden die budgetten vertaald in de begroting 2016, voor de 

jaren erna is sprake van een indicatie. Daarnaast zijn in dit nieuwe milieuprogramma de niet afgeronde projecten en reguliere activiteiten uit het nog lopende 

Milieuprogramma 2012-2016 (met dus een doorlooptijd tot eind 2016) opgenomen. Indien mogelijk zijn deze projecten bij een van de bovenstaande zes 

thema’s ondergebracht, anders zijn ze bij de volgende thema’s genoemd: 

- Thema 7: Reguliere milieutaken 

- Thema 8: Projectmatige milieutaken (niet eerder genoemd). 

 

Om de voortgang van dit Milieuprogramma 2016-2020 te kunnen volgen, wordt elk jaar een verslag opgemaakt. Zodoende wordt aangesloten bij de 

gebruikelijke (en wettelijk verplichte) cyclus van milieuprogramma en milieujaarverslag. De gemeenteraad is bevoegd het milieujaarverslag vast te stellen. Bij 

dat verslag wordt tegelijkertijd een programma voor het dan volgende jaar opgesteld, inclusief (indien nodig) een begrotingsactualisatie. 
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Milieuprogramma 2016-2020 

 

Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

  

Thema 1: Samen optrekken 

 

      

 

1 Crossmediale campagne duurzaamheid 

Het behalen van de hoge klimaatambities hangt samen met een 

gedragsverandering. Een crossmediale campagne, waarin steeds 

verschillende media worden ingezet, stimuleert die verandering. 

Kenmerkend is dat het gaat om het vertellen van een verhaal, waarbij 

beleving centraal staat. Het publiek kan participeren in de verhaallijn. 

Het activeren van bewoners en bedrijven wordt wel een 

‘lakmoesproef’, omdat tot nog toe in Huizen nagenoeg geen lokale 

duurzaamheidsinitiatieven zijn ontplooid.  

 

12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 De campagne wordt eind 2015 ontwikkeld, start in het 

voorjaar van 2016 en loopt meerdere jaren door. 

2 Themabijeenkomsten energie en duurzaamheid 

Het doel van deze bijeenkomsten is om inwoners, bedrijven en 

instellingen te betrekken bij steeds één duurzaamheidsthema en 

daarvoor nieuwe activiteiten te initiëren. De bijeenkomsten, die ook in 

de regio onder de aandacht worden gebracht, moeten in samenhang 

met bovengenoemde campagne worden gezien. 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Aan de volgende bijeenkomsten wordt gedacht: 

- 2016: Energieneutrale nieuwbouw en renovatie 

- 2017: Fairtrade Gemeente 

- 2018: Duurzame evenementen 

- 2019: Duurzame bedrijvigheid 

- 2020: Huizen energieneutraal in 2050: stand van zaken 

en hoe verder? 

 

De onderwerpen (en/of de volgorde) kunnen uiteraard worden 

gewijzigd al naar gelang de behoefte en actuele 

ontwikkelingen. De bijeenkomsten vinden elk jaar in het 

voorjaar plaats. 

 

3 Natuur- en milieueducatie (NME) 

Het Milieuprogramma 2012-2016 voorzag in een jaarlijkse bijdrage 

van de NME-activiteiten door de kinderboerderij en het regionale 

NME-steunpunt tot en met 2016. Voortzetting van de ondersteuning 

van de NME-activiteiten zal onderwerp van gesprek worden in het 

kader van de actualisatie van de prestatie- en subsidieafspraken met 

de kinderboerderij. Dat geldt eveneens voor het regionale NME-

steunpunt. Met de voorgenomen nieuwbouw van de kinderboerderij 

en de ruimere openingstijden zijn de voorwaarden om NME op een 

meer prominente wijze te verbinden aan ‘Huizen klimaatneutraal in 

2050’ in elk geval aanwezig. 

 

     In 2016 vindt de nieuwbouw van de kinderboerderij plaats en 

worden naar verwachting nieuwe prestatie- en 

subsidieafspraken over NME gemaakt. 
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Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

  

Thema 2: Tempo maken met isolatie, zonnepanelen en zonneboilers 

 

     

4 Energiesubsidie bewonerscollectieven 

Deze energiesubsidieregeling is bestemd voor woningeigenaren, die 

gelijktijdig en gezamenlijk een aanvraag doen (bijvoorbeeld vanaf 10 

of 20 huishoudens). De regeling is ook toegankelijk voor VvE’s. De 

regeling en de kwaliteitseisen worden nader uitgewerkt.  

 

63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 De regeling gaat open in 2016, na besluitvorming in de raad 

over de hiervoor op te stellen subsidie(deel)verordening. Het 

doel is om de regeling voor meerdere jaren open te houden. 

Het bedrag bestaat uit € 300.000,- voor de subsidie en  

€ 15.000,- voor uitvoering van de regeling (inhuur). 

 

5 Energieloket woningeigenaren 

Een energieloket levert, in combinatie met wijkavonden over energie 

besparen en samenwerking met lokale bedrijven, daadwerkelijk meer 

energiebesparing in woningen op. Het energieloket is niet alleen een 

website met informatie over energie besparen. Medewerkers van het 

energieloket faciliteren bijvoorbeeld ook de wijkbijeenkomsten, 

beantwoorden vragen en geven advies. 

 

 5.500 5.500 5.500 5.500 Voor de gehele periode 2016-2020 moet een goed 

functionerend energieloket beschikbaar zijn. Momenteel 

wordt bekeken in welke vorm het bestaande regionale 

energieloket (www.energiebesparengenv.nl), dat nog tot eind 

2016 is ingericht, kan worden doorontwikkeld naar een loket, 

dat nog meer toegespitst is op de behoeften en vragen van 

de woningeigenaren. 

 

6 Uitbreiding energieloket naar andere doelgroepen 

Het energieloket wordt aangevuld met informatie voor bijvoorbeeld 

scholen, sportverenigingen en het midden- en kleinbedrijf.  

 

 2.500 2.500 2.500 2.500 In 2016 vindt een oriëntatie plaats op de loketten die voor 

deze doelgroepen beschikbaar zijn, implementatie volgt dan 

in 2017. 

  

Thema 3: Een andere kijk op de openbare verlichting 

 

      

7 Led-verlichting woonwijken 

In de woonwijken worden de bestaande TL-lampen, hoge- en 

lagedruknatriumlampen op grote schaal vervangen door led-

verlichting. Dit bespaart 50% op het elektriciteitsverbruik van de 

openbare verlichting. De financiële besparing is een combinatie van 

besparing op elektriciteitslasten en op onderhoudswerkzaamheden.  

 

600.000     De aanbesteding wordt eind 2015 gestart, de uitvoering vindt 

in 2016 plaats. 

8 Proeven om nieuwe manieren van verlichten te testen 

Het betreft onder andere: 

- Aanpassen van avond- en nachtschakelingen van de verlichting. 

- Toepassen van reflecterende bestrating in enkele wijken. 

- Toepassen van fluorescerende belijning en reflectoren op 

hoofdwegen buiten de wijk, zoals de Randweg. 

- Toepassen van dynamisch dimmen en bewegingsdetectie. 

- Plaatsen van zonnepanelen op lichtmasten op zichtbare locaties 

zonder elektriciteitsnet. 

 

40.000 40.000 20.000 20.000  De proeven starten in 2016 en lopen enkele jaren door.  
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Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

9 Beleidsplan openbare verlichting actualiseren 

Het uitgangspunt ‘licht aan waar het moet, donker waar het kan’ 

wordt uitgewerkt in een nieuw beleidsplan voor de openbare 

verlichting, met daarin eventueel te nemen aanvullende maatregelen 

voor de korte en langere termijn. De uitgangspunten van het huidige 

plan, dat formeel afloopt in 2015, zijn in de periode tot en met 2018 

nog bruikbaar. 

 

   8.000  Het opstellen van het plan vindt plaats nadat bovenstaande 

proeven zijn uitgevoerd. Het budget dient voor ondersteuning 

bij het opstellen van het plan. 

10 Jaarlijks deelnemen aan Nacht van de Nacht en Earth Hour 

Deze evenementen geven aandacht aan lichthinder en 

energiebesparing. Doel is om inwoners en bedrijven zich meer 

bewust te laten worden van deze thema’s.  

 

     De Nacht van de Nacht vindt elk jaar plaats in oktober, Earth 

Hour in maart. 

  

Thema 4: Duurzaamheid in de openbare ruimte 

 

      

11 Oplaadpunten elektrische auto’s  

Er wordt uitgegaan van 20 extra oplaadpunten in de komende vijf 

jaar. Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de 

initiatieven in MRA-verband. Voor oplaadpunten voor elektrische 

fietsen, scooters en boten worden de mogelijkheden nagegaan. 

 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 De gemeentelijke bijdrage per oplaadpunt is € 1.000,-.  

12 Autodelen 

De gemeente werkt mee aan uitbreiding van locaties voor autodelen 

in Huizen, indien daar behoefte aan is. Er bestaat sinds enkele jaren 

(slechts) één parkeerplaats voor autodelen in Huizen.  

 

     De uitbreiding van het aantal locaties is afhankelijk van 

verzoeken van autodeelorganisaties. 

13 Een helofytenfilter voor de eendenvijver bij de kinderboerderij  

Dit is een onderdeel van de opwaardering van het stadspark. Deze 

natuurlijke waterzuiveringsvoorziening zorgt niet alleen voor schoner 

water, maar kan tevens worden ingezet voor milieueducatie. 

Voorwaarde voor plaatsing is dat Hoogheemraadschap AGV de vijver 

(binnen hun onderhoudsbudget) eerst uitbaggert en de sliblaag van 

de bodem verwijdert. 

 

40.000     Aanleg van het helofytenfilter vindt plaats door het team 

wijkbeheer & service in combinatie met de terreininrichting en 

nieuwbouw van de kinderboerderij. De realisatie (en planning) 

van het helofytenfilter is nog wel afhankelijk van de 

gesprekken met Hoogheemraadschap AGV. 

14 Onderzoek naar de realisatie van een energieopwekkend 

fietspad op de Gooimeerdijk 

Het gaat om een quick-scan van de mogelijkheden van de benutting 

van de openbare ruimte voor duurzame energieopwekking. Ook 

andere locaties dan de Gooimeerdijk kunnen hierin worden 

betrokken. 

 3.000    Vooralsnog wordt gedacht aan uitvoering van de quick-scan 

in 2017.  
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Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

15 Duurzaamheid bij herinrichting en nieuwbouw 

De komende jaren worden diverse grotere projecten verder 

ontwikkeld, zoals de Krachtcentrale en de 2e en 3e fase Oude Haven. 

Bij elk van deze projecten stelt de gemeente criteria vast op grond 

van de gemeentelijke praktijkrichtlijn (GPR) voor duurzaam bouwen 

en/of duurzame stedenbouw. Bij oplevering vindt steekproefsgewijs 

een inspectie plaats van de ‘energielekken’ in de gebouwen.  

 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Het budget wordt ingezet voor advies over de toe te passen 

ambitie volgens GPR en het inspecteren van net opgeleverde 

gebouwen op lekdichtheid, luchtdoorlatendheid e.d. 

 

 

16 Evenementen milieuvriendelijker maken 

Onderzocht wordt of het mogelijk is om in het evenementenbeleid 

voorwaarden op te nemen voor minder afval (statiegeldsystemen, 

niet flyeren), afvalscheiding, duurzame energievoorzieningen, 

watergebruik e.d. Na het onderzoek volgt de implementatie. 

 

5.000     Het onderzoek wordt in 2016 verricht. Afhankelijk daarvan 

worden voorstellen tot uitvoering gedaan. 

17 Markten milieuvriendelijker maken 

De mogelijkheden worden onderzocht. Het onderzoek richt zich op 

het verminderen van de milieubelasting als gevolg van de 

bedrijfsvoering van de markt. Los daarvan is er een oriëntatie op de 

duurzaamheid van producten (zoals biologische producten). 

 

 5.000    Het onderzoek naar minder milieubelasting wordt in 2017 

verricht, waarna voorstellen tot uitvoering worden gedaan. 

Het traject naar meer duurzaamheid van producten is 

onderdeel van een bredere oriëntatie op de markt. 

 

18 Schoonmaken van meubilair en borden met osmosewater 

Door schoon te maken met dit gezuiverde water zijn geen 

reinigingsmiddelen meer nodig. 

 

     Dit is inmiddels gerealiseerd. Voorzieningen zijn op de 

gemeentewerf aanwezig. 

19 Duurzame plaagdierbeheersing 

Dit onderzoek richt zich op de wijze waarop de gemeente de 

plaagdierbeheersing kan inrichten, zonder schadelijke stoffen te 

gebruiken. Wetgeving op dit gebied is in ontwikkeling.  

 

8.000     Het onderzoek wordt in 2016 verricht. Afhankelijk daarvan 

worden voorstellen tot uitvoering gedaan. 

  

Thema 5: Van afval naar grondstof 

 

      

20 75% hergebruik van afval in 2019 

Nadat het AB van de regio Gooi en Vechtstreek hiertoe heeft 

besloten, start de GAD in overleg met de gemeente(n) de uitvoering 

van dit omvangrijke project. Naast preventie gaat het om scheiden 

van afval aan de bron, te bereiken door o.a. een vierde container 

voor laagbouwwoningen en extra ondergrondse containers in de 

wijken. De inzamelfrequentie voor recyclebare fracties gaat omhoog, 

voor restafval omlaag. De implementatie beslaat meerdere jaren. 

 

     De benodigde budgetten zijn ondergebracht in de begroting 

van de regio Gooi en Vechtstreek (onderdeel GAD). Het 

besluit van het AB van de regio wordt eind 2015 verwacht. 
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Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

21 Buitenshuis scheiden van afval  

De haalbaarheid van gescheiden inzameling van afval in de 

openbare ruimte wordt onderzocht. Het onderzoek geeft antwoord op 

de vraag of dit systeem in heel Huizen kan worden toegepast. Als dat 

zo is, wordt een start gemaakt met de toepassing. 

 

10.000 10.000 10.000 10.000  Het onderzoek vindt plaats in 2016. Het budget wordt ingezet 

ten behoeve van investeringen in nieuwe 

afvalinzamelvoorzieningen op straat. 

22 Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en 

straatafval in één gezamenlijke voorziening  

Dit onderzoek volgt op de proef in de wijk Kerkelanden in Hilversum. 

Het gaat om afval in centrumgebieden (winkelcentra), afkomstig van 

huishoudens, winkels en de horeca. Naast meer hergebruik draagt 

deze manier van inzamelen bij aan een schoner (minder milieudruk), 

veiliger (minder verkeersbewegingen) en aantrekkelijker gebied. Bij 

gebleken toepasbaarheid wordt het systeem toegepast. 

 

 15.000 15.000 10.000  Het onderzoek vindt plaats in 2017. Het budget is nodig voor 

de gemeentelijke bijdrage (naast bijdragen van o.a. de GAD) 

in nieuwe (ondergrondse) afvalinzamelvoorzieningen. 

 

 
  

23 Afval scheiden op alle werkplekken in het gemeentehuis 

Deze maatregel heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Er komen 

nieuwe inzamelvoorzieningen voor de afvalstromen 

plastic/drankenkartons/metalen (PMD), papier en restafval, met 

duidelijke voorlichting over afvalscheiding. 

 

     Dit project wordt al in het najaar van 2015 afgerond. Dekking 

van de investering in nieuwe afvalvoorzieningen vindt plaats 

uit de lopende begroting (kostenplaats milieuprojecten). 

24 Afval scheiden op de gemeentewerf 

Hier worden dezelfde afvalstromen gescheiden als in het 

gemeentehuis. 

 

6.000     Het budget is bestemd voor nieuwe 

afvalinzamelvoorzieningen. 

 

25 Inzamelen van taxussnoeisel voor medicinale toepassingen 

Inwoners worden betrokken bij de inzameling, waarbij de gemeente 

de inzameling faciliteert en samen met de regio voorlichting verstrekt.  

 

     Dit wordt een jaarlijks terugkerende activiteit. 

 

26 Aanbesteding gft/groenafval 

Het AB van de regio heeft in 2013 ingestemd met een duurzame 

verwerking van het gft-afval, te weten door vergisting met 

energieopwekking. De gezamenlijke aanbesteding van gemeentelijk 

groenafval is in onderzoek. 

 

     Ingangsdatum van het nieuwe gft-contract is 1 januari 2016. 

Voor het gemeentelijk groenafval wordt onderzocht of de 

contracten met één jaar verlengd kunnen worden tot eind 

2016, om zodoende optimaal gebruik te kunnen maken van 

innovatieve verwerkingsmethoden. 

 

27 Aanbesteding niet-groene afvalstromen 

De mogelijkheden voor een gezamenlijke aanbesteding van deze 

afvalstromen (zoals veegvuil, kolkenslib e.d.) zijn onderzocht. 

Gebleken is dat er (beperkte) voordelen zijn, maar ook dat dit project 

niet in alle gemeenten een even hoge prioriteit heeft. 

 

     Aan de gezamenlijke aanbesteding wordt deelgenomen, 

indien blijkt dat deze voor Huizen daadwerkelijk voordeel 

oplevert. 



Milieuprogramma 2016-2020 

September 2015 8 

Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

  

Thema 6: Gemeentelijke bedrijfsvoering als voorbeeld  

 

      

28 Duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMOP’s) 

Voor gebouwen met een nog lange gebruiksduur worden bij het 

actualiseren van het MOP de mogelijke energiemaatregelen (zonne-

energie, na-isolatie) in kaart gebracht en uitgevoerd. Bij gebouwen 

die verhuurd worden, zoals kinderdagverblijven, verdient de 

verrekening van investering in energiemaatregelen aandacht. De 

investeringen zijn namelijk voor de gemeente, de lagere 

energielasten zijn voor de gebruiker. Door een opslag op de huur 

blijven de lasten per saldo voor de huurder gelijk (of dalen zelfs). 

 

54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 Het beschikbaar gestelde budget voor respectievelijk 

onderzoek en uitvoering van energiemaatregelen voor een 

periode van 5 jaar is € 20.000,- en € 250.000,-. Jaarlijks is dit 

gemiddeld € 4.000,- en € 50.000,-. 

 

29 Lening zonnepanelen en andere energiemaatregelen voor 

scholen 

Schoolbesturen hebben door recente energie- en 

binnenmilieuonderzoeken inzicht in de mogelijkheden voor 

energiebesparing. Om scholen te helpen daadwerkelijk maatregelen 

te treffen, worden scholen in de gelegenheid gesteld bij de gemeente 

een (rentedragende) lening aan te vragen. De leningen zijn 

uitsluitend bestemd voor energiebesparende maatregelen of 

maatregelen voor duurzame energieopwekking. Scholen kunnen dus 

geen beroep doen op de gemeente om maatregelen te bekostigen 

die zijn gericht op verbetering van bijvoorbeeld de ventilatie.  

 

     Het betreft een voor de gemeente budgetneutrale activiteit. 

De leningsmogelijkheid wordt in 2016 voor het eerst onder de 

aandacht van scholen gebracht en daarna terugkerend. 

30 Energielabel in publieke gebouwen groter dan 500 m2 

In juli 2014 is het Besluit energieprestatie gebouwen van kracht 

geworden. Daarin staat dat de eigenaar van een gebouw met een 

gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, dat in gebruik is bij een 

overheidsinstelling en dat veelvuldig door het publiek wordt bezocht, 

een geldig energielabel voor dat gebouw moet hebben. In juli 2015 is 

deze ondergrens verlaagd naar 250 m2. Bij transacties (verkoop, 

verhuur) is het overhandigen van het energielabel sowieso verplicht. 

 

     Het onderzoek naar welke publieke gebouwen in Huizen een 

energielabel moeten hebben, nadat hierover door het Rijk 

recentelijk duidelijkheid is gegeven, is gereed. De betreffende 

gebouwen worden nu zo spoedig mogelijk van een zichtbaar 

label voorzien. Dit project is in 2015 afgerond. 

 

31 Nieuwe accommodatie gemeente: energieneutraal en gasloos 

Bij nieuwbouw van gemeentelijke accommodaties is het streven om 

energieneutraal en gasloos op te leveren. Dit geldt in elk geval voor 

de kinderboerderij. Daarbij is een GPR-score gehanteerd van 

gemiddeld 8. De GPR (gemeentelijke praktijkrichtlijn duurzaam 

bouwen) classificeert een 8 als een hoog niveau van duurzaamheid.  

 

70.000     De duurzaamheidsmaatregelen voor de nieuwbouw van de 

kinderboerderij zijn geraamd op € 70.000,-. De nieuwbouw 

vindt plaats in 2016. 



Milieuprogramma 2016-2020 

September 2015 9 

Nr. Omschrijving activiteit  

Planning (met toewijzing budget uit nota Huizen 

Klimaatneutraal in 2050 indien van toepassing) 

Toelichting op planning en/of budget  
= jaar van uitvoering 

2016 2017 2018 2019 2020 

32 Faciliteren van experimenten door lokale bedrijven.  

Als lokale bedrijven nieuwe technieken willen uittesten, kan de 

gemeente gebouwen beschikbaar stellen en in beperkte mate 

financieel bijdragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe 

technieken voor zonne-energie, zuinige verlichting e.d.  

 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Het budget is € 10.000,- voor een periode van vijf jaar. 

33 Verlichting en verwarming gemeentehuis  

Energiebesparing door goed (lees: normaal) gedrag kan niet 

achterblijven. Licht of verwarming mag niet onnodig aanstaan in een 

gemeente die streeft naar klimaatneutraliteit. Het gaat hier vooral om 

gedragsverandering. Alle medewerkers worden hierbij betrokken.  

 

     Dit wordt binnen de bestaande organisatie opgepakt. De 

wijze waarop is nog niet bekend, mogelijk is er een koppeling 

te maken met de op te zetten publiekscampagne (activiteit 1). 

Vandaar dat 2016 als jaar is genoemd waarin dit wordt 

uitgevoerd. 

34 Duurzaam inkopen 

Dit betreft het voortzetten en waar mogelijk intensiveren van het 

huidige beleid. De komende jaren wordt met name bekeken of 

aanvullend beleid mogelijk is binnen de afdeling Openbare Werken. 

Ook Fairtrade-inkoop krijgt de aandacht via een themabijeenkomst.  

 

     De themabijeenkomst Fairtrade Gemeente is gepland in 2017 

(zie ook activiteit 2).  

 

 

35 Regenwater gemeentewerf opvangen  

Het gaat om een onderzoek naar de bouwkundige mogelijkheden en 

financiële consequenties, nog niet de daadwerkelijke uitvoering. 

Regenwater kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor veegmachines.  

 

5.000     Het onderzoek wordt in 2016 verricht. Afhankelijk daarvan 

worden voorstellen tot uitvoering gedaan. 

 

 

 

 

Thema 7: Reguliere milieutaken 

      

36 Uitvoering milieucontroles bedrijven 

Dit betreft het toezien op de voortgang en kwaliteit van door de 

OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) 

uitgevoerde milieucontroles bij bedrijven.  

 

     De taken worden gevolgd aan de hand van onder meer 

tussentijdse afstemming, kwartaalrapportages en 

jaarverslagen. 

37 Milieumeldingen bedrijven 

Dit gaat om het afhandelen van meldingen Activiteitenbesluit en het 

geven van bodem- en geluidadviezen bij vergunningen in het kader 

van de APV en omgevingsvergunningen. Jaarlijks worden enkele 

tientallen meldingen afgehandeld en adviezen opgesteld. 

 

     Deze taken worden binnen het Omgevingsloket van de 

gemeente verricht. 

38 Behandeling milieumeldingen en klachten inwoners 

Afhankelijk van het type melding handelt de gemeente de 

milieumeldingen en -klachten af of worden ze onder de aandacht van 

instanties als de GAD of de OFGV gebracht.  

     Deze taken worden binnen het Omgevingsloket van de 

gemeente verricht. 
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39 Toetsing ruimtelijke plannen aan milieunormen 

Bij herziening van bestemmingplannen of bouwplannen wordt  

standaard getoetst aan de geldende normen op het gebied van 

geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna.  

 

     Deze taken worden binnen de afdeling Omgeving uitgevoerd. 

40 Bodemtaken 

De reguliere bodemtaken bestaan uit: 

- Het beoordelen van bodemonderzoeken en kleinschalige 

verontreinigingen, meestal bij aanvragen voor een 

omgevingsvergunning of aan- en verkopen. 

- Het (bij incidenten) initiëren van bodemonderzoek en het in gang 

zetten van bodemsaneringen om deze kleinschalige aantastingen 

van de bodem ongedaan te maken. 

- Het actueel houden van het gemeentelijke 

bodeminformatiesysteem. 

 

     Voor het bodeminformatiesysteem wordt momenteel 

onderzocht of het systeem met enkele faciliteiten kan worden 

uitgebreid. 

41 Taken externe veiligheid 

Het betreft de periodieke beoordeling op de actualiteit van gegevens 

in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het 

Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR), die op de provinciale 

risicokaart worden gepresenteerd. 

 

     In 2015 heeft een screening van de gegevens 

plaatsgevonden en zijn diverse gegevens geactualiseerd. 

Deze screening vindt jaarlijks plaats. 

 

 

 

 

Thema 8: Projectmatige milieutaken (niet eerder genoemd) 

      

42 Milieusamenwerking met bedrijven 

De afgelopen jaren is hieraan op meerdere manieren gewerkt, onder 

meer door voorlichting over de subsidie Herstructurering en 

Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen Duurzaam (HIRB 

Duurzaam) en de innovatieprijs. In 2015 is provinciale subsidie 

verkregen voor het opzetten van een gevelrenovatiefonds voor Het 

Plaveen. Duurzame renovatie (zoals het isoleren van de gevel) is 

hierbij een belangrijk onderdeel. 

 

     Eind 2015 wordt de regeling voor het gevelrenovatiefonds 

aan de raad voorgelegd in de vorm van een deelverordening. 

De uitvoering daarvan is in 2016.  

43 Waterkwaliteit Gooimeer 

Binnen het samenwerkingsverband De Blauwe As zijn in de 

afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de 

waterkwaliteit van het Gooimeer. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk 

voor de monitoring van de waterkwaliteit. Voor 2015 is een meting 

gepland in het kader van de verplichtingen uit de Kader Richtlijn 

Water. Ook daarna blijft de waterkwaliteit onder de aandacht. 

     Er zijn nog geen meetrapportages beschikbaar over de 

waterkwaliteit van de Randmeren in het jaar 2015.  

De gemeente vraagt regelmatig bij Rijkswaterstaat naar de 

stand van zaken. 
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Met Waternet wordt een optimalisatiestudie van het riool- en 

oppervlaktewaterstelsel in Huizen verricht. Ook de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie is onderdeel van deze studie. 

 

De optimalisatiestudie van het riool- en 

oppervlaktewaterstelsel Huizen wordt naar verwachting eind 

2015 afgerond. 

44 Registratie Kadaster 

Door B&W vastgestelde hogere geluidwaarden moeten worden 

geregistreerd bij het Kadaster. Het betreft vooral een inhaalslag. In 

2015 is gestart met het inventariseren van in het verleden 

vastgestelde hogere waarden. 

 

     In overleg met het Kadaster zal worden zorggedragen voor 

de juiste registratie, nadat de inventarisatie is gedaan. In 

2016 is deze activiteit afgerond.  

45 Gebiedsgericht beheer grondwaterverontreiniging  

Voor uitvoering het convenant voor gebiedsgericht beheer uit 2011 

zijn door alle partners voor de periode 2011-2020 middelen 

beschikbaar gesteld. Andere middelen om het plan te bekostigen 

worden gegenereerd door afkopen. In 2013 is het gebiedsplan (een 

raamplan en zes deelplannen) door de stuurgroep, en in augustus 

2015 door GS van de provincie, vastgesteld. Het installeren van een 

netwerk van monitoringspeilbuizen is inmiddels aanbesteed.  

 

     Uitvoering van het monitoringsnetwerk en volgen/bewaken 

van de verdere uitvoering. 

 

46 Grondwatersanering Lucent-terrein en Hellingstraat  

De twee meest omvangrijke verontreinigingen in Huizen zijn de 

verontreinigingen met vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen bij de 

Hellingstraat en op het voormalige Lucent-terrein. De 

grondwatersanering aan de Hellingstraat loopt sinds 2007. Van de 

verontreiniging op het Lucent-terrein is de bron in 2013 gesaneerd. 

Vooruitlopend op de afkoop van beide locaties worden door de 

Uitvoeringsorganisatie Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (provincie) 

bij het Lucentterrein drie diepe monitoringspeilbuizen geplaatst. 

 

     Beide saneringen worden onder de werking van het 

Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi 

gebracht. Verwacht wordt dat dat in 2016 kan plaatsvinden. 

47 Evaluatie bodemprogramma ISV 

GS van de provincie hebben in 2014 besloten de verantwoordings-

datum van het ISV3-programma te verschuiven naar 1 augustus 

2018. Er is bevestigd dat resterende ISV-middelen kunnen worden 

aangewend voor het realiseren van afkopen (waarbij de provincie 

dan de monitoring verzorgt) in het kader van het Convenant 

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi (Hellingstraat/Lucent).  

 

     De nog beschikbare middelen uit het ISV-programma zullen 

nagenoeg geheel worden ingezet voor de afkoop van deze 

verontreinigingen. Er volgt geen nieuwe ISV-periode.  

 

De verantwoording zal in 2018 worden opgesteld. 

 

TOTALEN 

 

 

924.000 

 

211.000 

 

183.000 

 

186.000 

 

138.000 

 

 


