
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Commissie Bestemmingsplannen bijgewerkt tot met 2 februari 2015 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

14/05 02-09-2014 Er komt een overzicht van alle 
structuurvisies richting arc. NB: er is nog 
geen 100% dekking voor ons 
grondgebied. 

Zeeman  
 

2015 

 

14/06 25-11-2014 Er komt een themabijeenkomst om te 
spreken over onderwerpen waar 
verschillen bestaan tussen de inmiddels 
vastgestelde conserverende 
bestemmingsplannen. Na deze 
bespreking komt het college met 
voorstellen. Eerst dienen de fracties 
onderwerpen aan te dragen. 

Zeeman  Op 17 maart komt een 
algemene presentatieavond 
voor de raad waar wordt 
ingegaan op conserverende 
bestemmingsplannen, 
structuurvisies en de rol van de 
raad en het college bij deze 
plannen en bij de afhandeling 
van beroepsschriften bij de 
RvSt.. Er wordt ingegaan op 
de vragen vanuit de raad over 
woningen die meer dan 100 
jaar oud zijn en er komt een 
korte vooruitblik op de nieuwe 
omgevingswet.  
Aan het eind van dit jaar komt 
er een informatieavond voor 
een toelichting op de werking 
van grexen. 

14/07 25-11-2014 Het proces van afhandeling van 
bezwaarschriften bij de RvS wordt 
uitgelijnd, met daarbij de rol en taken 
van organisatie, college en raad. 
Mogelijkheid om de bezwaren en 
uitspraken van de Rvs jaarlijks / om het 
jaar te evalueren om er van te kunnen 
leren. 

Zeeman 27 januari 2015, 
tbv cie. 10 februari 

2015 

 
Zie vorige aantekening bij punt 
14/06 

 1 



15/01 02-09-2014 Regels waterberging op particulier 
gebied (Beverwijks model): Nieuwsbrief 
College 

Zeeman 3 februari 2015 tbv 
commissie 10 
februari 2015 

Volgt in de volgende 
nieuwsbrief aan de raad van 

18 februari 2015 
15/02 08-01-2015 memo of artikel Nieuwsbrief over stand 

van zaken Magazijncomplex Egmond ad 
Hoef, waarbij de rol van de raad ook 
aangegeven wordt 

Zeeman 3 februari 2015 tbv 
commissie 10 
februari 2015 

Volgt in de volgende 
nieuwsbrief aan de raad van 

18 februari 2015 

 
 
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,   12 januari 2015. 
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