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Advies 
De derde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 met het bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststelling 
aanbieden aan de raad. 
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Toelichting: 

Aanleiding 
Op 5 november 2015 stelde de raad het Milieuprogramma 2016-2020 vast. In het bijbehorende 
raadsvoorstel werd vermeld dat uw college jaarlijks een rapportage opstelt, waarin u de raad inlicht 
over de tussentijdse resultaten van het programma. Deze 3® tussenrapportage, die terugkijkt op 2018 
en vooruitblikt naar 2019, voorziet daarin. 

Kaders 
Milieuprogramma 2016-2020, door de raad vastgesteld op 5 november 2015 
Nota Huizen klimaatneutraal in 2050, door de raad vastgesteld op 25 juni 2015 

Argumentatie 
Zie hiervoor het raadsvoorstel. 

Alternatieven 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Zie hiervoor het raadsvoorstel. 

Communicatie 
Externe communicatie over dit voorstel is niet aan de orde. 

Uitvoering en evaluatie 
Het team (omgevings)beleid coördineert de uitvoering van activiteiten uit het Milieuprogramma 2016-
2020 en voert veel activiteiten uit het programma uit. Daarnaast zijn diverse andere teams betrokken 
bij de uitvoering, zoals de teams civiele werken, wijkbeheer & service en ontwikkeling. Verder heeft 
het team communicatie een belangrijke rol bij de uitvoering van het programma, vooral bij het 
uitdragen van de campagne Huizen Klimaatbewust en de communicatie rondom 'Huizen aardgasvrij.' 

Over de voortgang van het Milieuprogramma 2016-2020 wordt over een jaar opnieuw aan de raad 
gerapporteerd. 

Biilagen 
Raadsvoorstel, met als bijlagen: 

1. Derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020 
2. Financiële bijlage derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020 
3. Mededeling voortgang projecten energietransitie d.d. 4 oktober 2018 

Omgeving 
Beleid, 

E. Weyland 
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