
 

 

Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

0 Voorlopige planning  Voorstraat 63 Buitenpost 03-12-2021 313 dagen?maa 6-12-21 woe 1-3-23
1 planontwikkeling 80 dagen? maa 6-12-21 vri 8-4-22

2 planontwikkeling, taxaties, afstemmen uitgangspunten woon-zorg en appartementen 30 dagen maa 6-12-21 vri 28-1-22

3 afstemmen stedenbouwkundig plan 30 dagen maa 31-1-22 vri 11-3-22

4 aanvullende onderzoeken o.a. ecologisch onderzoek, geluidsonderzoek 20 dagen vri 11-3-22 don 7-4-22

5 opstellen grex 30 dagen maa 31-1-22 vri 11-3-22

6 30 dagen maa 14-3-22 vri 22-4-22

7 planologische procedure, dit is een inschatting omdat er nog geen duidelijkheid is over 
de inwerkingtreding van de omgevingswet

200 dagen? maa 11-4-22 vri 13-1-23

8 fase 1 planologische procedure 88 dagen woe 16-3-22 vri 15-7-22

9 voorbereiding ontwerp bestemmingsplan of omgevingsplan 65 dagen woe 16-3-22 din 14-6-22

10 aanvraag offertes stedenbouwkundige bureaus incl opdrachtverstrekking 40 dagen woe 16-3-22 din 10-5-22

11 informeren buurt 25 dagen woe 6-4-22 din 10-5-22

12 uitwerking ontwerp bestemmingsplan of omgevingsplan 25 dagen woe 11-5-22 din 14-6-22

13 overleg provincie 20 dagen woe 11-5-22 din 7-6-22

14 watertoets 20 dagen woe 11-5-22 din 7-6-22

15 verwerken onderzoeksresultaten 30 dagen woe 8-6-22 din 19-7-22

16 verwerken onderzoeksresultaten in voorontwerp bestemmingsplan 15 dagen woe 8-6-22 din 28-6-22

17 overleg provincie voorontwerp bestemmingsplan 15 dagen woe 15-6-22 din 5-7-22

18 afstemmen voorontwerp bestemmingsplan met de wethouder 3 dagen woe 6-7-22 vri 8-7-22

19 college behandeling advies voorontwerp bestemmingsplan + vaststellen Grex 1 dag din 12-7-22 din 12-7-22

20 Terugkoppelmoment naar de Raad, beslismoment over grex, risio,s (financieel, 
juridisch) Raad van 

1 dag don 14-7-22 don 14-7-22

21 fase 2 planologische procedure 57 dagen? don 14-7-22 vri 30-9-22

22 ontwerp bestemmingsplan of omgevingsplan ter inzage (inspraak) 20 dagen woe 27-7-22 din 23-8-22

23 behandeling inspraakreacties 32 dagen woe 24-8-22 don 6-10-22

24 behandelen en verwerken inspraakreacties 20 dagen woe 24-8-22 din 20-9-22

25 afstemmen ontw bestemmingsplan met de wethouder 5 dagen woe 21-9-22 din 27-9-22

26 college behandeling advies ontw bestemmingsplan 1 dag don 29-9-22 don 29-9-22

27 verwerken opmerkingen voorontwerp in ontwerp bp door bureau 5 dagen vri 30-9-22 don 6-10-22

28 fase 3 vaststelling partiele herziening bestemmingsplan 73 dagen maa 10-10-22 woe 18-1-23

29 aanpassen plan (eventuele wijzigingen) door bureau t.b.v. vaststelling bp 15 dagen maa 10-10-22 vri 28-10-22

30 afstemmen bestemmingsplan incl. zienswijzen met de wethouder 5 dagen maa 31-10-22 vri 4-11-22

31 college behandeling advies bestemmingsplan incl. zienswijzen  bestemmingsplan 1 dag din 8-11-22 din 8-11-22

32 raad vrijgeven bestemmingsplan of omgevingsplan 1 dag don 24-11-22 don 24-11-22

33 publicatie bestemmingsplan 30 dagen don 8-12-22 woe 18-1-23

34 beroepprocedure Raad van State 0 dagen

35 realisatie 30 dagen don 19-1-23 woe 1-3-23

36 bouwrijp maken 30 dagen don 19-1-23 woe 1-3-23
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