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Zaak / doc nr Z-21-171382 - 408417 
 

Onderwerp Reactie Duin- en Bollenstreek gemeenten inzake de afwijzing van de Regeling 

Reductie Energiegebruik Woningen 
 

Portefeuillehouder Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 
 

Afdeling TM Beleid en Advies 
 

Het College van 1. Kennis te nemen van het besluit tot afwijzing uitkering d.d. 4 maart 2021 ten 

burgemeester en wethouders aanzien van de regeling Reductie energieverbruik woningen (RREW);  
besluit 2. Op grond van artikel 160 lid 1, aanhef en onder f Gemeentewet te besluiten 

om bezwaar te maken tegen het besluit van 4 maart 2021 met kenmerk 

RREW2020-00454410;  
3. In te stemmen met de gezamenlijke reactie namens de colleges van de Duin-

en Bollenstreekgemeenten;  
4. Dat de burgemeester op grond van art. 171, lid 2, Gemeentewet juncto 
artikel 3:60 Burgerlijk wetboek een volmacht verleent aan wethouder Kees van 

der Zwet voor het ondertekenen van "Gezamenlijke reactie Duin- en 

Bollenstreek aan de minister van BZK inzake de RREW afwijzing";  
5. Voor zover van belang om mandaat, volmacht en een machtiging te verlenen 

aan mevr. Ianthe Dickhoff om in verband met het besluit van 4 maart 2021 met 
kenmerk RREW2020-00454410:  
- bezwaar te maken - en alles wat daarmee verband houdt - tegen het besluit; 
- het woord te voeren tijdens een eventuele mondelinge behandeling van 

voornoemd bezwaar;  
- (rechts)handelingen te verrichten in verband met het voorgaande; 
- al datgene te doen wat in verband met het voorgaande nodig of raadzaam is. 

6. Dat de burgemeester in verband met artikel 171 lid 1 Gemeentewet mandaat, 

volmacht en een machtiging te verlenen aan mevr. Ianthe Dickhoff om in 
verband met het besluit van 4 maart 2021 met kenmerk RREW2020-00454410:  
- bezwaar te maken - en alles wat daarmee verband houdt - tegen het besluit; 
- de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen;  
- het woord te voeren tijdens een eventuele mondelinge behandeling van 

voornoemd bezwaar;  
- (rechts)handelingen te verrichten in verband met het voorgaande; 

- al datgene te doen wat in verband met het voorgaande nodig of raadzaam is. 
 

Samenvatting Op 18 november zijn door alle Duin- en Bollenstreek gemeenten aanvragen 

ingediend voor de rijksregeling: Regeling Reductie Energiegebruik Woning 

(RREW). Op 4 maart jl. kregen de gemeenten het bericht vanuit de RVO m.b.t. 

het afwijzen van de RREW-uitkering. Na deze berichten zijn een aantal 

verontrustende zaken omtrent het beoordelingsproces aan het licht gekomen. In 

het BO Duin- en Bollenstreek Duurzaamheid is ingestemd deze vraagtekens 

kenbaar te maken bij het ministerie. Bijgevoegde brief (bijlage 1) is dan ook 

opgesteld om het ministerie van BZK erop te wijzen dat, naast het niet 

transparante beoordelingsproces, het i.r.t. de Urgenda-uitspraak van belang is 

alsnog de aanvragen te herzien en waar mogelijk over de brug te komen met de 

benodigde middelen. Het college heeft besloten om een bezwaarschrift in te 

dienen tegen het genomen besluit en om met de colleges van de Duin- en 

Bollenstreekgemeenten een gezamenlijke reactie te sturen naar de minister van 

Binnenlandse Zaken. 
 

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten)  
 
 
 

Zaak / doc nr Z-21-167646 - 397386 
 

Onderwerp Regionale Energiestrategie RES 1.0 Lisse 
 

Portefeuillehouder 
 

Afdeling TM Strategie en Projecten 



Het College van  1. De Regionale Energiestrategie (RES 1.0) voor te leggen aan de 

burgemeester en wethouders  gemeenteraad, met positief advies op de volgende bijbehorende 

besluit  beslispunten 

  a) de RES 1.0 vast te stellen als uitwerking van eerdere afspraken 
  waarin de gemeente deel heeft, waaronder: 
  - Het Energieakkoord Holland Rijnland uit 2017 waarin de ambitie is 
  opgenomen om in 2050 energieneutraal te zijn 
  - Het Nationale Klimaatakkoord, met daarin de CO2-reductie 

  doelstelling voor 2030 (49% t.o.v. 1990) en 2050 (95% t.o.v. 1990) 

  b) te inventariseren uiterlijk 1 oktober 2021 welke lokale acties nodig 

  zijn om verder invulling te geven aan de RES 1.0 

  c) de RES uit te werken in het lokaal (omgevings-)beleid, in 

  afstemming met de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 

  2. Het PHO+ Energie als bestuurlijk afstemplatform van de RES Holland 
  Rijnland te verzoeken een procesplan RES 2.0 op te stellen dat 
  voorziet in verdere concretisering en uitwerking van de RES 1.0 tot 

  RES 2.0 

Samenvatting  De gemeenteraad wordt gevraagd om de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 

  vast te stellen voor 1 juli 2021. 

Besluit  Akkoord (Gewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-21-171794 - 411439 

 
 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 april 2021 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  de openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 april 2021 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-21-169971 - 408998 

 
 

Onderwerp  Keuzeopgave van de Raad om participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten 

  verplicht te stellen 

Portefeuillehouder  Mevr. J.M.P. van der Laan, wethouder 

Afdeling  TM Strategie en Projecten 

Het College van  Akkoord te gaan met bijgevoegd agenderingsvoorstel voor de raadscommissie 

burgemeester en wethouders  d.d. 12 mei 2021. In het agenderingsvoorstel wordt de keuzemogelijkheid 

besluit  besproken om voor buitenplanse omgevingsplan activiteiten, participatie 

  verplicht te stellen. 

Samenvatting  Op 12 mei 2021 bespreken we de mogelijkheid voor de gemeenteraad om 
  participatie verplicht te stellen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
  onder de omgevingswet. 

  Hiertoe is een agenderingsvoorstel bijgevoegd. 

  Doel van agendering is informeren van de gemeenteraad met als doel: 
  Gedeelde beeldvorming over de keuze mogelijkheid om participatie verplicht te 
  stellen bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met de komst van de 
  Omgevingswet. 
  Inzicht geven welke consequenties dit heeft voor de werkwijze/rol van de 

  gemeenteraad. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

Zaak / doc nr 

 

Z-21-170272 - 405149 

 
 

Onderwerp  Uitvoeringsprogramma Omzien naar Elkaar 2021-2023 en derde werkplan 

  Investeringsfonds 
   



 
Portefeuillehouder  

Afdeling TM WMO en Participatie 

Het College van 

1. Het 'Uitvoeringsprogramma 2021-2023 Omzien naar Elkaar' vast te stellen. 
burgemeester en wethouders 

2. Het derde werkplan Duin- en Bollenstreek vast te stellen. 
besluit  

Samenvatting De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken sinds 2017 toe naar de 
 decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De Maatschappelijke Zorg omvat 
 preventie, ondersteuning, opvang en nazorg van mensen met een psychische 
 kwetsbaarheid. Om ervoor te zorgen dat er passende ondersteuning geboden 
 kan worden, investeren de gemeenten in de voorbereiding op deze nieuwe 
 taken. In november 2020 heeft de Rijksoverheid voor de tweede keer het besluit 
 genomen om de decentralisatie met een jaar uit te stellen, ditmaal naar 1 
 januari 2023. De reden hiervoor was dat het verdeelmodel Beschermd Wonen 
 nog niet gereed is, waarmee de budgetten voor de verschillende regio's worden 
 bepaald. 
 Omdat het eerdere uitvoeringsprogramma van de Duin- en Bollenstreek eind 
 2020 afliep, is door de gemeenten gezamenlijk het verlengde 
 uitvoeringsprogramma 'Omzien naar Elkaar' opgesteld voor de periode 2021 tot 
 en met 2023. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de verschillende 
 doelstellingen ten aanzien van de decentralisatie Maatschappelijke Zorg in de 

 Duin- en Bollenstreek. 
 

Om de decentralisatie te kunnen realiseren, heeft centrumgemeente Leiden het 

Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg ingericht. Gemeenten in de regio 

Holland Rijnland kunnen aanspraak maken op het Investeringsfonds door één of 

meerdere projectplannen op te stellen. 

Met dit derde werkplan gaat de Duin- en Bollenstreek door met het realiseren 

van de doelstellingen uit het verlengde uitvoeringsagenda ‘Omzien naar Elkaar’ 
ten behoeve van de decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg. De focus ligt 

in 2021 op:  
• Het terugdringen van het gebruik van de Maatschappelijke Opvang en specifiek 
het gebruik van de Nieuwe Energie in Leiden;  
• Opzetten van ambulante vormen van Beschermd Wonen; 

• Voorbereidende activiteiten op de daadwerkelijke decentralisatie. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten)  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-21-163660 - 405990 

 
Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan Heereweg 423 Lisse 

 
Portefeuillehouder Dhr. C.P.M. van der Zwet, wethouder 

 
Afdeling TM Planvorming 

 
Het College van 1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Heereweg 423" te 

burgemeester en wethouders Lisse NL.IMRO.0553.bpHeereweg423-vox1.  
besluit 2. De procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan "Heereweg 423" te Lisse 

met identificatiecode NL.IMRO.0553.bpHeereweg423-vox1 te starten door het 

voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor inspraak en het 
vooroverleg met de formele overlegpartners te starten overeenkomstig artikel 

3.1.1. Bro.  
3. De bijgevoegde raadsbrief inzake voorontwerpbestemmingsplan "Heereweg 

423" vast te stellen. 
 

Samenvatting In maart 2020 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen 

aan het principeverzoek van initiatiefnemer voor het realiseren van 4 
appartementen in de monumentale bollenschuur 'Dames en Werkhoven' aan de 

Heereweg 423 te Lisse. Op de locatie bevindt zich een handels- en exportbedrijf 

(een voormalig bollenbedrijf) bestaande uit meerdere bedrijfsgebouwen. Een 

aantal van deze gebouwen is niet meer als zodanig in gebruik en is daar ook niet 

meer geschikt voor. Waaronder de historische bollenloods 'Dames en 

Werkhoven'. Het plan bestaat om deze bollenloods te verbouwen en te gaan 

gebruiken voor wonen, waarbij deze geschikt wordt voor 4 appartementen. 

Enkele gebouwen daaromheen worden gesloopt, zodat een stedenbouwkundige 

verbetering optreedt en een tuin en erf bij de woningen gerealiseerd kan 

worden. Het plan is positief omdat een cultuurhistorisch waardevol gebouw, een 
historische bollenschuur tevens een gemeentelijk monument, behouden kan 

worden. Het overige deel van het bedrijfsperceel blijft als zodanig in gebruik. De 

huidige bestemming is 'Bedrijf'. Het ingekomen plan van de initiatiefnemer is 

strijdig met het geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied", zodat het 

bestemmingsplan herzien moet worden.  
Besloten is in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan, hiervoor de 

inspraakprocedure en het overleg met de instanties te starten en de commissie 

Ruimte en Infra van dit besluit op de hoogte te stellen. Een anterieure 

overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer wordt overeengekomen 

om de (financiële) risico's voor de gemeente te dekken. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


