
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen
Volglijst per 13 september 2011.

Nummer Datum 
toezegging

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening

Opmerkingen

11/014 13-09-2011 Te onderzoeken en te beantwoorden 
zaken, op te nemen in een oplegnotitie:
 deze worden  beknopt weergegeven in het 
verslag

• Consequenties van het omzetten 
van de oude bestemming ‘tuin’ in de 
nieuwe bestemming ‘ tuin en 
duinen’;

• Verklaring tekst uit het BP 1975 over 
het gebruik en de bewoning 
( permanent / 2e woning) tenzij …;

• Op welke wijze en als wat is in het 
verleden de van Spyckweg 3e 

vergund;
• Wat staat in het BP als bestemming 

van de van Spyckkweg 3;
• Hoe, wanneer en op welke wijze is 

de uitbreiding van Hotel Nassau 
vergund;

• Is de toegangsweg naar het 
bedrijventerrein van Taqa bestemd 
conform de milieuparagraaf;

• Plannen Parnasia park opnemen in 
het bestemmingsplan, als er 
overeenstemming is;

• Zijn de contouren van de Vredeskerk 

Hietbrink 20 oktober 2011
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en het Duinmuseum juist 
opgenomen;

• Uitzoeken of het gymlokaal nu wel of 
niet onder de bescherming van de 
monumenten wet valt;

• Of en op welke wijze is de 
uitbreiding van SB Noord vergund en 
wat zijn de consequenties van een 
eventuele vergunning;

• Nagaan wat er in het BP Engelse 
Park en omgeving Bergen aan Zee 
over de bouwhoogten staat, dan 
eventueel heroverwegen om 
consequent van 8 meter uit te gaan 
of conform andere 
bestemmingsplannen van 10 meter;

• Collegestandpunt formuleren over 
de haar bevoegdheid 
horecabestemmingen te kunnen 
opschalen;

• Nagaan of binnen het bestaande 
beleid deze specifieke drie 
recreatiewoningen omgezet kunnen 
worden in permanente bewoning, 
zorgvuldigheid staat voorop;

• Nagaan of bij het wegbestemmen 
van de mogelijkheid tot 2e bewoning 
( niet permanente bewoning) leidt 
tot afname van rechten;

• Uitschrijven van de eventuele 
verschillen van de regels in 
algemene zin van dit 
bestemmingsplan ten opzichte van 
de overige, wellicht is dit het geval 
bij de GD bestemming;

• Nagaan of het nodig en zinvol is iets 
over de ‘van Reenencervituten’ op 
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te nemen in de tekst van het 
bestemmingsplan.

11/015 13-09-2011 De portefeuillehouder nodigt de stichting en 
de dorpsraad (vertegenwoordigers van) uit 
voor een gesprek om in kaart te brengen 
wat de problematiek precies is met 
betrekking tot de insteek om minder 2e 

bewoning en meer permanente bewoning 
toe te staan. Wat commissieleden kunnen 
daar bij aanschuiven.

Hietbrink Datum:
20 september om 
18.30 uur de Beeck.

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 verwerkt de toezeggingen z.s.m. na een commissievergadering in de toezeggingenlijst. Deze wordt dan uitgezet in de organisatie.
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