
 
Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
Commissie Bestemmingsplannen bijgewerkt 31 maart 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  
 

2e kw 2015 

afvoeren, overzicht is 
verstrekt aan griffier 

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  De thema bijeenkomsten 
zijn gepland op 17 en 24 
maart. Het verzoek is om 
deze toezegging af te 
voeren. 
Griffie: cie verzoekt toezegging 
te laten staan totdat 
themabijeenkomst is geweest. 
Afvoeren, Bijeenkomsten zijn 
geweest 

15/03 10-02-2015 Antwoorden op vragen over de 
verkeersproblematiek nabij de Kiefthoek 
en de omvang van de zonneweide via 
de Nieuwsbrief College. 

Zeeman 19 februari 2015 Zijn beide beantwoord via 
de nieuwsbrief aan de raad. 
Verzoek is om deze 
toezegging af te voeren.  
Griffie: cie wil graag weten 
waarom d.m.v. een 
omgevingsvergunning 
agrarisch gebied met 
landschapsbehoud in BP 
landelijk gebied zuid een 
andere bestemming kan 
krijgen. Aangeleverd voor de 
eerstvolgende nieuwsbrief, 
afvoeren.  

15/04 10-02-2015 Er komt op schrift wat er uit de 
structuurvisie Camperduin en de 

Zeeman 7 april tbv 
commissie 21 april 

Laten staan tot na 
commissie april 
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Strandnota naar bestemmingsplan 
Duingebied gaat.  

2015 

15/05 10-02-2015 De situatie en het omgaan in het BP 
Duingebied van de Oude Heereweg 3 
en het naastgelegen perceel wordt nog 
eens uitgelegd. Overgebleven vragen 
worden beantwoord. 

Zeeman 7 april tbv 
commissie 21 april 
2015 

Laten staan tot na 
commissie april 

 17-03-2015 GEEN TOEZEGGINGEN    
 
 
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, 18 maart 2015 
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