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Toelichting:

Zoals bekend is het project Stimulerend toezicht in Huizen al in uitvoering. Voor nu kan worden 
kennisgenomen van de presentatie. Het kunnen uitvoeren van de methode Stimulerend toezicht 
kan overigens alleen als aan omgevingsdiensten (forse) aanvullende opdrachten worden verstrekt. 
Hoe wordt dit door de provincie en de deelnemers aan de vergadering gezien? Zijn gemeenten 
bereid hiervoor budget beschikbaar te stellen? Komen provinciale subsidies beschikbaar? Zo ja, 
hoe wordt daarbij omgegaan met gemeenten die al gestart zijn met dit project (zoals Huizen)?

3. Resumé pfho 11 september 2020 (ter vaststelling) 
Geen opmerkingen.

1. Opening en mededelingen
Geen bijzonderheden.

4. Terugkoppeling MRA (ter bespreking)
Er zijn geen stukken beschikbaar, het betreft een mondelinge terugkoppeling.

5. Advies BOEG aan raden (ter bespreking) 
Advies:
a. De opgestelde conceptreactie op de wensen en bedenkingen als uitgangspunt hanteren bij het 

vervolggesprek met het BOEG.
b. Op basis van de (vervolg)signalen in het BOEG bespreken welke wijzigingen op deze 

conceptreactie nog wenselijk en mogelijk bevonden worden, met volledige inachtneming van de 
kaders (wensen en bedenkingen) die de raden hebben gesteld.

Op 23 oktober 2020 vindt er een portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein plaats. De stukken voor 
deze vergadering zijn op 1 oktober door de Regio Gooi en Vechtstreek per e-mail gestuurd. Op de 
agenda staan alleen punten die betrekking hebben op de portefeuille Milieu en Duurzaamheid. 
Hieronder volgt het advies per agendapunt.

2. Noord-Hollands Energiebesparingsberaad- en akkoord voor de provincie en gemeenten (ter 
bespreking)
Er zijn geen stukken beschikbaar bij dit agendapunt. Op basis van informatie van de regio 
presenteert de gedeputeerde het plan van de provincie voor het organiseren van een 
energiebesparingsberaad begin 2021. De provincie wil tijdens dat beraad een akkoord sluiten met 
de Noord-Hollandse gemeenten over toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven in 
het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Dat akkoord heeft als doel dat in 2025 alle bedrijven 
voldoen aan de actieve informatieplicht over energiebesparing uit de Wm. Voor 2030 hebben alle 
bedrijven vervolgens de verplichte energiebesparingsmaatregelen daadwerkelijk getroffen. Hierbij 
wordt gedacht aan een periodieke controle door de omgevingsdiensten op de energiebesparings- 
en informatieplicht volgens de methode ‘Stimulerend toezicht’ die is ontwikkeld door de OFGV.

Toelichting
a. Er is een conceptreactie opgesteld naar aanleiding van de ingebrachte wensen en bedenkingen 

van de raden. Portefeuillehouders van de gemeenten hebben ingestemd met deze 
conceptreactie. Dit document moet dan ook het vertrekpunt zijn voor de bespreking in het 
BOEG.

b. In het BOEG van 23 september 2020 is gesproken over het bod en ambities van de deelregio in 
relatie tot het schrappen van zoekgebieden die in de concept-RES staan. Er is geopperd om 
vanuit het BOEG een signaal af te geven aan de raden. Gelet op de deelnemende gemeenten 
(vertegenwoordigd door de portefeuillehouders) in het BOEG is dat geen wenselijk idee. Indien 
er behoefte is aan zo’n signaal bij de individuele BOEG-partners (AGV, woningcorporaties, 
Alliander), kunnen zij ervoor kiezen zelf een dergelijk signaal af te geven.
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Omgeving
Beleid,

In het BOEG kan nogmaals worden verduidelijk dat de bewegingsruimte zeer beperkt is. Aan de 
wensen en bedenkingen van raden kan niet voorbij worden gegaan. Indien binnen de kaders 
van de wensen en bedenkingen alsnog onbenutte opties blijken te bestaan voor een hoger bod, 
dan kunnen die worden besproken en op wenselijkheid en uitvoerbaarheid worden beoordeeld.

Bijlagen
Agenda portefeuillehoudersoverleg 23 oktober 2020, inclusief bijlagen:
- Resumé pfho 10 en 11 september 2020
- Oplegger advies BOEG aan raden (agendapunt 5)
- Verslag BOEG 23 september 2020

6. Rondvraag
Geen bijzonderheden.


