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Voorstel 

 

1. De notitie ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Huizen’, als visie op de wijze waarop de gemeente 

Huizen invulling wil geven aan de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord voor het gemeentelijk 

vastgoed, vaststellen. 

2. Kennis nemen van de benodigde financiële middelen voor het uitvoeringsprogramma 2021-2025.  

De besluitvorming omtrent het beschikbaar stellen van de middelen is opgenomen in het raadsvoorstel 

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 in de raad van 5 november 2020. 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Het Klimaatakkoord stelt dat het gemeentelijk vastgoed CO2-arm moet zijn in 2050. Voor 2030 wordt 50% 

CO2-reductie als doel gesteld. Dit is een opgave van formaat. Hoe wordt deze opgave vertaald naar beleid 

en uitvoering? Is de gemeente Huizen voldoende voorbereid op deze transitieopgave? Wat betekent deze 

transitie voor nieuwe gemeentelijke accommodaties? Welk tempo wil de gemeente volgen bij het 

verduurzamen van het huidige gemeentelijk vastgoed? En op welke andere verduurzamingsopgaven kan 

of moet worden ingespeeld? 

 

De voorliggende beleidsvisie ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Huizen’ is opgesteld om antwoord te 

geven op deze vragen. Met de beleidsvisie wordt eveneens invulling gegeven aan het collegeakkoord 

Vitaal en Verbindend, waarin is opgenomen dat in deze collegeperiode beleid wordt opgesteld voor het 

aardgasvrij en (waar mogelijk) energieneutraal maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

 

Argumentatie

 

1. Beleidsvisie vaststellen 

De beleidsvisie gaat uit van de doelen en het tempo van het Klimaatakkoord. Het gemeentelijk vastgoed is 

in 2050 dus aardgasvrij en CO2-arm (in elk geval klimaatneutraal en waar mogelijk energieneutraal).  
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Dit vraagt per gebouw om een combinatie van energie besparen, een aardgasvrije warmtevoorziening en 

zo veel mogelijk duurzame energieopwekking via zonnepanelen. Energie die moet worden ingekocht komt 

van duurzame bronnen.  

 

In de beleidsvisie is eveneens oog voor de opgaven op het gebied van de circulaire economie, het 

binnenklimaat en klimaatadaptatie. Duurzame gebouwen zijn dus niet alleen CO2-arm, maar zijn 

tegelijkertijd klimaatbestendig, gezond om in te verblijven en hebben materialen die zo min mogelijk 

nadelige impact hebben op het milieu. Deze ambitie werkt door op zowel nieuwbouw van het gemeentelijk 

vastgoed als bestaande gemeentelijke accommodaties. Voor nieuwe gebouwen zijn in de beleidsvisie 

uitgangspunten geformuleerd, die ervoor zorgen dat direct aan de nieuwste eisen wordt voldaan.  

 

Voor het bestaande vastgoed is de opgave het meest uitdagend. In de beleidsvisie wordt het gemeentelijk 

vastgoed voor deze opgave ingedeeld in de volgende vijf clusters: 

1. Gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke functie 

2. Gemeentewoningen 

3. Gebouwen zonder aardgasaansluiting 

4. Scholen 

5. Verenigingsgebouwen met een sport- of cultuurfunctie. 

 

Het verduurzamen van het bestaande gemeentelijk vastgoed wordt bij voorkeur meegenomen bij renovatie 

of sloop/nieuwbouw. De opgave is echter te groot om uitsluitend via de natuurlijke weg van 

sloop/nieuwbouw en renovatie op te pakken. Er is dus een programma nodig dat inzet op het versneld 

verduurzamen van het huidige vastgoed. Voor elk cluster wordt in de visie beschreven welke 

verduurzamingsaanpak wordt gevolgd.  

 

Daarbij hebben de gebouwen in cluster 1 prioriteit, onder meer omdat de gemeente hier 100% 

zeggenschap over heeft en dit de gebouwen zijn met veelal het hoogste energiegebruik. Om de volgorde 

van aanpak binnen dit cluster te bepalen is een afwegingskader gebruikt waarin de noodzakelijke 

verduurzamingsmaatregelen, de huidige en toekomstige functionaliteit van het gebouw, de aanwezigheid 

van natuurlijke momenten voor onderhoud en de uitvoerbaarheid van de maatregelen zijn meegewogen.  

 

Dit heeft geleid tot een lijst van 6 gebouwen binnen dit cluster die in de periode 2021-2025 versneld 

kunnen worden verduurzaamd: 

• Voor het gemeentehuis, Sportcentrum De Meent en de brandweerkazerne wordt voorgesteld om een 

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar een gebieds-WKO (warmte-koudeopslag) voor deze drie 

gebouwen. Daarbij dient in beeld te worden gebracht welke gevolgen deze maatregel heeft op 

bouwkundig en financieel gebied voor de betreffende gebouwen. De toekomstvisie op het gebruik van 

het gemeentehuis dient hierbij nadrukkelijk te worden betrokken. 

• Voor het centrumgebouw/techniekgebouw Sijsjesberg en de twee verenigingsgebouwen De Baat en 

Gosepa wordt onderzocht of deze gebouwen kunnen worden voorzien van een 

warmtepompinstallatie. 

 

2. Uitvoeringsprogramma 2021-2025 - budget beschikbaar stellen  

Bovengenoemde onderzoeken zijn als projecten 1 en 2 in het uitvoeringsprogramma 2021-2025 

opgenomen. Het uitvoeringsprogramma kent daarnaast de volgende projecten: 

• Project 3: Onderzoek naar de plaatsing van zogeheten hybride opstellingen in enkele gebouwen. 

• Project 4: Onderzoek naar de versnelde uitvoering van rendabele maatregelen zoals 

spouwmuurisolatie en zonnepanelen. 

• Project 5: De meerjarenonderhoudsplannen in 2022 en 2023 transformeren naar duurzame 

meerjarenonderhoudsplannen. 

• Project 6: Het uitvoeren van energieonderzoeken in de scholen. De uitkomsten worden meegenomen 

in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat in 2023 dient te worden vastgesteld.  

• Project 7: Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden van systemen voor monitoring van 

energieverbruiken en milieuprestaties van gebouwen. 

• Project 8: Het actualiseren van de beleidsvisie voor de navolgende periode 2026-2030. 
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De in het programma opgenomen projectkosten hebben betrekking op advies, projectleiding en 

onderzoek. Op basis van de uitkomst van de diverse projecten zullen nadere voorstellen worden gedaan 

voor de uitvoering van maatregelen, inclusief de raming van investeringen en besparingen. Op dat 

moment wordt inzichtelijk gemaakt welke keuzes er zijn voor het ambitieniveau per gebouw: aardgasvrij of 

aardgasvrij in combinatie met energieneutraal. 

 

Voor de begeleiding en uitvoering van vrijwel alle projecten is extra capaciteit nodig. Als project 9 is 

daarom opgenomen om hiervoor capaciteit (en dus budget) beschikbaar te stellen. Daarbij wordt 

voorgesteld om in de eerste drie jaar gebruik te maken van inhuur (t/m 2023). Na 2023 kan, mede op 

basis van de vastgestelde uitkomsten van de duurzame meerjarenonderhoudsplannen (project 5), worden 

besloten om deze functie structureel in te vullen.  

 

Bijlage 5 van de beleidsvisie bevat de planning en begroting van het uitvoeringsprogramma.  

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

 

Alternatieven

De beleidsvisie en het uitvoeringsprogramma bevatten verschillende keuzes. Dit zijn keuzes over 

bijvoorbeeld de aanpak van de verduurzaming per cluster, de gebouwen in cluster 1 waaraan prioriteit 

wordt gegeven en over de projecten uit het uitvoeringsprogramma. In de beleidsvisie en het 

uitvoeringsprogramma is waar mogelijk onderbouwd op grond waarvan deze keuzes zijn gemaakt en/of 

waar alternatieven zijn overwogen. 

 

Gelet op de huidige negatieve ontwikkeling van het structurele begrotingsresultaat, waarbij forse 

bezuinigingen noodzakelijk zijn, en daarmee het ontbreken van dekking voor de structurele kosten voor dit 

project, kunt u als alternatief op het voorstel besluiten om het uitvoeringsprogramma (beslispunt 2 bij dit 

voorstel) uit te stellen en het programma pas in uitvoering te nemen bij beschikbaarheid van budget. 

Uitstel heeft wel consequenties: 

• Toekomstige investeringen in duurzaamheid sluiten dan niet aan bij natuurlijke onderhoudsomenten, 

met als risico een hogere totaalinvestering.  

• De keuze om 6 (van 116) gebouwen in de eerste 5 jaar aan te pakken, is al tamelijk bescheiden. Het 

gemiddelde tempo moet 4 gebouwen per jaar tot aan 2050 zijn. Uitstel van het uitvoeringsprogramma 

vergroot de opgave voor de jaren daarna, met name ook in financieel opzicht.  

• Het stilzetten van de verduurzamingsopgave voor het gemeentelijk vastgoed betekent dat de hiervoor 

noodzakelijke ervaring niet wordt opgebouwd. 

 

Kort gezegd betekent stilstand, gelet op het noodzakelijke tempo van verduurzaming, achteruitgang. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

Er is geen voorgeschreven beslistermijn. 

 

Financiële paragraaf

Voor de looptijd van de beleidsvisie 2021-2025 is er voor het uitvoeringsprogramma totaal incidenteel  

€ 727.000 benodigd. Er is een totaal aan investeringskrediet nodig van € 110.000 welke een structurele 

last per jaar heeft van € 5.500. Zowel de incidentele als de structurele middelen zijn niet in de begroting 

opgenomen. 
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Voorgesteld wordt om de incidentele lasten te onttrekken aan de geoormerkte middelen college-

programma in de egalisatiereserve. Voor de structurele kapitaallasten van € 5.500 ontbreekt een financiële 

dekking. Deze lasten dienen dus ten laste worden gebracht van het begrotingsresultaat.  

De besluitvorming omtrent het beschikbaar stellen van de middelen is opgenomen in het raadsvoorstel 

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 in de raad van 5 november 2020. 

 

Naar aanleiding van de onderzoeken zullen aparte raadsvoorstellen worden voorgelegd waarbij de 

investeringsbudgetten worden gevraagd voor de uitvoering van de maatregelen. Dit zal tot structurele 

kapitaallasten leiden in de begroting die niet zijn voorzien. Ook ten aanzien van het project duurzame 

meerjarenonderhoudsplannen (DMOP, project 5) zal ter zijner tijd een raadsvoorstel worden voorgelegd 

met hierin opgenomen de financiële gevolgen. 

 

Het overzicht van de benodigde financiële middelen is opgenomen in bijlage 5 bij deze beleidsvisie. 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

De gemeenteraad stelt op grond artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet hoofdlijnen van beleid vast. 

Daarnaast heeft de gemeenteraad budgetrecht (artikel 189 Gemeentewet). 

 

Collegeprogramma

Het opstellen van de beleidsvisie is opgenomen in artikel 3.10 van het collegeprogramma 2018-2022 

Vitaal en Verbindend. 

 

Begroting

Bij de oormerking van de middelen voor het collegeprogramma zijn geen middelen voor dit voorstel 

geraamd.

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing. 

 

Voorgeschreven procedure

Niet van toepassing. 

 

Kader- en beleidsnota’s

Milieuprogramma 2016-2020 

 

Evaluatie

De beleidsvisie en het uitvoeringsprogramma 2021-2025 worden in 2025 geëvalueerd, met het oog op de 

actualisatie voor de periode daarna. 

 

Bijlagen

Beleidsvisie ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Huizen’, inclusief bijlagen: 

1. Begrippenlijst. 

2. Gebouwenlijst. 

3. Rapportage Sweco: Begroting verduurzaming maatschappelijk vastgoed. 

4. Nadere prioritering – Eindlijst. 

5. Begroting en planning uitvoeringsprogramma 2021-2025. 

6. Rapportage Merosch: Onderzoek verduurzamingsmaatregelen Sportcentrum De Meent. 
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Advies raadscommissie 

 

[in te vullen door raadsgriffier] 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


