
Procedure-  en tijdschema  bestemmingsplan en inrichtingsplan Tusschenwater . 

De volgende documenten gaan – indien mogelijk - gezamenlijk in procedure. 

- Inrichtingsplan;      
- Projectplan Waterwet;               

              
- Milieueffectrapport  +  Nota beantwoording zienswijzen; 
- Bestemmingsplan.  

Tijdpad. 

2 februari 2015 Gebiedsbijeenkomst. 

17 maart 2015 Opiniërende behandeling in de gemeenteraad 

 31 maart 2015 Besluitvormende behandeling in de gemeenteraad. Gemeenteraad 
besluit het bestemmingsplan met bijbehorende documenten vrij te 
geven voor inspraak en overleg conform de Inspraakverordening. 

8 april 2015 Publicatie  terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan c.a. ; ter 
inzage vanaf 10 april 2014 tot en met 24 mei 2015; 

29 april 2015 Informatieavond over het bestemmingsplan c.a. 

24 mei – 31 mei 2015 Zienswijzen uit de inspraak  en het overleg worden van een reactie 
voorzien. 

30 juni 2015 Gemeenteraad stelt de Nota “Inspraak en overleg vast” en machtigt 
het college om het bestemmingsplan “voor de vaststelling ter inzage 
te leggen”. 

4 juli t/m  16 augustus 2015 Zomervakantie.  Om niet die hele periode proceduretijd te verliezen 
leggen wij het bestemmingsplan met ingang van 31 juli 2014 
gedurende zes weken ter inzage. De indieners van een zienswijze 
doen wij daarvan schriftelijk mededeling, zodat zij maatregelen 
kunnen treffen om tijdig een zienswijze in te dienen.  

29 juli  2015 Publicatie  terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan c.a.  vanaf 31 
juli 2015 tot en met 10 september  2015 

10 t/m 20 september  2015 Opstellen nota “zienswijzen” ter voorbereiding van de 
raadsvergadering van 27 oktober 2015. 

13 oktober 2015 Behandeling nota zienswijzen in b. en w. 

27 oktober  2015  Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan. 

18 november  2015 ** Publicatie vastgesteld bestemmingsplan c.a.. Bestemmingsplan ligt 
ter inzage vanaf 20 november  2015 tot en met 31 december 2015 



met de mogelijkheid van het instellen van beroep bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

1 januari  2016 Bestemmingsplan treedt in werking. Als beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het 
bestemmingsplan pas in werking nadat de Voorzitter ABRS het 
verzoek heeft afgewezen. 

1 januari  2016 Werkzaamheden kunnen starten. 

 

** Crisis- en herstelwet. 

Aangezien sprake is van aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld in artikel 5.4, eerste 
lid van de Waterwet is de Crisis- en herstelwet op het project van toepassing. Dit betekent dat:  

- beroepschriften ineens goed gemotiveerd moeten worden ingediend en dat   
- De Raad van State binnen een half jaar uitspraak doet. 

 


