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Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen 
volglijst per 22 november 2016, bijgewerkt t/m 6 december 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 
11-10-2016 

Naar aanleiding van rondvraag 
commissieleden: 
Schriftelijke beantwoording: nieuwe 
erfpachtovereenkomst Stichting 
Blooming.  

Snabilie z.s.m. Over de 
erfpachtovereenkomst is 
contact geweest met dhr 
Zeiler. 
 

16/06 11-10-2016 
  22-11-2016 

N.a.v. de brief “De Negen Nessen” 
wordt door GBB in overleg met de griffie 
een AV voorbereid n.a.v. de ten 
behoeve van een IP-bijeenkomst 

 z.s.m.  

16/08 22-11-2016 Portefeuillehouder Snabilie zegt toe dat 
er zorg gedragen wordt voor de 
beantwoording van het principeverzoek 
dat in het kader van hotel Maurits is 
ingediend. 

Snabilie z.s.m. Gedaan via de nieuwsbrief. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
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16/09 22-11-2016 Portefeuillehouder Snabilie zegt toe 
schriftelijk op de vraag van dhr. 
Haarsma (VVD) over de plannen voor 
het politiebureau terug te komen.  

Snabilie z.s.m. De nieuwe eigenaar heeft 
plannen om in de 
bestaande bebouwing 
appartementen te bouwen 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 

16/10 22-11-2016 Portefeuillehouder Snabilie zegt toe dat 
hij zal nagaan hoe duidelijker 
omschreven kan worden waarvoor de 
herziening van het bestemmingsplan 
Egmonden geldt en of fragmenten van 
het oude bestemmingsplan kunnen 
worden opgenomen. Hij zegt toe en 
kleine memo op te stellen met informatie 
over de oude rechten die worden 
teruggegeven.  
De portefeuillehouder zegt toe een 
gewijzigde juiste plankaart, behorende 
bij het bestemmingsplan 2e herziening 
Egmonden, ter beschikking te stellen 
voorafgaand aan de raadsbehandeling.  

Snabilie z.sm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raad 15 
december 2016 

Hiervoor is een memo 
opgesteld dat voor 15 
december 2016 aan de raad 
wordt gezonden. 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 
 
 
 
De gewijzigde plankaart is 
aan de raad gezonden 
Het verzoek is om deze 
toezegging af te voeren. 
 

16/11 22-11-2016 De portefeuillehouder zegt toe dat de 
opmerkingen van GBB over de 
beantwoording van de zienswijzen en 
die van het CDA over het globaal 
bestemmen van bestemmingsplannen 
zal meenemen.  
Tevens zegt hij toe dat er een plankaart 
behorende bij de bestemmingsplannen 
Jan Apeldoornweg 5 en Herenweg 58 
wordt gemaakt met een ondergrond die 
actueel is. Getracht wordt deze voor de 
raadsbehandeling gereed te hebben.  

Snabilie z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
Raad 15 
december 2016 

 
 
 
 
 
 
De plankaart is aangepast 
Het verzoek is om deze 
toezegging 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. 
 


