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Onderwerp: Begrotingswijziging
Energieopwek en -besparing 
bedrijven

Zienswijze
De gemeenteraad van Huizen kan instemmen met de begrotingswijziging. Het project draagt bij aan de 
realisatie van doelen in het kader van de Regionale Energie Strategie en verdient daarmee steun.

Voor de goede orde merken wij op dat het project Stimulerend Toezicht in de gemeente Huizen al in 
uitvoering is. Hiervoor wordt verwezen naar de website https://stimulerendtoezicht.net/. Voor dit project 
zal door de gemeente Huizen dus geen aanvullende financiële bijdrage worden geleverd (hetgeen 
overigens ook niet wordt gevraagd in uw brief). Uiteraard zijn wij bereid om onze kennis over dit project 
met u en de regiogemeenten te delen.

Vragen
Hebt u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met Eelco Weyland van de afdeling Omgeving 
telefoon (035) 52 81 625, e-mail e.wevland@huizen.nl.
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De raad van de gemeente Huizen ontving uw brief over de regionale begrotingswijziging voor uitvoering 
van het project “Energieopwek en -besparing bedrijven”. Het Algemeen Bestuur stelt daarin onze raad tot 
en met 18 maart 2021 in de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op deze 
begrotingswijziging. Uw brief is behandeld in de raadsvergadering van 18 maart 2021. Hieronder leest u 
de zienswijze van de raad op uw brief.
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