
PLANNING
november-14 Rib werkplannen IBOR Ruimte nee nov-14 Van Tuijl RIB komt in november 2014 naar de raad en kan dan 

geagendeerd worden.

december-14 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee dec-14 Van Tuijl Consultatie geweest op 6 maart 2014. Definitive bespreking / 

vaststelling wordt aangeboden voor de raad van december.

december-14 Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja dec-14 Schreurs Voorstel is in afronding. Gereed 4e kwartaal.

december-14 Bp Cattenbroekerplas Ruimte ja dec-14 Schreurs Op agenda cie 13 november.

december-14 Voorstel inzake businesscases 

huisvesting gemeentelijke 

organisatie

Ruimte ja sep-14 Schreurs Themabijeenkomst op 30 september 2014 geweest, 

raadsvoorstel eind 2014 naar raad.

januari-15 Evaluatie systematiek IBOR Ruimte ja Van Tuijl Toegezegd in commissie Algemeen van 8 oktober 2014. 

Onderzoeksopzet wordt aan raad voorgelegd (op agenda 13 

november).

Eerste kwartaal 

2015

Voorzienigen in de kern Ruimte ja Schreurs

Nog in te plannen Bp buitengebied Harmelen Ruimte ja okt-14 Schreurs Onderdeel informatiebijeenkomst 18 september geweest. Er is 

sprake van vertraging bij het opstellen van de plan-MER 

wegens het moeizaam ontsluiten van data bij de provincie en 

de ODRU. In oktober wordt de raad geïnformeerd over de stand Nog in te plannen Evaluatie verruiming welstandbeleid 

(in 2016)

Ruimte nee feb-15 Schreurs Conform planning nr 45 vindt evaluatie in 2016 plaats. In het 

eerste kwartaal van 2015 wordt een voorstel gedaan voor de 

doelen.

Nog in te plannen Ontwikkeling Veenweidegebied Ruimte ja nov-14 Van Tuijl Op 11 november is een raadsinformatiebijeenkomst gepland. 

De raad krijgt dan nadere informatie over inhoudelijke aspecten 

en proces.

Nog in te plannen Inrichting / bestemming polder 

Bijleveld

Ruimte ja dec-14 Schreurs De raad wordt met een RIB in oktober geinformeerd.

Tweede kwartaal 

2015.

Herziening nota wonen Ruimte ja mrt-15 Stolk Aangegeven in commissie Ruimte 12-6-2014: herziene/nieuwe 

woonvisie in tweede kwartaal 2015.

Vierde kwartaal 

2014

Evaluatie duurzaamheidsfonds Ruimte nov-14 Van Tuijl De raad wordt in het laatste kwartaal van 2014 geinformeerd 

over de duurzaamheidsleningen.

Vierde kwartaal 

2014

Rib inzake leegstand kantoren Ruimte ja nov-14 Duindam Nota Kantorenleegstand U10 is vastgesteld. In het vierde 

kwartaal van 2014 wordt de RIB verzonden.


