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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
volglijst per 6 september 2016, bijgewerkt tot en met 11 oktober 2016  
 
 

 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

16/02 10-05-2016 Verzoek: Interne werksessie plannen 
over: 

 Lijst onderwerpen waarvoor geen 
“verklaring van geen bedenkingen” 
is vereist 

 Werkwijze flexibele 
bestemmingsplannen, met meer 
ruimte voor het college 

 
Snabilie 

BP 22 november  Er vindt nog overleg plaats 
met de griffie over het doel 
en de opzet van de avond.  

 14-06-2016 Geen.    

16/03 06-09-2016 
11-10-2016 

Naar aanleiding van rondvraag 
commissieleden: 
Schriftelijke beantwoording: nieuwe 
erfpachtovereenkomst Stichting 
Blooming. En of de uitspraak van de 
Raad van State van 18 mei 2016 over 
Van Speijk binnen de gestelde termijn 
gerepareerd kan worden.  

Snabilie z.s.m. Over de 
erfpachtovereenkomst is 
contact geweest met dhr 
Zeiler. 
Het bestemmingsplan Van 
Speijk staat op de agenda 
van de commissie van 11 
oktober.  

16/06/2016 11-10-2016 Griffie zoekt naar aanleiding van de 
opmerking van Dhr. Zeiler uit wat er met 
de brief “De Negen Nessen “is gebeurd 
van 10 augustus 2016. De brief wordt op 
de lijst ingekomen stukken geplaatst van 
de raad.  

 z.s.m.  
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- Toelichting bij opzet lijst bestuurlijke toezeggingen. 
- Toezeggingen worden op de lijst opgenomen nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er om een toezegging gevraagd is en het 

collegelid er positief op heeft gereageerd 
- De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de 

toezeggingen. 
 

16/07 11-10-2016 Naar aanleiding van de bespreking van 
het raadsvoorstel inzake 
Bestemmingsplan De Werf e.o. zegt 
portefeuillehouder Snabilie toe het 
raadbesluit in die zin aan te passen en 
met een gewijzigd raadsbesluit naar de 
raad te komen.  Hij zal daarover contact 
opnemen met de griffie. Het stuk kan 
met de beoogde aanpassing als A-stuk 
door naar de raadsvergadering van 10 
november 2016. 

Snabilie Raad 10 
november 2016 

 


