
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Volglijst per 16 oktober  2012 bijgewerkt tot en met 4 december 2012 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

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 juni 2012 Memo naar raadsleden 12 juni 
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 juni 2012 Memo naar raadsleden 26 juni 
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 Direct na reces  BP is leidend, zie 
mededelingen bij verslag BP 
16 okt. 

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

Hietbrink Direct na reces Bouwmaten staan altijd op het 
renvooi met schaalverdeling. 
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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 Direct na reces Vastgestelde staffel geldt voor 
het gehele gebied van de 
gemeente, toetsingskader voor 
nog niet herziene 
bestemmingsplannen, wordt 
opgenomen bij de nieuwe 
bestemmingsplannen. 

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

Hietbrink Als daar aanleiding 
toe is. 

Er is geen aanleiding toe 
omdat er geen zienswijze 
hogere waarde 
geluidsbelasting Elkshove 1 
zijn ingediend 

12/016 29-05-2012 In het 3e kwartaal discussie over de 
gevolgen van het beleid geen uitbreiding 
van recreatiewoningen toe te staan, op 
basis van een inventarisatie van het (de) 
besluit(en) daarover. 

Hietbrink 27 sept 2012 Geagendeerd op 20 november 

12/017 29-05-2012 De raad wordt vertrouwelijk geïnformeerd 
over de second opinion inzake aanvragen 
planschaden en het handelen van het 
college daarbij. 

Hietbrink Bij voorkeur voor 14 
juli 2012 

Is mondeling gedaan 

12/018 16-10-2012 Oplegnotitie aanpassing Bestemmingsplan 
Nieuw Kranenburg 2012: 

- Geen maximering activiteiten in BP, 
kan dat gezien uitspraak RvS; 

- Nagaan of alle wijzigingen 
zienswijzen zijn doorgevoerd ( (wijz. 
P 12/13 in ieder geval verwerken); 

- Uitsluitsel over verplaatsing tuinhuis; 
- Is de begrenzing op perceelsniveau 

in het BP correct; 
- Informatie over het monumentaal 

karakter van het hek; 
- Situering hekwerk aan de 

binnenzijde. 

Hietbrink Tijdig voor de raad 
van 13 december 
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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.   
- 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. 
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