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Processchema gemeentelijke producten Blauwe Wetering 

Voorschotovereenkomst (duur 4 -8 weken)   vervolg proces 

 

Startnotitie  (duur x weken)    vervolg proces 

 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden                       vervolg proces 

 

Coördinatieregeling ex 3: 30 Wro           vervolg proces 

   

 

Verkoopovereenkomst grond (duur x maanden)???? 

 

Anterieure overeenkomst        vervolg proces 

  

Stedenbouwkundig plan / Stedenbouwkundig ontwerp (opstellen door initiatiefnemer) vervolg proces     

 

Opstellen voorschot- 

overeenkomst 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
vaststellen  ovk 

Ter info  cie. 

startnotitie met 
participatie - en 

inspraakplan 

Opstellen startnotitie 

B&W-besluit: 
vaststellen startnotitie 

Ter info  cie. 

start: (opties) Stb. 
visie, BKP, Stb. plan 
en anterieure ovk 

Opstellen conceptontwerp SPvE Opstellen ontwerp SPvE 

B&W-besluit:  ontwerp 
SPvE ter inzage  

bespreken in cie. 

Terinzagelegging + 
infoavond 

Verwerken inspraak 

B&W: voorstel raad 
vaststellen SPvE 

bespreken in cie. 

Raadsbesluit:  
vaststellen SPvE 

start: (opties) 
stb.plan, BP of OV 

(uitgebr.) 

Opstellen besluit toepassen 
coördinatieregeling  ex 3:30 Wro 

B&W: voorstel raad 
toepassen 3:30 Wro 

bespreken in cie. 

Raadsbesluit:  

toepassen 
coördinatieregeling 

Opstellen 
verkoopvereenkomst 

B&W-besluit: 
vaststellen verkoop- 

overeenkomst 

Behandeling in cie. 

Raadsbesluit:  

instemmen met 
verkoop-ovk 

Opstellen anterieuere 
overeenkomst 

B&W-besluit: vaststellen 
anterieure ovk 

Ter bespreking  cie. 

Behandeling in cie. 
start: bp, wp, up of 

ov (uitgebreide 
procedure) 

start: bp, of ov 
(uitgebreide 
procedure) 

start 
Opstellen stedenbouw-

kundig plan 

B&W-besluit:  
vaststellen 

stedenbouwkundig plan 

Ter info cie. 

start: bp, wp, up of 
ov (uitgebreide proc.) 
optie: inrichtingsplan 
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Inrichtingsplan openbare ruimte              vervolg proces 

 

 

Verkeersbesluit (duur 4 weken) 

 

Bestemmingsplan, omgevingsvergunning & besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder                  

 

 

 

 

 

Vooroverleg stakeholders 
Opstellen VO 

inrichtingsplan 

B&W-besluit:  VO 
inrichtingsplan ter 

inzage 

Ter info cie. 

Terinzagelegging 
Verwerken 

inspraakreacties 

B&W-besluit: 
vaststellen DO 
Inrichtingsplan 

Ter info cie. 

Optie: 
verkeersbesluit 

Aanvraag verkeersbesluit 
Vooroverleg 
stakeholders 

(verkeerspolitie) 

Opstellen  
verkeersbesluit 

B&W-besluit:  

(mandaat) 

vaststellen vkb 

Opstellen conceptontwerp  
vooroverleg 1.3.1 Bro 

Opstellen ontwerp 
BP , OV, besluit Hgw 

B&W-besluit:  
ontwerpbesluiten 

ter inzage 

bespreken in cie. 

Terinzagelegging + 
infoavond 

Verwerken 
zienswijzen 

B&W: verlenen 
besluit Hgw + 
voorstel raad 
vaststellen BP  

bespreken in cie. 

1: Raadsbesluit:  
vaststellen BP 

2: Collegebesluit: 

verlenen OV 

Beroepstermijn 


