
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Commissie Bestemmingsplannen bijgewerkt tot met 18 augustus 2014   
 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

14/02 10-06-2014 Bij uitspraken van de RvS over zaken 
die al langer ( voor 19 maart) spelen 
komt er een korte samenvatting / uitleg.. 

Zeeman  Wanneer er een uitspraak is 
van de Raad van State 

14/03 10-06-2014 Karel de Grotelaan 6: Er komt een korte 
notitie van het college met de 
argumenten om de reactie op de 
uitspraken van de RvS in deze aan haar 
te houden en niet voor besluitvorming 
aan de raad voor te leggen, met advies 
of een raads beantwoording van de brief 
van Nedralux nog nodig is. 

Zeeman 19 augustus, tbv 
commissievergade
ring 2 september 
2014. 

Aan de notitie wordt 
gewerkt. Wordt aangeleverd 
voor de commissie van 
oktober 2014. 

      
 
 
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. 
 
 
Bergen, 16 juni 2014. 
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