
Nr Datum Vergadering Portefeuilleh
ouder

Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status Tekst stand_van_zaken extra_informatie Commissie

T-15 13-2-2018 Fysiek Domein Polman Bp de Werf - meer inzicht in 
processen voor raads- en 
commissieleden

Toezegging jun-20 openstaand De raads- en 
commissieleden meer 
inzicht geven in de 
processen hoe tot dit 
bestemmingsplan is 
gekomen en hen in de 
gelegenheid stellen om 
met alle 
belanghebbenden 
rondom De Werf, ter 
plaatse, in gesprek te 
kunnen gaan over het 
toekomstige 
bestemmingsplan.

Update 29.8.22: geen wijziging          
Update 12-01-2022: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021. 
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021
Update 09-09-2021: Wegens gebrek aan 
capaciteit is geen projectleider 
beschikbaar. Daardoor vertraagt het 
opstellen van een bestemmingsplan. Aan 
vervanging wordt gewerkt. Verwacht tot 
verkiezingen geen actie. Ligt stil
Update 01-06-'21: 
De planning voor het op te stellen 
bestemmingsplan De Werf is als volgt. Er 
wordt gewerkt aan het opstellen van een 
stedenbouwkundig kader. Door ziekte bij 
de adviseurs en tekort aan personele 
bezetting m.b.t participatie is vertraging in 
het proces opgetreden waardoor dit meer 
tijd zal vergen. Het stedenbouwkundig 
kader wordt voorzien van een intensief 
participatieproces dat wordt afgerond met 
een (digitaal) werkbezoek van de raad 
(door de genoemde vertraging in het 
proces verschuift dit naar eind derde 
kwartaal 2021). 
Lees meer via de link onder 'Extra 
Informatie’.

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/Update-T-15-en-T-17-
inzake-Bp-De-Werf.pdf

Fysiek Domein

T-17 13-2-2018 Fysiek Domein Polman Bp de Werf - overzicht 
houdbaarheidsdatum per soort 
onderzoek 

Toezegging jun-20 openstaand Overzicht maken met de 
houdbaarheidsdatum per 
soort onderzoek, 
behorende bij een 
bestemmingsplan.

Update 29.8.22: geen wijziging          
Update 12-01-2022: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021. 
Update 10-11-2021: Geen wijziging t.o.v. 
09-09-2021
Update 09-09-2021: Wegens gebrek aan 
capaciteit is geen projectleider 
beschikbaar. Daardoor vertraagd het 
opstellen van een bestemmingsplan. Aan 
vervanging wordt gewerkt. Verwacht tot 
verkiezingen geen actie. Ligt stil
Update 07-07-21: de stand van zaken is 
op dit moment ongewijzigd.Update 01-06-
'21: 
De planning voor het op te stellen 
bestemmingsplan De Werf is als volgt. Er 
wordt gewerkt aan het opstellen van een 
stedenbouwkundig kader. Door ziekte bij 
de adviseurs en tekort aan personele 
bezetting m.b.t participatie is vertraging in 
het proces opgetreden waardoor dit meer 
tijd zal vergen. Het stedenbouwkundig 
kader wordt voorzien van een intensief 
participatieproces dat wordt afgerond met 
een (digitaal) werkbezoek van de raad 
(door de genoemde vertraging in het 
proces verschuift dit naar eind derde 
kwartaal 2021). 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu
menten-toezeggingen/Update-T-15-en-T-17-
inzake-Bp-De-Werf.pdf

Fysiek Domein
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T-386 1-12-2021 Fysiek Domein Polman Uitvoeringsplan Zonnevelden - 
schriftelijk terugkomen op de 
gesprekken met Tennet, Stedin, 
wethouders U16 en de provincie 
over de netwerk congestie

Toezegging dec-21 openstaand Schriftelijk terugkomen 
op de gesprekken met 
Tennet, Stedin, 
wethouders U16 en de 
provincie over de netwerk 
congestie

Update 29.8.22: Gesprekken met Stedin, 
Tennet en U16 lopen, waarin naar 
oplossingen wordt gekeken. Naar 
verwachting in Q4 bericht richting de raad 
over voortgang, maar mede afhankelijk 
van andere partijen.                                 
Update 22-12-21: Met de wethouder is 
afgestemd dat in januari 2022 er wordt 
teruggekomen op de gesprekken met 
Tennet, Stedin, wethouders U16 en de 
provincie over de netwerk congestie.

Fysiek Domein

T-438 8-11-2022 Gemeenteraad Polman Aan het eind van Q1 de raad 
voor het Klimaatbeleid een 
uitvoeringsprogramma 
voorleggen, waarin opgenomen 
wordt waaraan de komende jaren 
gewerkt wordt.

Toezegging mrt-23 openstaand Aan het eind van Q1 de 
raad voor het 
Klimaatbeleid een 
uitvoeringsprogramma 
voorleggen, waarin 
opgenomen wordt 
waaraan de komende 
jaren gewerkt wordt.

Update 23.1.23   Informatieve commissie 
vindt plaats op 24.1.23.   

Fysiek Domein
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