
Stappenplan 2023

9 maart  Peperstraatoverleg  

5 april  Algemene informatie bijeenkomst (digitaal) 
- Stand van zaken project 
- Stand van zaken herhuisvesting 
- Aankondigen bewonerspanels fase 2 
 
18 & 19 april  Eerste ronde bewonerspanels voor 
buren fase 2  
 

9 & 11 mei  Tweede ronde bewonerspanels voor 
buren fase 2 

8 juni  Peperstraatoverleg

7 september  Peperstraatoverleg

COLLEGEBESLUIT BESTEMMINGSPLAN  
TOTALE PLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING 

FASE 1 EN START TER INZAGE LEGGING 
(PERIODE VAN 6 WEKEN) 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN PERIODE
TER INZAGE LEGGING (2 STUKS)

EINDE TERINZAGELEGGING EN 
DEADLINE ZIENSWIJZEN  

(NA 6 WEKEN, VOOR ZOMERRECES)
  

BEHANDELING ZIENSWIJZEN

(AMBTELIJK)

COLLEGEBESLUIT BESTEMMINGSPLAN EN 
OMGEVINGSVERGUNNING FASE 1 

START BEROEPSPERIODE

INDIENEN OMGEVINGSVERGUNNING  
FASE 2 

Disclaimer: De planning is onderhevig aan veranderingen versie maart 2023

In de week van 17 april 2023 (voor de meivakantie) worden 

betrokken geïnformeerd over haalbaarheid van deze plan-

ning en (als de planning haalbaar is) worden definitieve 

data gecommuniceerd.

MRT
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vrijgave voor inspraak

– in deze 6 weken kunnen (schriftelijke) zienswijzen worden ingediend

– bijeenkomst in 2e week

– bijeenkomst in 5e week

   sluiting ter inzage

 verwerken zienswijze

in deze 6 weken kunnen belanghebbenden  
in beroep bij de raad van state

               
  raad van state reageert (max periode van 6 maanden)

Stappen procedure

6 weken
ter inzage

6 weken
in beroep dit is een juridische procedure

schriftelijk reageren aan gemeenteraad

hier licht de gemeente de aanvraag toe

hier stelt u uw vragen aan het ambtelijk team

bestemmingsplan – hele plan omgevingsvergunning – fase 1

gecoördineerde aanvraag

ontwikkelaar doet aanvraag

inhoudelijke toetsing vergunnning
(reguliere procedure van 8 weken, met 

optie tot verlenging met 6 weken)

besluit B&W 
bestemmingsplan en  

omgevingsvergunning fase 1

besluit B&W 
ontwerp bestemmingsplan en  

concept omgevingsvergunning fase 1

vastelling door gemeenteraad

mogelijkheid tot inspreken (in de raad)

sluiting beroepsprocedure

besluit & uitspraak raad van state

wat mag waar

hoe ziet fase 1 eruit?

raad van state niet akkoord:  
procedure opnieuw

bestemmingsplan & omgevingsvergunning  
zijn van kracht

biedt stukken bestemminsplan + 
omgevingsvergunning + reactie 
zienswijze aan gemeenteraad aan

behandeling in gemeenteraad




