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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Volglijst per 24 april 2012 bijgewerkt tot en met 14 mei 2012 
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

12/002 10-01-2012 Overzicht wanneer reparatie 
bestemmingsplannen in procedure gaan, 
 ( Schoorl Centrum, Bergen Centrum, Nieuw 
Kranenburg) naar aanleiding uitspraken 
Raad van State 

Hietbrink Maart / April 2012  

12/006 14-02-2012 Gewijzigde tekst toezegging: 
Memo met toelichting over slapen in 
bijgebouwen en toets Vincent van Goghweg 
4 huidige plantekeningen met oude 
plantekeningen op verschillen, indien nodig 
volgt reparatie. 

Hietbrink 10 april 2012  

12/007 14-02-2012 Voorafgaand aan de inventarisatie in april / 
mei van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied zuid, wordt de commissie 
geïnformeerd hoe met dit specifieke perceel, 
Groeneweg 32 – 34 is omgegaan mede in 
relatie met het gestelde in het Koninklijk 
Besluit. 

Hietbrink 15 mei 2012  

12/010 20-03-2012 Uitgezocht wordt of het mogen plaatsen van 
kasjes op volkstuincomplexen in het landelijk 
gebied Noord, strijdig is met de 
bouwverordening, indien nodig volgt 
reparatie. 

Hietbrink April/mei 2012  



 2 

12/011 24-04-2012 Staan de maten van bouwvlakken nu wel of 
niet op het renvooi bij bestemmingsplannen: 
schriftelijke uitleg 

Hietbrink Voor reces  

12/012 24-04-2012 Memo over afspraken / raadsbesluit(en) 
inzake gestaffelde erfbebouwing, met name  
wat daarmee gedaan is in reeds daarvoor 
vastgestelde bestemmingsplannen. 

Hietbrink Voor reces  

12/014 24-04-2012 In de cie Bp van 29 mei volgt de tweede 
termijn bestemmingsplan Elkshove 1: 
daarvoor worden de volgende vragen 
schriftelijk beantwoord: 

-  definitie begrip ‘peil’ algemeen 
bestemmingsplannen en voor dit 
specifieke bestemmingsplan 

- Financiële consequenties lager 
bouwplan ( laag eraf) 

- Financiële en procedure 
consequenties bij algehele 
herziening van het voorliggende plan 

- Beperkingen in voor dit plan door 
mogelijke ontwikkelingen nieuw 
Gemeentehuis op Elkshove 

- Waarom is de raad niet eerder 
geconsulteerd, wijzigingen tov 2008 
zijn behoorlijk ingrijpend 

- Overzicht oppervlakte uitgeefbaar 
terrein en kubieke meters plan 2008 
en plan nu. 
 

Hietbrink 22 mei 2012 
(nazending cie.) 

 

12/015 24-04-2012 Zo mogelijk beantwoording zienswijzen 
hogere waarde geluidsbelasting 

Hietbrink Voor raad 21/6  

 
 
 
 
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.   
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- Na afdoening blijven de toezeggingen niet meer op de lijst staan. In de kolom ‘opmerkingen’ kan worden opgemerkt dat de toezegging is afgedaan met 
een verwijzing naar het betreffende stuk.   

- De griffie onderzoekt niet actief of toezeggingen zijn afgedaan. De griffie geeft alleen aan dat de toezegging is afgedaan als daar voor een ‘bewijsstuk’ 
(memo, raadsvoorstel, etc.) beschikbaar is of wanneer de commissie een mondeling antwoord van de wethouder heeft geaccepteerd of in het beleid 
wordt meegenomen. 

- De griffie rappelleert niet op toezeggingen. De commissie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de wethouder op het afdoen van de toezeggingen. 
 

 
 


