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De raad van de gemeente Huizen, 

in vergadering bijeen op 30 juni 2016, 
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gelet op het bepaalde in artikel 44 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de raad 2015, 

gelezen de concept-programmabegroting 2017, onderdeel Sociaal Domein, 

overwegende dat: 

• Huizen een toonaangevende gemeente wil zijn op het gebied van toegepaste milieu- en 
energie-innovaties in de openbare ruimte en forse stappen vooruit wil zetten in het kader 
van het streven om in 2050 een klimaat neutrale gemeente te zijn; 

• Huizen er naar streeft om nieuwe gemeentelijke accommodatie binnen de gemeente 
energieneutraal en gasloos op te leveren; 

• men dit redelijkerwijs ook mag verwachten van gebouwen waar de gemeente geen 
eigenaar van is, maar wel veel geld in stopt; 

• de heffing op C02emissies kan gaan oplopen tot circa 40 euro per ton uitstoot; 
• wij in de nabije toekomst niet geconfronteerd willen worden met nieuwe aanvullende 

investeringen; 
• wij deze aarde slechts in bruikleen hebben van toekomstige generaties; 
• een beter milieu bij onszelf begint; 

draagt het college op: 

1. in overleg en samenwerking met het bestuur van het Erfgooiers College te onderzoeken 
wat de inmiddels opgedane ervaringen in Nederland zijn met het bouwen van energie 
neutrale scholen; 

2. in het voortraject naar de uiteindelijke aanbesteding en gunning van de bouw van het 
nieuwe schoolgebouw, bij het schoolbestuur van het Erfgooiers College aandacht te 
blijven vragen voor het belang van het realiseren van een gebouw dat past binnen de 
gemeentelijke energieambities; 

3. de balans te vinden tussen eisen en wensen en op basis daarvan gunningscriteria te 
bepalen voor het programma van eisen en de aanbesteding; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie M7 betreffende Erfaooiers eneraieneutraal en toekomstbestendina 

De motie is ingediend door de heer P.Lekkerkerker van de D66/fractie, mede namens de fracties van 
CDA, PvdA, Groenlinks, Christenunie en SGP. De motie draagt het college op: 
1. in overleg en samenwerking met het bestuur van het Erfgooiers College te onderzoeken wat de 

inmiddels opgedane ervaringen in Nederland zijn met het bouwen van energie neutrale scholen; 
in het voortraject naar de uiteindelijke aanbesteding en gunning van de bouw van het nieuwe 
schoolgebouw, bij het schoolbestuur van het Erfgooiers College aandacht te blijven vragen voor het 
belang van het realiseren van een gebouw dat past binnen de gemeentelijke energie ambities; 
de balans te vinden tussen eisen en wensen en op basis daarvan gunningscriteria te bepalen voor 
het programma van eisen en de aanbesteding. 

De motie is bij meerderheid van stemmen (17 stemmen voor en 10 stemmen tegen) aangenomen Voor 
stemden de fracties van CDA, D66, PvdA, Groenlinks, Christenunie en SGP. Tegen stemden de 
fracties van WD, Dorpsbelangen Huizen en leefbaar Huizen. 
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