
 1 

 
 

Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
volglijst per 6 september 2016, bijgewerkt tot en met 5 oktober 2016  

 
 

 
 
 

 

Nummer Datum 
toezegging 

Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel datum 
afdoening 

Opmerkingen 

16/02 10-05-2016 Verzoek: Interne werksessie plannen 
over: 

 Lijst onderwerpen waarvoor geen 
“verklaring van geen bedenkingen” 
is vereist 

 Werkwijze flexibele 
bestemmingsplannen, met meer 
ruimte voor het college 

 
Snabilie 

BP 22 november  Er vindt nog overleg plaats 
met de griffie over het doel 
en de opzet van de avond.  

 14-06-2016 Geen.    

16/03 06-09-2016 Naar aanleiding van rondvraag 
commissieleden: 
Schriftelijke beantwoording: nieuwe 
erfpachtovereenkomst Stichting 
Blooming. En of de uitspraak van de 
Raad van State van 18 mei 2016 over 
Van Speijk binnen de gestelde termijn 
gerepareerd kan worden.  

Snabilie z.s.m. Over de 
erfpachtovereenkomst is 
contact geweest met dhr 
Zeiler. 
Het bestemminsplan Van 
Speijk staat op de agenda 
van de commissie van 11 
oktober. 
Het verzoek is om deze 
toezeggingen af te voeren.   
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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 

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

 

16/04 06-09-2016 Ten aanzien van agendapunt 
voornemen om de percelen Oude 
Heereweg (3Zb/c/d/e) Schoorl 
bestemmen tot natuur: het college zegt 
toe een aantal punten nader te 
motiveren. 

Snabilie z.s.m. Aan de toezegging is 
voldaan door het toesturen 
van een aanvulling/nadere 
motivatie op het advies van 
Houthof Buruma  
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 

16/05 13-09-2016 
(vervolg van 

6/9) 

Ten aanzien van agendapunt 3e 
herziening BP Schoorl, kernen 
buurtschappen: pagina 2, 4 daar waar 
mogelijk verduidelijken. 

Snabilie z.s.m. Verwerkt in nazending raad 
op 22 september 2016, bp 
vastgesteld in 
gemeenteraad 29 
september 2016. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 
 


