0. Nog niet gestart.

1. Wij hebben een principeverzoek ontvangen.

PRINCIPEVERZOEK

2. Wij zijn gestart met de beoordeling van het principeverzoek.

3. Het principeverzoek wordt besproken met de wethouder.

4. Het principeverzoek wordt voorgelegd aan het college van B&W.

5. Het principebesluit wordt aan initiatiefnemer medegedeeld.

6. Initiatiefnemer is aan zet om een concept van het bestemmingsplan aan te leveren.

7. Wij hebben het concept bestemmingsplan ontvangen.

CONCEPT BESTEMMINGSPLAN

8. Wij zijn gestart met de beoordeling van het concept bestemmingsplan.

9. Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het concept bestemmingsplan medegedeeld.

10. Initiatiefnemer is aan zet om tweede concept van het bestemmingsplan aan te leveren.

11. Wij hebben het tweede concept bestemmingsplan ontvangen.

12. Wij zijn gestart met de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan.

13. Wij hebben initiatiefnemer de beoordeling van het tweede concept bestemmingsplan
medegedeeld.

14. Initiatiefnemer is aan zet om een voorontwerpbestemmingsplan aan te leveren.

15. Wij hebben het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen en controleren of alles goed is
verwerkt.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN

16. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt besproken met de wethouder en er wordt een
afweging gemaakt of het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd (dit is geen
wettelijk vereiste).

17. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt (indien het ter inzage gaat) voorgelegd aan het
college van B&W.

18. De publicaties voor het ter inzage leggen van het voorontwerpbestemmingsplan worden
verstuurd.

19. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt naar de vooroverlegpartners gestuurd.

20. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter beoordeling bij de vooroverlegpartners en/of 6 weken ter
inzage voor inspraak.

21. De ontvangen inspraak- en vooroverlegreacties worden door ons beoordeeld.

22. De beoordeling van de inspraak- en vooroverlegreacties wordt naar de initiatiefnemer
gestuurd evenals de definitieve anterieure overeenkomst ter ondertekening.

23. Initiatiefnemer is aan zet om het ontwerpbestemmingsplan gereed te maken (en om de
anterieure overeenkomst te ondertekenen).

24. Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan en de ondertekende overeenkomst ontvangen.

25. Het ontwerpbestemmingsplan wordt inhoudelijk beoordeeld of de vooroverlegreacties zijn
verwerkt.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN

26. Het (concept) voorstel aan college van burgemeester en wethouders wordt ambtelijk
opgesteld.

27. Het ontwerpbestemmingsplan wordt besproken met de wethouder.

28. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.

29. De publicaties voor het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan worden
verstuurd.

30. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor zienswijzeperiode.

31. De initiatiefnemer wordt geïnformeerd over de ontvangen zienswijzen

32. De ontvangen zienswijzen worden door ons beoordeeld.

33. De zienswijzen en de beoordeling hiervan worden naar initiatiefnemer gestuurd.

34. Initiatiefnemer is aan zet om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen en gereed te
maken voor vaststelling.

35. Wij hebben het vast te stellen bestemmingsplan ontvangen.

36. Wij beoordelen de aanpassingen op de zienswijzennota.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

37. Het (concept) collegevoorstel en raadsvoorstel worden ambtelijk opgesteld.

38. Het vast te stellen bestemmingsplan wordt besproken met de wethouder.

39. Het vast te stellen bestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.

40. Het vast te stellen bestemmingsplan wordt behandeld door de Commissie Ruimte.

41. Het vast te stellen bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

42. De publicaties voor de beroepstermijn van het bestemmingsplan worden verstuurd.

43. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage voor beroepsperiode.

44. Indien geen beroep wordt ingediend is het bestemmingsplan na afloop van de
beroepsperiode onherroepelijk.

45. In geval dat beroep wordt ingediend zijn vervolgacties nodig.

46. Dossier afgerond.

