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Voorstel 
 

De derde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 vaststellen en de raad voorstellen voor 
de financiering van dit programma een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor 2019 van € 80.500,-, 
te dekken uit de reserve milieubeleid. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Op 5 november 2015 stelde u het Milieuprogramma 2016-2020 vast. Bij de vaststelling werd vermeld dat 
het college jaarlijks een rapportage opstelt, waarin u wordt geïnformeerd over de tussentijdse resultaten. 
Deze derde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 blikt terug op de activiteiten uit 2018 
en kijkt vooruit naar 2019 en (waar mogelijk) naar 2020.
 
Argumentatie
Het Milieuprogramma 2016-2020 is nu (begin 2019) ruim halverwege de uitvoeringsperiode. In grote lijnen 
kan worden gesteld dat de voornemens, die in 2015 bij het opstellen van het programma zijn gesteld, zijn 
gerealiseerd of in uitvoering zijn.  
 
Gedurende de looptijd zijn enkele extra activiteiten opgenomen ten opzichte van het oorspronkelijke 
programma, bijvoorbeeld als gevolg van externe ontwikkelingen. Met name op het gebied van de 
energietransitie vertaalt zich dat in een bijstelling van budgetten voor de resterende jaren 2019 en 2020. 
Voor enkele onderdelen is minder voortgang geboekt dan aanvankelijk was gepland, bijvoorbeeld voor een 
aantal activiteiten met betrekking tot het thema VANG (van afval naar grondstof).  
 
Het college ziet het programma en de tussenrapportage ook voor het komende jaar nog als een bruikbaar 
instrument om uw raad zo volledig mogelijk te informeren over de uitvoering van het gemeentelijke 
milieubeleid. Een nieuw meerjarenprogramma is voorzien voor de periode vanaf 2021.  
 
Een aantal speerpunten uit het programma wordt hieronder nader toegelicht. 
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Energietransitie 
Het collegeprogramma 2018-2022 heeft de energietransitie als een van de speerpunten van beleid 
benoemd. Die prioriteit is terug te vinden in deze rapportage. De opgave op het gebied van de 
energietransitie ligt deels lokaal, deels regionaal. Eind 2017 is de regionale energiestrategie “Samen op 
pad” vastgesteld, die inzet op een langjarige intensieve samenwerking met onder meer de woning-
corporaties, netbeheerders, Waterschap AGV, huurdersbelangenorganisaties en energiecoöperaties in  
de regio. Er is in 2018 in regionaal verband veel aandacht nodig geweest (en nog steeds) voor het 
samenwerkingsproces met deze partners.  
 
Tegelijkertijd is het besef bij ieder partner aanwezig dat we ‘aan de slag moeten’. Eind 2018 is daarom 
gestart met de campagne ‘Huizen aardgasvrij’, gericht op het vergroten van de bewustwording en het 
betrekken van inwoners bij de energietransitie in Huizen. In combinatie met het energieloket (duurzaam 
bouwloket) en de subsidieregeling faciliteert de gemeente op deze manier woningeigenaren om de eerste 
stappen te zetten in de energietransitie. 
 
Om verdergaande ambities te realiseren in de richting van een aardgasvrije, energieneutrale gebouwde 
omgeving dient een aantal randvoorwaarden verder te worden uitgewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gebouwgebonden financiering, techniek, gemeentelijke bevoegdheden, beschikbare gemeentelijke en 
regionale capaciteit en middelen e.d. Ondanks deze forse beperkingen is de ambitie aanwezig om ook in 
Huizen al ervaring op te doen met het maken van plannen/routekaarten voor alternatieve warmteopties in 
bestaande wijken. Eind 2018 is daarom gestart met dit proces voor inwoners van de wijken Stad en Lande 
en Bovenweg. De partners binnen de regionale energiestrategie zijn bij dit proces intensief betrokken. 
 
Uiteindelijk moeten alle gemeenten eind 2021 een prioritering met tijdspad hebben vastgesteld voor de 
warmteoplossing in alle wijken. Dit gebeurt op basis van de zogeheten transitievisie warmte. Het gaat 
hierbij zowel om voorlopige inhoudelijke oplossingen (wat wordt in plaats van aardgas de mogelijke wijze 
van verwarmen in de wijk) als de prioritering (welke wijken zijn geschikt om de transitie te starten en 
wanneer). Onderdelen van deze visie zijn de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de 
warmtevoorziening en de wijze van uitvoering. Dit proces wordt regionaal benaderd.  
 
In 2019 zal de Regionale Energiestrategie (RES) veel van gemeenten en de regio vragen. Het Rijk zet met 
het instrument RES in op een landsdekkend geheel van RES’sen om de doelen uit het (aanstaande) 
Klimaatakkoord en de Klimaatwet te realiseren. Het gaat hierbij vooral om de ruimtelijke inpassing en 
uitvoering van de duurzame energieopwekking en de energie-infrastructuur. Bestuurders in onze regio 
hebben ingezet op een RES op het niveau van de regio Gooi en Vechtstreek. Raden worden in 2019 
intensief betrokken bij het formuleren van deze RES voor Gooi en Vechtstreek, omdat de RES een grote 
impact kan hebben op de ruimte. In het verlengde van de RES speelt in dit opzicht de omgevingsvisie een 
belangrijke rol.  
 
Van Afval Naar Grondstof, overige projecten  
Met de introductie van de vierde container voor PMD (plastic, metalen en drankenkartons) in de laagbouw 
in Huizen (in 2017) is voor onze gemeente al een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de 
regionale doelstellingen (75% afvalscheiding) op het gebied van VANG (Van Afval Naar Grondstof). De 
GAD heeft tijdens een presentatie in de commissie Fysiek Domein in oktober 2018 de stand van zaken en 
voortgang gepresenteerd. In het afgelopen jaar zijn in Huizen ruim 70 locaties bepaald voor ondergrondse 
afvalcontainers. Inwoners zijn daarbij door de GAD betrokken. In 2019 wordt begonnen met de plaatsing 
van de ondergrondse inzamelcontainers. 
 
Enkele andere (gemeentelijke) activiteiten op het gebied van afval- en grondstoffen zijn vooralsnog niet 
verder uitgebreid. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, 
bedrijfsafval en straatafval in één gezamenlijke voorziening, waarbij is gekozen om de ontwikkelingen in 
regionaal verband en MRA-verband te volgen, in plaats van als gemeente een koploperrol in te nemen.  
Dit heeft deels te maken met beschikbare capaciteit, deels met inhoudelijke overwegingen.  
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Aan projecten op het gebied van verduurzaming van evenementen kon eveneens minder aandacht 
worden gegeven dan aanvankelijk gedacht. Voor deze projecten zal worden moeten beoordeeld of hieraan 
een vervolg kan worden gegeven. Dat is mede afhankelijk van de kansen en de beschikbare capaciteit. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn
Er geldt geen (wettelijke) beslistermijn. Behandeling van deze tussenrapportage in de raad van februari 
geeft de mogelijkheid om volledig verslag te doen van de in 2018 uitgevoerde activiteiten en het eventueel 
bijstellen van plannen en voornemens voor 2019. 
 
Financiële paragraaf
Uitvoering van het Milieuprogramma 2016-2020 vindt plaats binnen de daarvoor beschikbaar gestelde 
budgetten voor structurele milieuprojecten van € 46.600,- per jaar vanaf 2019. In de Nota van 
Uitgangspunten 2020 wordt voorgesteld de reserves milieubeleid en duurzaamheid samen te voegen tot 
de reserve milieubeleid. Daarnaast worden jaarlijks extra middelen opgenomen voor incidentele projecten, 
te dekken ten laste van de reserve milieubeleid. Voor 2019 bedragen de middelen voor incidentele 
projecten € 300.500,-. In de gemeentebegroting is reeds rekening gehouden met een bijdrage van                
€ 220.000,- zodat een aanvullende bijdrage van € 80.500,- nodig is, te dekken uit de genoemde reserve.  
 
Rekening houdend met de voornemens voor 2019 t/m 2020 resteert dan (naar huidig inzicht) na uitvoering 
van het Milieuprogramma eind 2020 in de reserve milieubeleid € 578.994,-. 
 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
De bevoegdheid voor de vaststelling van het gemeentelijke milieubeleidsplan ligt op grond van artikel 4.16 
van de Wet milieubeheer bij de gemeenteraad. De vaststelling van deze tussenrapportage door de raad is 
daarmee in lijn. 
 
Collegeprogramma
Een aantal projecten uit deze tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 is opgenomen in 
het collegeakkoord Huizen 2018-2022 ‘Vitaal en verbindend’, met name in paragraaf 3.10 Duurzaamheid. 
 
Begroting
De rapportage heeft betrekking op onderdeel 7 (Ruimtelijke en economische ontwikkeling) van de 
programmabegroting. 
 
Eerdere besluiten
De eerste tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 stelde u vast op 9 februari 2017, de 
tweede op 22 maart 2018.
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing. 
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Kader- en beleidsnota’s
- Milieuprogramma 2016-2020 
- Nota Huizen klimaatneutraal in 2050 
 
Evaluatie
De tussenrapportage en dit raadsvoorstel vormen met elkaar een tussentijdse evaluatie, er is geen 
verdere evaluatie nodig.
 
Bijlagen
 Derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020. 
 Financiële bijlage derde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020. 
 Mededeling voortgang projecten energietransitie d.d. 4 oktober 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   Dienstjaar 2019 

Progr.nr. Omschrijving Baten Lasten 

6 ruimtelijke en economische ontwikkelingen   80.500  

13 Begrotingsresultaat   -80.500  

  Totaal 0 0  

14 Reserve mutaties 80.500   

  Netto resultaat   0  
 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 23 januari jl.. 
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Leefbaar 
Huizen, ChristenUnie en SGP adviseren u in te stemmen met het voorstel. 
De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van Dorpsbelangen Huizen en D66 konden nog 
geen advies geven en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie. 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


