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VaststellingsfaseVrij bouwen, 
maar niet vrijblijvend

We kunnen ons voorstellen dat je denkt: leuk idee, dat vrij bouwen voor iedereen, maar als ik lees wat 

er allemaal bij komt kijken, zakt de moed me in de schoenen.

Bedenk daarbij het volgende: je hoeft niet alles per se in je eentje te doen. Zoals in de structuurvisie 

staat kun je samenwerken met andere initiatiefnemers; bijvoorbeeld bij het realiseren van 

gemeenschappelijke energievoorzieningen of infrastructuur, maar ook met het planologisch regelwerk. 

De gebiedsregisseur weet precies of er andere initiatiefnemers zijn bij wie je je kunt aansluiten.

Ten slotte zijn er veel gespecialiseerde bureaus die kunnen helpen bij de planvorming en het doen van 

onderzoeken en aanvragen.

Tot slot:
voor iedereen?
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Vrij bouwen, 
maar niet vrijblijvend

De gemeenten Almere en Zeewolde bieden graag zo veel mogelijk ruimte en vrijheid aan 
mensen die zelf een woning willen bouwen, zoals te zien is in onder meer Polderwijk 
(Zeewolde) en Homeruskwartier (Almere). In Oosterwold, het landschappelijk gebied 
aan weerszijden van de A27, gaan de gemeenten nog een stap verder. Hier wordt ook 
de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Dat betekent dat iedere 
initiatiefnemer in principe elke plek kan uitkiezen en zelf kan bepalen hoe groot de kavel 
wordt. De omvang van de bebouwing is ook vrij, evenals de functie. Beide gemeenten 
werken hierin nauw samen met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf om dit plan tot 
een succes te maken.

Hoe het gebied eruit komt te zien, wordt dus bepaald door de initiatiefnemers en niet door 
de overheid, die daarmee een forse stap terug doet. Dat betekent dat wat de overheid 
normaal doet, nu door de initiatiefnemers zelf moet worden geregeld en bekostigd, zoals 
energie, waterzuivering en aansluiting op het wegennet. De vrijheid brengt dus niet alleen 
extra werk met zich mee, maar ook extra regelwerk om de juiste vergunningen te krijgen. 
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Spelregels
Hoe klein de rol van overheid ook is, aan bepaalde procedures en regelingen valt niet te ontkomen. 

Om te beginnen is er een aantal spelregels waaraan initiatiefnemers zich moeten houden. Deze regels 

en nog veel meer informatie vind je in de Intergemeentelijke Structuurvisie voor Oosterwold, die de 

gemeenten hebben opgesteld. Deze is te downloaden op www.maakoosterwold.nl.

Wettelijke procedures
Daarnaast gelden de gebruikelijke wettelijke procedures ten aanzien van bestemmingsplannen 

en vergunningen. Deze publicatie voert je stap voor stap langs de belangrijkste elementen van de 

voorbereidingsfase, het planologisch traject en de vergunningenprocedure. In onderdeel A beschrijven 

we het gehele stappenplan; in onderdeel B zoomen we in op het planologisch traject. Zo krijg je inzicht 

in wat er komt kijken bij het realiseren van je eigen initiatief, en hoeveel tijd de procedures in beslag 

nemen.

1. Oriëntatie en informatie

Eerste aanspreekpunt voor Oosterwold is de gebiedsregisseur. Heb je een idee voor een initiatief, of 

zelfs al een verder uitgewerkt conceptplan? Dan is het verstandig om dit eerst te bespreken met de 

gebiedsregisseur in een startgesprek. Deze vergelijkt de ingediende initiatiefplannen met de principes 

uit de structuurvisie en kan je vertellen waar je rekening mee moet houden.

De gebiedsregisseur weet: 

•  hoe de kavelsystematiek van Oosterwold werkt;

•  wat je wel of niet van de gemeenten kunt verwachten;

•  of er andere initiatiefnemers zijn waarmee je eventueel kunt samenwerken;

•  wat de beoordelingscriteria van een initiatiefplan zijn;

•  waar en hoe je eventueel ondersteuning bij de uitwerking van het initiatief kunt krijgen;

•  welke kosten door de gemeenten in rekening worden gebracht;

•  welke vergunningen en procedures van toepassing zijn;

•  waar je  grond voor je initiatief kunt verwerven en tegen welke voorwaarden. 

De gebiedsregisseur stelt tevens rekenmodellen en waar mogelijk standaard documenten beschikbaar.

Waarom regels?
Aan de ene kant doet de overheid een stap terug, aan de andere kant gelden er nog altijd veel regels. Waarom 
kan daar niet ook van afgestapt worden is een logische vraag, die ons nogal eens gesteld wordt door potentiële 
initiatiefnemers.
 
Het antwoord is simpel: regels geven duidelijkheid. Immers, de een zijn vrijheid kan de onvrijheid van een ander 
betekenen. Bestemmingsplannen beperken initiatiefnemers misschien in hun mogelijkheden; ze geven hen wel 
zekerheid over wat er met hun directe omgeving gebeurt. Wie bij voorbeeld in een landelijk gebied wil bouwen 
moet een flink stuk van zijn kavel onbebouwd laten en ruimte bieden aan groen, maar dat geldt dus ook voor 
zijn buren. En dat is, moeten de meeste vraagstellers toegeven, toch wel een prettig idee.

A.  Globaal stappenplan voor 
initiatiefnemers
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2.  Opstellen en indienen van een initiatiefplan

Gewapend met de informatie uit het startgesprek kun je een initiatiefplan opstellen. Omvang en vorm 

van de kavel worden door jou bepaald. Het initiatiefplan, dat je moet indienen bij de gebiedsregisseur, 

is vormvrij maar moet wel helder zijn over de volgende onderwerpen:

•  op welke wijze wordt voldaan aan het principe van zelfvoorzienendheid (principes 8 en 9 van de 

structuurvisie);

•  de beoogde ruimtelijke kwaliteit, uitgedrukt in functies en oppervlakteverhoudingen.

Bij het indienen van een initiatiefplan moet je wel kunnen aantonen over het eigendom van een kavel 

te beschikken, of over een concreet recht op levering ervan (zie stap 2a). 

De gebiedsregisseur beoordeelt het ingediende initiatiefplan aan de hand van de principes en 

uitgangspunten van de structuurvisie en neemt een principebesluit over de acceptatie. 

Bij groen licht van de gebiedsregisseur volgt stap 3. 

2a. Grondverwerving

Deze tussenstap is noodzakelijk als je nog niet beschikt over een kavel. Grondverwerving is mogelijk 

van private eigenaren in het gebied of van de rijksoverheid:

•    Met private eigenaren moet je zelf contact opnemen en afspraken maken over aankoop, levering 

en prijs. De gebiedsregisseur kan wel contactinformatie geven.

•    Voor grond in eigendom van de rijksoverheid treedt de gebiedsregisseur op als tussenpersoon.  

Je maakt afspraken over de aankoop, levering en prijs dus met de gebiedsregisseur.

3. Anterieure overeenkomst

Na het principebesluit van de gebiedsregisseur stelt deze een zogeheten anterieure grond-

exploitatieovereenkomst op. Daarin staat welke functies op de kavel komen, wat de ruimteverdeling is, 

en dat je de kavel voor eigen rekening en risico gaat ontwikkelen. Daarnaast staat erin welke bijdrage 

je levert aan de door de gemeente te maken kosten, en welke kosten dat precies zijn. 

Het afsluiten van de overeenkomst is een voorwaarde voor verdere medewerking. Wanneer je de 

overeenkomst weigert aan te gaan, wordt aan jouw initiatief geen verdere medewerking meer verleend. 

4. Planologisch traject

De structuurvisie voor Oosterwold vervangt niet de bestemmingsplannen die voor het gebied gelden. 

Voor initiatieven die niet of niet geheel binnen het geldend bestemmingsplan passen is daarom een 

planologisch traject nodig. Het hangt van de inhoud van het initiatief af of er van het bestemmingsplan 

kan worden afgeweken, of dat er een nieuw bestemmingsplan voor het project moet komen. 

Projectafwijkingsbesluit
Het is mogelijk om van een bestemmingsplan af te wijken. Daarvoor is een omgevingsvergunning 

(projectafwijkingsbesluit) nodig. Voorwaarde is dat het initiatief geen grote inbreuk op het 

bestemmingsplan is en dat alles nauwgezet en gedetailleerd is beschreven. Dat wil zeggen dat er 

geen flexibiliteit meer in je plan kan zitten. Alles moet precies worden uitgevoerd zoals het beschreven 

is. Wil je naderhand iets wijzigen of toevoegen dan moet je de procedure opnieuw doorlopen. In de 

regel zal het projectafwijkingsbesluit alleen mogelijk zijn voor concrete en kleinschalige initiatieven.

Belangrijkste verschil met een bestemmingsplan is dat de procedure voor een projectafwijkingsbesluit 

korter duurt en deel uitmaakt van het omgevingsvergunningtraject. Meer informatie over de procedure 

voor het projectafwijkingsbesluit vind je op pagina 14.

Projectbestemmingsplan
Wanneer een project niet binnen het bestemmingsplan past, kan voor dat project een nieuw 

bestemmingsplan worden gemaakt, dat het oude bestemmingsplan vervangt. Let wel: alleen in 

het plangebied, in dit geval de kavel van de initiatiefnemer. Voor de omgeving eromheen blijft het 

oorspronkelijke bestemmingsplan gelden.

Als het initiatief zodanig is uitgewerkt dat deze rijp is voor de vergunningaanvraag, kan een 

gedetailleerd projectbestemmingsplan worden opgesteld. Is nog niet alles concreet ingevuld en/of wil 

je de nodige flexibiliteit in je plan houden, kun je ook voor een globaal projectbestemmingsplan kiezen. 

Later zal dan wel een nieuw traject doorlopen moeten worden om de details vast te leggen. Meestal 

kan dat in een uitwerkingsbesluit. Meer informatie over deze procedures vind je op pagina 16.
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Globaal of gedetailleerd?

Variant 1: alleen de bestemming ligt 
vast
Afbeelding 1 laat de meest globale 
manier van bestemmen zien. Alleen de 
bestemming woongebied is vastgelegd. 
Alle functies die daarbinnen vallen (zoals 
woningen, wegen, groen en water) zijn 
mogelijk en vrij uitwisselbaar. Geen enkele 
functie is gebonden aan een locatie.

Variant 2: de hoofdverkeersstructuur 
ligt vast
In afbeelding 2 staan alleen de hoofd-
verkeersstructuur en de woonbestemming 
vast. Tegelijkertijd is er nog veel mogelijk. 
Nevenontsluitingen kunnen nog op allerlei 
plaatsen ingetekend worden.

Variant 3: gehele wegenstructuur en 
bouwvlakken liggen vast
In afbeelding 3 is de hele wegenstructuur 
vastgelegd. Bovendien zijn de bouwvlakken 
voor de woningen aangegeven. Deze zijn 
nog wel ruim; waar de woningen precies 
komen, is nog niet vastgelegd.

Variant 4: het eindbeeld ligt vast
Afbeelding 4 is een voorbeeld van 
gedetailleerd bestemmen. De woningen 
zijn exact weergegeven, net als de 
tuinen. De inrichting van het gebied staat 
hiermee vast. Alleen een plan van dit 
uitwerkingsniveau komt in aanmerking voor 
een gedetailleerd projectbestemmingsplan.

Nog even de mogelijkheden op een rijtje:

Projectafwijkingsbesluit
•   bij niet-ingrijpende 

projecten
•    geschikt voor concrete 

initiatieven 
•    + relatief beperkte 

proceduretijd
•  – niet flexibel

Gedetailleerd 
projectbestemmingsplan
•    grotere, meer ingrijpende 

projecten
•   geschikt voor gedetailleerd 

uitgewerkte initiatieven
•  – langere proceduretijd
•    + opname van 

flexibiliteitsbepalingen 
mogelijk 

Globaal 
projectbestemmingsplan
•   grotere, meer ingrijpende 

projecten
•   geschikt voor flexibele 

plannen die nog 
aangepast kunnen worden 

•  – langere proceduretijd
•    + grote mate van 

flexibiliteit mogelijk
•    – hierna nog een nieuw 

(uitwerkings)besluit nodig

Welk planologisch traject doorlopen moet worden is de keuze van de initiatiefnemer. Deze is ook 

verantwoordelijk voor de planvorming. Je kunt dit zelf doen of uitbesteden aan een extern bureau.

De uitvoering van de procedures is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gebiedsregisseur 

treedt op als intermediair tussen jou en de gemeente en verstrekt de gemeentelijke randvoorwaarden 

waaraan het plan moet voldoen, de benodigde gegevens, handreikingen en digitaal kaartmateriaal.

Experiment toekomstige Omgevingswet
Aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu is toestemming gevraagd om te experimenteren met een 
bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Daarmee krijgen bestemmingsplannen het karakter van 
een omgevingsplan en mag worden afgeweken van onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening, het 
Besluit ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, de Wet milieubeheer en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij samenstelling van dit boekje was nog niet bekend of het ministerie akkoord 
gaat. Voor actuele informatie moet je bij www.maakoosterwold.nl of de gebiedsregisseur zijn.

1. 2.

4.3.



12 13

5.  Vergunningentraject

Ook al wordt in Oosterwold veel vrijheid gegeven, aan vergunningen valt niet te ontkomen.  

De verschillende vergunningen worden tegenwoordig gebundeld in de omgevingsvergunning, die je 

digitaal kunt aanvragen via het omgevingsloket. 

Wanneer je initiatief bestaat uit het bouwen van een of meer woningen dan beperkt de 

omgevingsvergunning zich meestal tot de volgende activiteiten:

•  het bouwen (van bouwwerken);

•    het inrichten en veranderen van terrein (het aanleggen van wegen en paden, het maken van 

verhardingen of afgraven van grond);

•    het maken, veranderen of hebben van een inrit/ uitrit naar de openbare weg.

Het projectafwijkingsbesluit uit stap 4 maakt ook deel uit van de omgevingsvergunning. Gekozen kan 

worden voor een gefaseerde aanvraag, dus eerst het projectafwijkingsbesluit en daarna eventuele 

andere vergunningen.

De initiatiefnemer moet het volgende doen:

•  opstellen schetsontwerp en vooroverleg met plantoetsers (gemeente);

•  opstellen definitief ontwerp;

•  aanvragen vergunning.

6. Realisatie

In principe is de dialoog met de gemeente over regels en procedures nu helemaal afgerond en kun je 

beginnen met de bouw. Je hebt daarvoor nodig:

•  opstellen bestek en tekeningen;

•  selectie en opdrachtverlening aannemer;

•  voorbereiding en start bouw/uitvoering.

 

Zoals hiervoor te lezen en in het schema te zien is, is voor initiatieven die niet of niet geheel 

binnen het geldend bestemmingsplan passen een planologisch traject nodig. Afhankelijk van 

aard, omvang en flexibiliteit van het plan wordt gekozen voor een projectafwijkingsbesluit of een 

projectbestemmingsplan.

B. Het planologisch traject

Aansprakelijkheid
Als je plan voldoet aan de intergemeentelijke structuurvisie en door de gebiedsregisseur is geaccepteerd, 
biedt dat nog geen garantie voor het succesvol doorlopen van het planologisch traject en/of het verlenen van 
een omgevingsvergunning. Immers, niet alleen de inhoud van het plan is van invloed op de besluitvorming; 
uitkomsten van noodzakelijke onderzoeken, inspraakreacties en ingediende zienswijzen worden ook 
meegewogen door de gemeenteraad en het college van B&W. De gemeente aanvaardt daarom geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van vertraging of het in het geheel niet doorgaan van een 
project.

Planschade
Initiatieven die afwijken van het huidige bestemmingsplan kunnen leiden tot schadeclaims van derden, 
bijvoorbeeld als het project een negatieve invloed heeft op hun inkomen of op de waarde van hun onroerend goed.

In artikel 6.1 van de Wro staat dat de gemeente de mogelijkheid heeft om vooraf een overeenkomst te sluiten 
met de aanvrager van een ontwikkeling, die de gemeente vrijwaart voor eventuele planschade. Bij initiatieven 
in Oosterwold wordt van deze mogelijkheid altijd gebruikgemaakt. Dat betekent dat je de verantwoordelijkheid 
voor eventuele planschade altijd zelf draagt.

Desondanks kan een kans op planschade een reden zijn voor gemeenten om niet mee te werken aan een 
planologische wijziging, zoals een bestemmingsplan of projectafwijkingsbesluit. Daarbij moet namelijk sprake 
zijn van een goede ruimtelijke ordening. Een onderdeel daarvan is economische haalbaarheid van het project. 
En die haalbaarheid kan bij dreiging van planschade onder druk komen te staan.
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1.  Projectafwijkingsbesluit

Start procedure
De formele procedure kan pas opgestart worden als een formele aanvraag is ingediend.

Proceduretijd
De proceduretijd voor een omgevingsvergunning waar een projectafwijkingsbesluit deel uitmaakt van 

de vergunning bedraagt standaard 6 maanden (artikel 3:18 Algemene wet bestuursrecht).

Deze termijn kan langer worden als de aanvraag onvolledig is en de aanvrager in de gelegenheid 

wordt gesteld deze aan te vullen en/of als deze termijn verlengd wordt.

Ruimtelijke onderbouwing
Voor het afwijkingsbesluit is het nodig een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. Deze wordt 

door de gemeente gemaakt. Hierin wordt onder meer ingegaan op de relatie met het geldende 

bestemmingsplan en de structuurvisie Oosterwold. Ook geeft de gemeente gemotiveerd aan waarom 

het te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.

In de ruimtelijke onderbouwing wordt  – voor zover van toepassing – ten minste ingegaan op de 

volgende aspecten:

•  een projectbeschrijving;

•  het geldende beleidskader (van het rijk, de provincie en de gemeente);

•    uitkomsten en gevolgen van relevante onderzoeken. Die kunnen gaan over geluidshinder 

(wegverkeer en industrielawaai), bodem, water en natuur (natuurbeschermingswet, ecologische 

hoofdstructuur, flora en fauna), archeologie, cultuurhistorie, luchtkwaliteit, milieuzonering, externe 

veiligheid en/of verkeer en vervoer.

Op grond van artikel 3.2, lid b van de Regeling omgevingsrecht (MOR), wordt aanvrager verzocht de 

benodigde onderzoeken aan te leveren.

Ook wordt aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid, dus de (grond)exploitatie, de economische 

uitvoerbaarheid en eventuele planschade. In de conclusie wordt de ruimtelijke afweging opgenomen 

en de resultaten van vooroverleg met andere betrokken bestuursorganen (rijk, provincie en 

waterschap).

De vorm en inhoud van de ruimtelijke onderbouwing is onder meer afhankelijk van:

•  aard en omvang van het project;

•    de mate van ingrijpendheid in relatie tot de bestaande en toekomstige stedenbouwkundige 

structuur;

•  het actuele ruimtelijk beleid.

Plankosten ruimtelijke onderbouwing
De kosten voor eventueel benodigde onderzoeken van de ruimtelijke onderbouwing zijn voor rekening 

van de aanvrager. Deze worden vooraf door de gemeente geoffreerd.
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2.  Projectbestemmingsplan

De procedure bestaat uit de volgende fasen:

1.  voorbereiding

2.  ontwerp

3.  vaststelling

4.  eventueel beroepsfase

2.1  Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase worden de volgende gegevens verzameld:

•  vaststelling plangebied;

•  de bestaande (digitale) gegevens;

•  het programma van eisen of de nota van uitgangspunten.

Op basis hiervan wordt een concept voorontwerp opgesteld (inclusief de benodigde onderzoeken). 

Deze wordt door diverse gemeentelijke afdelingen gecontroleerd. De uitkomst hiervan wordt verwerkt 

in een ambtelijk advies. Dit advies wordt voorgelegd aan het college van B&W, dat een besluit neemt. 

Vervolgens komt het voorontwerp extern beschikbaar (digitaal). De gemeente overlegt met eventueel 

betrokken bestuursorganen als het rijk, de provincie en de waterschappen. Daarnaast wordt 

het voorontwerp ter inzage gelegd voor inspraak. Tijdens de inzagetermijn kunnen overleg- en 

inspraakreacties worden ingediend. Na afloop van de inzagetermijn worden deze reacties verwerkt in 

een reactienota. Dit is tevens het einde van de voorbereidingsfase.

N.B. een inzagetermijn in de voorbereidingsfase is niet wettelijk verplicht (in de ontwerpfase volgt 
namelijk nog een inspraakronde) maar in veel gemeenten wel gebruikelijk.

2.2  Ontwerpfase
De ontwerpfase start met de besluitvorming naar aanleiding van de overleg- en inspraakreacties 

op het voorontwerp. Er wordt een ontwerp-bestemmingsplan (inclusief benodigde onderzoeken) 

opgesteld, waarin de uitkomsten van het overleg en de inspraak worden vermeld. Deze wordt door 

diverse interne afdelingen gecontroleerd. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in een ambtelijk advies.

Het college van B&W wordt voorgesteld in te stemmen met de verwerking van de inspraakreacties, en 

om de formele procedure voor inzage te starten. Het besluit wordt ter kennisname voorgelegd aan de 

betreffende raadscommissie.

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt gepubliceerd in een plaatselijk blad van Zeewolde of Almere, de 

Staatscourant en digitaal via de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Nu start de formele inzagetermijn, die zes weken duurt. Tijdens deze termijn kunnen reacties worden 

ingediend, die zienswijzen worden genoemd. Na deze termijn worden de zienswijzen opgenomen in 

het plandossier en eindigt de ontwerpfase.

2.3  Vaststellingsfase
De vaststellingsfase start met de beantwoording van de zienswijzen die op het ontwerpplan zijn 

ingekomen. De vaststelling moet binnen 12 weken na afloop van de termijn van de terinzagelegging 

plaatsvinden.

De ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een nota en de indieners ontvangen hiervan bericht. 

Naar aanleiding van de zienswijzen en/of eventuele ambtshalve wijzigingen moet het bestemmingsplan 

meestal worden bijgesteld. Dit bestemmingsplan wordt opnieuw door diverse gemeentelijke afdelingen 

gecontroleerd. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in een advies voor het college van B&W. 

Als het college akkoord gaat, gaat het plan naar de raadscommissie, waar indieners van zienswijzen 

in de gelegenheid worden gesteld in te spreken. Als de raadscommissie akkoord gaat, gaat het 

bestemmingsplan naar de gemeenteraad om het definitief vast te stellen. De overlegpartners 

ontvangen een afschrift van dit besluit. Het plan wordt geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Publicatie
Het vaststellingsbesluit wordt gepubliceerd in plaatselijke bladen, de Staatscourant en op de 

gemeentelijke website. Het vastgestelde plan en de achterliggende stukken liggen zes weken ter 

inzage. Tijdens de inzagetermijn kan beroep ingesteld worden bij de Raad van State. Als er geen 

beroep wordt ingesteld, treedt het plan na afloop van de beroepstermijn in zijn geheel in werking en 

eindigt de vaststellingsfase. Als er wel beroep wordt ingediend dan start de beroepsfase.
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We kunnen ons voorstellen dat je denkt: leuk idee, dat vrij bouwen voor iedereen, maar als ik lees 

wat er allemaal bij komt kijken, zakt de moed me in de schoenen. Bedenk daarbij het volgende: je 

hoeft niet alles per se in je eentje te doen. Zoals in de intergemeentelijke structuurvisie staat kun je 

samenwerken met andere initiatiefnemers; bijvoorbeeld bij het realiseren van gemeenschappelijke 

energievoorzieningen of infrastructuur, maar ook met het planologisch regelwerk. De gebiedsregisseur 

weet precies of er andere initiatiefnemers zijn bij wie je je kunt aansluiten.

Ten slotte zijn er veel gespecialiseerde bureaus die kunnen helpen bij de planvorming en het doen van 

onderzoeken en aanvragen.

Tot slot:
voor iedereen?

Publicatie met aanwijzing
Het kan ook zijn dat Gedeputeerde Staten of de minister een reactieve aanwijzing hebben afgegeven. 

De aanwijzing heeft tot gevolg dat een deel van het plan wordt uitgesloten. De reactieve aanwijzing en 

de gevolgen daarvan moeten worden verwerkt in het vastgestelde plan. Het vaststellingsbesluit en het 

aanwijzingsbesluit worden gepubliceerd in plaatselijke bladen, de Staatscourant en op de gemeentelijke 

website en toegezonden aan de overlegpartners. Ook nu volgt een inzagetermijn van zes weken. Als er 

geen beroep wordt ingesteld treedt het plan na afloop van de beroepstermijn gedeeltelijk in werking en 

eindigt de vaststellingsfase. Als er wel beroep wordt ingediend dan start de beroepsfase.

2.4  Beroepsfase
Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpplan kan tegen het 

vaststellingsbesluit beroep aantekenen bij de Raad van State. Ook kan een belanghebbende beroep 

aantekenen tegen een bij vaststelling aangebrachte wijziging waartegen niet eerder een zienswijze kon 

worden ingebracht. Alle anderen zijn in de regel niet-ontvankelijk. 

Als er beroep wordt aangetekend treedt het plan na zes weken alvast in werking, tenzij een verzoek is 

gedaan om een voorlopige voorziening. Als dat het geval is, behandelt de Raad van State dat verzoek 

eerst. Als het wordt toegewezen treedt het plan voorlopig niet in werking. Als het wordt afgewezen wel 

(geheel of gedeeltelijk) maar is het niet onherroepelijk. Immers, de behandeling van het beroep zelf 

moet nog plaatsvinden.

De Raad van State behandelt het beroepschrift en doet uitspraak. De uitspraak wordt vertaald in het 

bestemmingsplan.

•  Als het plan onherroepelijk is treedt het definitief in werking en eindigt de beroepsfase. 

•   Als het plan gedeeltelijk onherroepelijk is, treedt het gedeeltelijk in werking, worden de uitkomsten 

van de uitspraak verwerkt in het plan en eindigt de beroepsfase.

•    Als het beroep wordt toegewezen (geheel of gedeeltelijk), treedt het plan niet in werking en eindigt 

de planprocedure. 

Proceduretijd van beroep
Een inschatting van de proceduretijd is niet eenvoudig te geven, aangezien deze op kan lopen door 

benodigde onderzoeken, het aangaan van overeenkomsten en eventuele bedenkingen enzovoorts.  

Als richtlijn kan uitgegaan worden van een jaar.



Oriëntatie en informatie
Concept-voorontwerp bestemmingsplan

Besluit B&W

Reactienota

Ontwerp bestemmingsplan

Publicatie en terinzagelegging ontwerp 
bestemmingsplan

Indienen zienswijzen

Beoordeling en beantwoording zienswijzen

Eventuele aanpassing bestemmingsplan  
n.a.v. zienswijzen

Besluit B&W

Behandeling door raadscommissie

Vaststelling door gemeenteraad en publicatie

Evt. beroepsfase

Terinzagelegging
voorontwerp bestemmingsplan

Overleg met rijk, provincie en 
waterschappenInitiatiefplan

Projectbestemmingsplan

Projectafwijkingsbesluit
(incl. vergunningentraject)

Vergunningentraject

Realisatie

Grondverwerving

1
2
3
4
5
6

past niet binnen 
bestemmingsplan

past gedeeltelijk binnen 
bestemmingsplan 

Anterieure overeenkomst

Globaal stappenplan in schema Procedure Projectbestemmingsplan

Voorbereidingsfase

Ontwerpfase

Inzagetermijn 
6 weken

vaststellings- 
termijn max. 
12 weken na 
inzage

VaststellingsfaseVrij bouwen, 
maar niet vrijblijvend

We kunnen ons voorstellen dat je denkt: leuk idee, dat vrij bouwen voor iedereen, maar als ik lees wat 

er allemaal bij komt kijken, zakt de moed me in de schoenen.

Bedenk daarbij het volgende: je hoeft niet alles per se in je eentje te doen. Zoals in de structuurvisie 

staat kun je samenwerken met andere initiatiefnemers; bijvoorbeeld bij het realiseren van 

gemeenschappelijke energievoorzieningen of infrastructuur, maar ook met het planologisch regelwerk. 

De gebiedsregisseur weet precies of er andere initiatiefnemers zijn bij wie je je kunt aansluiten.

Ten slotte zijn er veel gespecialiseerde bureaus die kunnen helpen bij de planvorming en het doen van 

onderzoeken en aanvragen.

Tot slot:
voor iedereen?
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