Overzicht horende bij de VEK
Verwijzing naar
hoofdstuk VEK /
Beleidsterrein

Wanneer beleid vastgesteld?

Wanneer
uitvoering?

Wanneer wordt raad weer
betrokken?

Wanneer/hoe inwoners
betrokken?

3.0 Regionale Energie
Strategie

- RES 1.0 oktober 2021
- actualisatie om de 2 jaar

- Doorlopend tot 2050

RES 1.0 Q2 2021

Concept RES: oktober 2020 – maart
2021

3.1 opwek elektriciteit

- zie RES 1.0
- Lokale energie maatregelen:
H3 VEK moet nog worden
vastgesteld

- Lokale energie maatregelen:
onbekend, informeren wanneer er
nieuwe informatie is.

3.2 duurzame mobiliteit

- zie RES 1.0
- aanbesteding laadinfra
(2020/2021)
- verkeersplan Voorschoten
(2017-2020)
- aanbesteding OV: busconcessie
Zuid-Holland Noord

- Regionaal vanaf
2021
- Lokale energie
maatregelen: 2021
(vanuit budget VEK)
- aanbesteding
laadinfra: Q2 van 2021
- verkeersplan: vanaf
2017
- aanbesteding OV:
einde van huidige
concessie is eind 2022
met Arriva als
vervoerder

- RES HR: regionale communicatie
- Lokale energie maatregelen: in
participatietraject ‘De belofte van
Voorschoten’
- H3 VEK: middels flitspeiling
- aanbesteding laadinfra: niet. Alleen
bij plan- en prognosekaarten.
- verkeersplan: heeft inspraak
plaatsgevonden
- aanbesteding OV: communicatie is
taak van provincie Zuid-Holland als
opdrachtgever van OV

3.3 warmte

- TVW: december 2021
- TVW wordt vijfjaarlijks
geactualiseerd

- TVW wordt vanaf
2022 uitgevoerd in
wijkuitvoeringsplannen
(WUP’s) en via
spontane initiatieven
samenleving;
- waar nodig worden
warmtevoorzieningen
(zoals een warmtenet)
ruimtelijk gefaciliteerd
(omgevingsplan)

- technische raadsessies over
voorbereidingsproces (maart, april en
juni 2021)
- vaststellen TVW (dec 2021)

- voorbereidingsproces: meedenken
in gesprekstafel
- uitkomsten analyse
warmtetechnieken: participatietraject
wijken

Verwijzing naar
hoofdstuk VEK /
Beleidsterrein

Wanneer beleid vastgesteld?

Wanneer
uitvoering?

Wanneer wordt raad weer
betrokken?

Wanneer/hoe inwoners
betrokken?

- aanbesteding laadinfra: is
geïnformeerd via informatiebrief 30
okt 2020
- aanbesteding OV: raad wordt in
gelegenheid gesteld om zienswijze in
te dienen op programma van eisen.
(staat als PM op termijnagenda,
i.v.m. onzekere marktsituatie voor
OV is vrijgave concept pve door PZH
voorlopig uitgesteld)

4.2.1 duurzaam inkopen

Inkoopbeleid 2017

Vanaf 2017

onbekend

4.2.2 verduurzaming
vastgoed
4.2.3 openbare
verlichting

Nog niet.

Budget niet geborgd

Juni 2021

Beheerplan 2016-2020
Landelijk energieakkoord 2013

2017

In 2022 bij de beheerskaders fysiek
domein

5.1 klimaatadaptatie

- Deltaplan ruimtelijke adaptatie
(DRA) 2018
- gemeentelijk: na
klimaatdialoog zal strategie
bepaald worden. Dit gaat mee
met omgevingsvisie

2021/2022

2021

5.2 luchtkwaliteit

- Nationaal
samenwerkingsprogramma
luchtkwaliteit 2009; verwerkt in
Wet milieubeheer.
- H5.2 uit VEK

niet: betreft reguliere uitvoering
wettelijke taken

5.3 bodem en
ondergrond

- Er is geen beleid m.b.t.
ondergrond. Dit wordt onderdeel
van de omgevingsvisie
- In 2013 is de
bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer vastgesteld. Deze
nota bevat regels voor
grondverzet.
Wanneer beleid vastgesteld?

- taken i.k.v. NSL:
monitoren
luchtkwaliteit en
toetsing nieuwe
milieubelastende
activiteiten
- H5.2: budget niet
geborgd
Vanaf 2013. Nota
bodembeheer zal
geactualiseerd opgaan
in het in kader
Omgevingswet op te
stellen Omgevingsplan

Bij vaststellen omgevingsvisie en
omgevingsplan

Bij participatie in kader
omgevingsvisie en omgevingsplan

Wanneer
uitvoering?

Wanneer wordt raad weer
betrokken?

Wanneer/hoe inwoners
betrokken?

-IWKP vanaf april
2019, beperkende
factor is financiën
(raad heeft zich nog

-Robuust stelsel: Q1 2022
-hemelwaterverord: Q1 2021

Niet actief. Wel meerdere malen
gesproken met visserij vereniging.
Er wordt gezamenlijk
gecommuniceerd via medium

Verwijzing naar
hoofdstuk VEK /
Beleidsterrein
5.4 waterkwaliteit

-Kaderrichtlijn Water
-IWKP 2019-2023
-hemelwaterverordening
Voorjaar 2021 weer naar de
raad

Niet, is intern proces. Wel externe
communicatie (o.a. via website en
VEK)
Niet. Als het huurders betreft worden
deze wel in het proces betrokken.
Niet betrokken bij beleid/keuzes.
Keuzes wat en wanneer vervanging is
gebaseerd op techniek,
duurzaamheidswinst en kosten.
Participatieproces zal worden
opgesteld. Burgers kunnen een
belangrijk aandeel doen in woning en
tuin.
Actie Steenbreek wordt weer
opgepakt en daarbij worden de
bewoners betrokken
Middels flitspeiling VEK

5.5 biodiversiteit

- wet natuurbescherming
-Structuurvisie Voorschoten
2025 Groen veilig en betrokken
-Groenstructuurvisie(2009) met
aanvulling(2013)
-Actieplan Mee(r) doen voor
Bijen

5.6 geluid

- Actieplan geluid vastgesteld in
2019

niet uitgesproken over
robuust stelsel)
Continu, adviseren in
projecten,
ontwikkelingen en
vergunningen voor het
behouden en
ontwikkelen van een
duurzame groen- en
waterstructuur met
een grote biodiversiteit
en met
beschermwaardige
bomen die aansluit op
cultuurhistorische,
landschappelijke en
architectonische
waarden.
Vanaf 2019

Bij omgevingsvisie (2022?) en
omgevingsplan

Steenbreek, aangezien relatie groen
wateropvang en Klimaatadaptatie
Participatie voor omgevingsvisie en plan. budget niet geborgd

2023

Inspraak en tervisielegging

