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Voorschot Overeenkomst (november - december 2016)            vervolg proces 

 

Startnotitie (januari - mei 2017)                   vervolg proces  

 

Anterieure overeenkomst (maart - naar verwachting september 2017)                

    

 

 

Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan (november 2016 - naar verwachting december 2017)                                                                    vervolg proces 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Opstellen  

Voorschot Overeenkomst 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
vaststellen  ovk 

startnotitie met 
participatie - en 

inspraakplan 

Opstellen startnotitie 

B&W-besluit: 
vaststellen startnotitie 

Ter informatie  cie. 

start: anterieure ovk 
en 

Stb. plan 

Opstellen anterieuere overeenkomst  
B&W-besluit:  

vaststellen anterieure ovk 

Schetsontwerp  
Cultuurhistorisch 

onderzoek 

Opstellen  

Voorlopig Ontwerp (VO)  

B&W-besluit:  

VO ter inzage 

Ter informatie cie. 

Verwerken 
inspraakreacties 

B&W-besluit: 
 vaststellen 

Definitief Ontwerp 

Ter informatie cie. 

start: wp, twee 
omgevingsvergunningen 
(kruimel)  en uitwerking 

stedenbouwkundig plan tot 
een bouwplan 



 

          

 

 

Wijzigingsplan (naar verwachting oktober 2017 - juli 2018 excl. evt. beroep)                     

            

Hogere waardenprocedure geluid (samen met wijzigingsplan)  

 

 

Kruimel (2x), artikel 2.12, lid 1a sub 2 Wabo, genoemd in artikel 4 van bijlage II Bor voor bestaande en nieuwe bebouwing aan de achterzijde (z.s.m. na inwerkingtreding wijzigingsplan)          vervolg proces 

                                       

Hogere waardenprocedure geluid (2x, samen met kruimels, afwijkende beroepsprocedure t.o.v. kruimel) 

 

 

 

Reguliere omgevingsvergunning activiteiten bouwen, monument, inrit en mogelijk afwijken bestemmingsplan (z.s.m. na wijzigingsplan/kruimels in werking, naar verw. september - november 2018 excl. evt. bezwaar en beroep)  

 

 

Doorloop project (december 2016 - naar verwachting november 2018 excl. evt. bezwaar en beroep) 

                                     december 2016                                                 mei 2017                                      september 2017                                        december 2017                                                  juli 2018                                        september 2018                                          november 2018  

 

Data in rood = naar verwachting 

Opstellen conceptontwerp  Vooroverleg 

 

Opstellen ontwerp  

 

B&W-besluit:   

ontwerp ter inzage 

Ter informatie cie. 

Verwerken 
zienswijzen 

B&W-besluit: 

vaststellen wp 

Ter informatie cie. 

Beroepstermijn 

Opstellen ontwerpbesluit  HW  

B&W-besluit:   

ontwerp HW ter inzage 

Ter informatie cie.  

Verwerken 
zienswijzen 

B&W-besluit: 

verlenen HW 

Ter informatie cie. 

Beroepstermijn 

Aanvraag ov 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
verlenen ov. 

Bezwaar 
Beroep  

(in 2 instanties) 

Omgevings-
vergunning bouwen 

e.d. 

Opstellen besluit HW 

B&W-besluit: 

(in mandaat) 

verlenen HW 

Bezwaar Beroepstermijn 

Aanvraag ov 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
verlenen ov. 

Bezwaar 
Beroep  

(in 2 instanties) 

Voorschotovereenkomst Startnotitie Anterieure overeenkomst 
Stedenbouwkundig plan, 

inrichtingsplan 
Wijzigingsplan incl. hogere 

waarden geluid 
Kruimels (2x) incl. hogere 

waarde geluid 

Omgevingsvergunning 
bouwen, monument, inrit en 

mogelijk afwijken 
bestemmingsplan 


