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Voorstel 
 

1. De vierde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 vaststellen. 
2. Voor de financiering van dit programma een aanvullend budget beschikbaar stellen voor 2020 van 

€ 133.000,-, 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 vierde tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 blikt terug op de activiteiten uit 2019 
en kijkt vooruit naar 2020.
 
Argumentatie
Het Milieuprogramma 2016-2020 gaat het laatste uitvoeringsjaar in. Op basis van de vierde tussen-
rapportage kan worden geconstateerd dat aan nagenoeg alle activiteiten invulling is gegeven. Veel 
activiteiten zijn afgerond, andere activiteiten zijn nog in uitvoering en lopen soms ook door na 2020. 
Gedurende de looptijd van het programma zijn, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, extra 
activiteiten opgenomen ten opzichte van het oorspronkelijke programma. Dit geldt met name voor 
activiteiten op het gebied van de energietransitie, een van de speerpunten uit het collegeprogramma 
‘Vitaal en Verbindend’.  
 
Enkele speerpunten uit het lopende programma worden hieronder uitgelicht. 
 
Energietransitie 
Gemeenten hebben in VNG-verband in november 2019 ingestemd met het Klimaatakkoord, waarbij door 
de gemeenten randvoorwaarden zijn gesteld aan de betaalbaarheid voor de samenleving, de juiste 
bevoegdheden en vergoedingen voor extra uitvoeringslasten. Duidelijk is dat de energietransitie voor 
gemeenten een verzwaring van taken inhoudt.  
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Rekening houdend met de afspraken uit het Klimaatakkoord is in 2019 een dialoog gestart in twee wijken 
(Stad en Lande en Bovenweg) in het kader van de opgave ‘aardgasvrij’. Daarnaast zijn, naar aanleiding 
van een oproep, ruim 30 inwoners getraind als energieambassadeur van Huizen en is een energie-
coöperatie opgericht die zich richt op het plaatsen van zonnedaken in Huizen. 
 
Om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord, en invulling te geven aan lokale ambities, worden in 2020 
onder meer de volgende projecten uitgevoerd: 
- Ontwikkeling van een regionale energiestrategie (concept in 2020, definitief in 2021). 
- Ontwikkeling van een transitievisie warmte (einddatum 2021). 
- Het faciliteren van een energiecampagne voor bewoners in Huizen. 
- Het opstellen van een beleidsplan en uitvoeringsprogramma voor een aardgasvrije en CO2-arme 

gemeentelijke vastgoedportefeuille. 
 
Van Afval Naar Grondstof 
Het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) is tussentijds geëvalueerd. Door de inzet van onder meer de 
vierde minicontainer en diverse ondergrondse containers is het afvalscheidingspercentage in de regio 
gestegen van 55% in 2015 naar nu 68% (doel 2020 is 75%). Het restafval is gedaald van 234 kg naar 164 
kg per inwoner. De plaatsing van ondergrondse containers zal in 2020 en 2021 worden voortgezet. 
Tegelijkertijd start de GAD samen met de regiogemeenten met het proces dat moet leiden tot een nieuwe 
visie op afval en grondstoffen. De gemeenteraden worden daarbij nauw betrokken. 
 
Omgevingswet  
Als onderdeel van het algehele gemeentelijke implementatietraject van de Omgevingswet hebben 
milieuaspecten volop de aandacht. De invoering van de Omgevingswet heeft namelijk gevolgen voor de 
wijze waarop ruimtelijke plannen en projecten worden getoetst aan milieuregels en -normen. Er komt meer 
bestuurlijke afwegingsruimte op dit gebied. Daarnaast is er voor de bodemzorgtaken sprake van een 
overdracht van taken van de provincie naar de gemeente. Daarop zal in 2020 moeten worden ingespeeld. 
 
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 2019 uitgevoerde activiteiten en het eventueel 
bijstellen van plannen en voornemens voor 2020. 
 
Financiële paragraaf
Verwezen wordt naar de financiële bijlage. De benodigde uitvoeringskosten voor 2020 zijn € 289.600,-.  
In de gemeentebegroting is reeds rekening gehouden met structurele lasten van € 156.600,- voor 
uitvoering van milieuprojecten. Daarnaast zijn via de decembercirculaire 2019 de volgende bedragen 
beschikbaar gesteld:  
- Transitievisie warmte € 202.101 
- Energieloket  €   30.868 
- Wijkaanpak  €     9.997 

Totaal   € 242.966 
 
Deze bedragen worden in 2019 verwerkt middels een storting in de reserve Milieubeleid. Ter dekking van 
het programma 2020 wordt in de eerstvolgende begrotingsactualisering een bedrag van € 133.000,- aan 
de reserve onttrokken. Rekening houdend met de voornemens voor 2020 resteert dan (naar huidig inzicht) 
na uitvoering van het Milieuprogramma eind 2020 een saldo in de reserve milieubeleid van € 797.389,-. 
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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 ‘Ruimtelijke en economische ontwikkeling’ van de 
programmabegroting. 
 
Eerdere besluiten
Uw raad stelde eerder vast: 
- de eerste tussenrapportage over het Milieuprogramma 2016-2020 op 9 februari 2017 
- de tweede tussenrapportage op 22 maart 2018 
- de derde tussenrapportage op 7 februari 2019. 
 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing. 
 
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. 
 
Een nieuw meerjarenprogramma is voorzien voor de periode vanaf 2021. Dit programma zal in 2020 aan 
uw raad worden voorgelegd. 
 
Bijlagen
1. Vierde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020. 
2. Financiële bijlage vierde tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 29 januari jl.. 
De commissie adviseert u in uw vergadering van 13 februari a.s. bij het agendapunt “Hamerstukken” zonder 
verdere beraadslagingen in te stemmen met het voorstel. 
 

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


