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Geachte bestuur,

Uw brief is behandeld in de raadsvergadering van 23 september 2021. Hieronder leest u de 
zienswijze van de raad.

De gemeenteraad van Huizen ontving uw brief van 30 juni 2021 over de 
resultaatbestemming 2020 en eerste begrotingswijziging 2022 van de OFGV. U stelt daarin 
de raad tot 1 oktober 2021 in de gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen.

Met het oog op een zo eerlijk mogelijke kostenverdeling voor de bodemtaken heeft het onze 
voorkeur om de uiteindelijke verdeling te baseren op de daadwerkelijke omvang van de 
bodemtaken die de OFGV vanaf medio 2022 namens de betreffende gemeente verricht. 
Daarbij speelt het aantal verontreinigde en verdachte bodemlocaties een rol, maar ook de 
vraag of de locaties spoedeisend en/of urgent zijn in het kader van de Wet 
bodembescherming, en welke (her)ontwikkelingen er bij deze locaties plaatsvinden.

Wij verzoeken uw dienst, die deze bodemtaken momenteel voor de provincie uitvoert en 
daarmee beschikt over de voor de kostenverdeling essentiële gegevens en bestanden, om 
de regie te nemen bij de concretisering van deze afspraken en de afspraken voortvarend op 
te pakken in samenwerking met de gemeenten en provincies, teneinde de aanstaande 
besluitvorming in het AB over de kostenverdeling te kunnen baseren op gegevens die voor 
alle betrokken partijen herkenbaar en eenduidig zijn.

Zienswijze
De gemeenteraad van Huizen kan instemmen met de bestemming van het 
jaarrekeningresultaat over 2020 en de eerste begrotingswijziging 2022.
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Vragen
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Eelco Weyland van het team 
beleid, telefoon (035) 52 81 625, e-mail e.wevland@huizen.nl.
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