Lijst van bestuurlijke toezeggingen Commissie Bestemmingsplannen
Bijgewerkt tot en met 7 juni 2017

Nummer
17/01

Datum
Toezegging of actie
Portefeuillehouder
toezegging
10-01-2017 De portefeuillehouder zegt toe de
Snabilie
vragen over de Prins Hendrik Stichting
en Ecodorp schriftelijk te beantwoorden.

Voorstel datum
afdoening
z.s.m.

17/04

10-01-2017

Portefeuillehouder zegt toe dat hij de
mogelijkheid om woningen te verhuren
aan jongeren in het kader van een
jongerencontract zal onderzoeken.

3de kwartaal 2017

17/08

14-02-2017

De portefeuillehouder zegt toe dat hij zal Snabilie
nagaan of het een probleem is dat in het
BP Hargerweg niet is opgenomen dat
1

Snabilie

z.s.m.

Opmerkingen
De beantwoording van de
vragen over Ecodorp heeft
plaatsgevonden in de
nieuwsbrie aan de raad van
14 maart. Er is een andere
locatie gevonden voor het
kunstwerk bij de PHS.
Het verzoek is om beide
toezeggingen af te voeren.
Maakt onderdeel uit van de
uitwerking van de motie die
de raad op 2 februari 2017
heeft aangenomen over het
jongeren contract. Het
verzoek is om de
toezegging van deze lijst af
te voeren omdat hij al wordt
opgenomen bij de uitvoering
van de moties en
amendementen.
Hierover is
gecommuniceerd in de
nieuwsbrief aan de raad van

het windrecht van de fungerende
molens is verruimd en of dit kan worden
opgelost.
17/09

14-02-2017

De portefeuillehouder zegt toe de raad
d.m.v. een memo te informeren over de
stand van zaken inzake de afwikkeling
van de planschade Westdorp.

Snabilie

z.s.m.

17/10

14-02-2017

De portefeuillehouder zegt toe dat hij
schriftelijk terug zal komen op de vraag
inzake de voorwaarden
(faunaonderzoek aanwezigheid
zeldzame vleermuizen) die zijn
verbonden aan de sloop van het
oorspronkelijke pand van het Parkhotel.

Snabilie

z.s.m.

2

14 maart. Kort gezegd is de
400 meter al opgenomen in
het bestemmingsplan. Het
verzoek is om deze
toezegging af te voeren.
De raad is geïnformeerd
over de uitspraak van de
rechtbank over de eerste
negen planschade zaken.
Het verzoek is om deze
toezegging af te doen.
De melding voor de sloop
van het Parkhotel is begin
dit jaar ingediend en
akkoord bevonden. Hierin
staan geen voorwaarden
m.b.t. onderzoek naar
beschermde flora- en fauna.
Flora- en faunaonderzoek is
geen indieningsvereiste
voor de melding en kan
daarom ook niet worden
afgedwongen. Op grond
van de Wet
natuurbescherming (sinds 1
januari 2017 vervangt deze
de
Natuurbeschermingsweet
1998, de Boswet en de
Flora- en faunawet) heeft de
ontwikkelaar wel een
zorgplicht en moet
aannemelijk maken dat dat
de sloop geen nadelige
gevolgen heeft voor de
beschermde flora- en fauna.
De aanvrager is hierop

17/11

14-02-2017

De portefeuillehouder zegt toe in
Snabilie
samenspraak met de RUD en de
aanvrager van de omgevingsvergunning
voor Nesdijk 20b te overleggen wat
nodig is aan onderzoek om van
‘dienstwoning’, ‘woning’ te maken.

3

Voor de
raadsvergadering
van 09-03-2017

gewezen. De provincie is
verantwoordelijk voor de
naleving hiervan.
Het verzoek is om deze
toezegging af te voeren.
Er is contact geweest met
de RUD en zij geven aan
dat het technisch mogelijk is
maar dat dit wel akoestisch
moet worden onderbouwd.
Aanvrager dient een
akoestisch rapport te
overleggen waarin wordt
aangetoond dat een
burgerwoning naast een
ontmoetingscentrum
milieutechnisch gezien
mogelijk is. Aanvrager heeft
aangegeven dit onderzoek
te willen uitvoeren.
Nadat het rapport akkoord
is bevonden, wordt het
verzoek opnieuw in de
commissie
Bestemmingsplannen
behandeld.
Een planning is nu nog niet
te geven. Dat is sterk
afhankelijk van de
voortgang van het
akoestische onderzoek.
De actie hiervoor ligt bij de
aanvrager.
Het verzoek is om deze
toezegging af te voeren.

-

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.
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