
Start Tweede Tranche

Uitwerking Beleidskader

"Niet bij Steen alleen"



Proces afgelopen half jaar

• December 2015: Beleidskader "Niet bij steen alleen“ vastgesteld 

• RvT opdracht aan bestuur om het beleidskader uit te werken, zodat in 
najaar 2016 gestart kan worden met Tweede Tranche - programma 
Individueel

• Uitwerking samen met Financiers en in afstemming met 
Klankbordgroep Tweede Tranche

• In klankbordgroep hadden zitting: betrokken 

gemeenten bewonersdelegatie, PNH, Rijk, ORS, 

Milieufederatie en SLS

• Rondje langs de velden



Producten ten behoeve start Tweede Tranche
• Nieuw Bestemmingsreglement

• Nieuwe Toelichting bij Bestemmingsreglement

• Beleidsplan 2016-2020, conform eis ANBI

• Communicatieplan Tweede Tranche

• Draaiboek Individueel

• Nieuwe Website

• Producten vastgesteld door Bestuur SLS en goedgekeurd door RvT SLS

• Inhoudelijke afgestemd met Klankbordgroep



Belangrijkste verschillen met Eerste 
Tranche: programma individueel

• Meer nadruk op persoonlijke ombudsachtige benadering

• Objectieve en transparante toetsing schrijnendheid

• Naast isolatie ook andere mogelijke oplossingen

• Geen limitatieve lijst met mogelijk gedupeerden

• SLS niet verantwoordelijk voor generieke isolatie 

en planschade-nadeelcompensatie

• "Voorzienbaarheid" belangrijk toetsingscriterium 

mogelijke schrijnendheid



Belangrijkste verschillen met Eerste 
Tranche: Programma Projecten en Activiteiten

• Naast grote projecten ook kleinere projecten, activiteiten, diensten 
(waaronder sociale cohesie)

• Inzetten afwegingskader RIVM en RIGO voor tweetrap in selectie: 
selectie gebieden; selectie leefbaarheidsmaatregelen

• Open aanmelding door en via gemeenten

• Maatschappelijke plus essentieel en aantoonbaar 

complementair aan normale taken overheid

• Cofinanciering belangrijk criterium

• Grote projecten planologisch en financieel gereed op de plank



Status van Stichting SLS

• SLS is geen bestuursorgaan (uitspraak Raad van State, 2014)

• SLS is private stichting

• SLS is ANBI stichting (beschikking Belastingdienst mei 2016)

• Hiermee kan bestuur SLS naar eigen inzicht handelen en besluiten, 
zonder juridische precedentwerking

• Bestuur SLS is transparant in handelwijze en besluitvorming, conform 
Bestemmingsreglement



Proces voorbereiding start Tweede Tranche

• Eind oktober nieuwe website in de lucht met alle genoemde 
producten

• Hiermee:start tweede tranche voor programma individueel

• Start projecten en activiteiten: begin 2017

• SLS maakt vanaf medio oktober formeel melding van start Tweede 
Tranche via:
• Brieven aan betrokken partijen

• Publicaties in de lokale weekbladen


