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Voorstel 

 

1. Als zienswijze bij de Regio Gooi en Vechtstreek indienen dat ingestemd kan worden met de 

voorgestelde begrotingswijziging ten behoeve van het project “Energiebesparing en -opwek bedrijven”.  

2. De gevraagde Huizer bijdrage voor de jaren 2021 (€ 4.408) en 2022 (€ 4.408) ten laste brengen van 

het hiervoor opgenomen budget in het Milieuprogramma 2021-2025.  

3. Instemmen met de gevraagde voorfinanciering voor de jaren 2021 (€ 7.163) en 2022 (€ 7.163). 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

Het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek vraagt uw raad per brief een zienswijze te geven op een 

begrotingswijziging voor uitvoering van het project “Energieopwek en -besparing bij bedrijven”. Voor de 

brief met bijlagen wordt verwezen naar de bijlage bij dit voorstel. 

 

Argumentatie

 

1. Instemmen met begrotingswijziging 

 

Project sluit aan bij de Regionale Energie Strategie (RES) voor Huizen  

Het aandeel zonne-energie op grote daken in Gooi en Vechtstreek is met ca. 80% de belangrijkste 

potentiële bijdrage van Gooi en Vechtstreek aan de realisatie van doelen voor duurzame 

energieopwekking, zoals gesteld in de concept-RES Noord-Holland Zuid. Dat percentage is voor Huizen 

nog hoger, vanwege de door uw raad geplaatste bedenking bij de concept-RES voor het realiseren van 

zonneweides en windturbines in of nabij natuurgebieden, die daardoor in Huizen in het geheel niet zijn 

geprojecteerd. Het project “Energieopwek en -besparing bij bedrijven” sluit dus naadloos aan op de RES 

voor Huizen.  

 

Het project is nodig  

Zonnepanelen op grote daken kunnen rekenen op een groot maatschappelijk draagvlak en kunnen voor 

ondernemers financieel aantrekkelijk zijn. Hoewel zonne-energie bezig is aan een opmars, blijven de 

meeste bedrijfsdaken vooralsnog onbenut.   
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Regionale aanpak met mogelijkheid voor maatwerk  

De regionale aanpak is gebaseerd op ervaringen in het land. Het bundelen van krachten komt de kwaliteit 

van het project ten goede en ontlast de gemeenten bij de uitvoering. De regionale aanpak betekent niet 

dat er geen mogelijkheid is voor lokale accenten. Zo kan de lokale energiecoöperatie HuizenDuurzaam 

desgewenst een rol spelen bij de realisatie van zonnepanelen op daken van Huizer ondernemers. 

Daarnaast kan het project zo worden ingericht, dat de gemeente voor de bedrijven in Huizen de afzender 

van uitnodigingsbrieven en andere communicatie-uitingen is. 

 

Regionale begrotingswijziging is noodzakelijk 

Een bijdrage van gemeenten is nodig om de begroting voor het project sluitend te krijgen. De 

gemeentelijke financiële bijdrage is niet opgenomen in de huidige begroting van de Regio Gooi en 

Vechtstreek. Doordat de provincie Noord-Holland en de bedrijven zelf bijdragen, is de gemeentelijke 

bijdrage relatief beperkt. Gemeenten dragen gezamenlijk € 54.508 bij, de provincie Noord-Holland  

€ 80.000 en de bedrijven zelf € 88.580. De gemeentelijke bijdrage is voorwaardelijk voor de provinciale 

subsidie. 

 

Project Stimulerend Toezicht (over energiebesparing) wordt al uitgevoerd in Huizen 

Opgemerkt wordt dat het project bestaat uit twee onderdelen: opwekking van duurzame energie en 

besparing van energie. Zie daarvoor de projectaanpak in bijlage 4. De voorliggende begrotingswijziging 

heeft alleen betrekking op het onderdeel opwekking. Voor het onderdeel besparing wordt in de 

projectaanpak het project Stimulerend Toezicht genoemd. Dit project (https://stimulerendtoezicht.net/) is in 

Huizen al in uitvoering. Hiervoor is dus geen bijdrage aan de regio noodzakelijk. Andere gemeenten die 

willen aanhaken bij dat project, dienen dat separaat te regelen. 

 

In bijlage 5 is de concept-zienswijzebrief opgenomen. 

 

2. Bijdrage en voorfinanciering  

Hiervoor wordt verwezen naar de financiële paragraaf. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Toegankelijkheid

Niet van toepassing.

 

Alternatieven

Ontraden wordt om dit project als individuele gemeente uit te voeren. Regionale samenwerking bij dit 

project zorgt voor de benodigde kwaliteit, slagkracht en financiële voordelen. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt om uiterlijk op 18 maart 2021 een zienswijze in te dienen. Dat 

betekent dat dit voorstel in uw raad van 18 maart dient te worden behandeld. 

 

Financiële paragraaf

De gevraagde gemeentelijke bijdrage is verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal grote daken 

per gemeente.  

 

https://stimulerendtoezicht.net/
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Met de gevraagde bijdrage van Huizen voor de jaren 2021 en 2022 is rekening gehouden in het 

Milieuprogramma 2021-2025, dat uw raad in december 2021 vaststelde.  

 

Doordat de bijdrage van de bedrijven kan pas worden geïnd als de zonnepanelen op het dak van het 

bedrijf zijn gerealiseerd, is voorfinanciering noodzakelijk. Hierbij ontstaat een debiteurenrisico. Voor de 

voorfinanciering geldt de volgende verdeling per gemeente.  

 

 
 

Opgemerkt wordt dat van de benodigde provinciale bijdrage van € 80.000 inmiddels € 40.000 is 

toegezegd. Over de resterende € 40.000 komt in het tweede of derde kwartaal van 2021 duidelijkheid. 

Mocht dit resterende deel door de provincie niet toegekend worden, dan kan dit bedrag ingezet worden 

vanuit het restantbudget “VNG ondersteuningsmiddelen energiebesparing” dat in 2014 aan de regio is 

toegekend, maar niet volledig is gebruikt. Het nu voorliggende plan voldoet aan de 

bestedingsvoorwaarden die de VNG aan dat budget heeft gesteld, namelijk ‘het opschalen en versnellen 

van initiatieven voor lokale en regionale energiebesparing en duurzame energieopwekking in de 

gebouwde omgeving.’ 

 

 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid

De gemeenteraad is op basis van artikel 29, lid 4, van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en 

Vechtstreek bevoegd tot het geven van een zienswijze op een regionale begrotingswijziging. 

 

Collegeprogramma

Dit voorstel kan worden gezien als een nadere uitwerking van artikel 3.10 (duurzaamheid) van het 

collegeprogramma. 

 

Begroting

Voorstellen op het gebied van de energietransitie zijn onderdeel van het Programma Ruimtelijke en 

economische ontwikkeling. 

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing. 

 

Voorgeschreven procedure

Er is tot en met 18 maart 2021 gelegenheid tot het indienen van een zienswijze. Het algemeen bestuur 

van de Regio Gooi en Vechtstreek besluit, mede op basis van de ingediende zienswijzen, op 15 april 

2021 over de begrotingswijziging. 
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Kader- en beleidsnota’s

- Regionale Energie Strategie 

- Milieuprogramma 2021-2025 

 

Evaluatie

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen

1. Brief Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 20 januari 2021 met verzoek om zienswijze. 

2. Begrotingswijziging 2021-01 Energieopwek en -besparing bij bedrijven. 

3. Conceptbesluit AB Regio Gooi en Vechtstreek. 

4. Projectaanpak: Regionale aanpak energiebesparing en opwekking bij bedrijven. 

5. Conceptbrief zienswijze gemeente Huizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 8 maart jl., die een 

voortzetting was van de vergadering van 3 maart jl.. 

De vertegenwoordigingen in de commissie van de fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, 

Dorpsbelangen Huizen, ChristenUnie en SGP adviseren u in te stemmen met het voorstel. 

De vertegenwoordiging in de commissie van de fractie Leefbaar huizen behield een standpunt voor en nam 

het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.  

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


