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Nr Omschrijving Wetsartikelen Tijdlijn

3 Kennisgeving van voorgenomen bestemmingsplan
Een kennisgeving van het voornemen een bestemmingsplan 
op te stellen is verplicht indien er sprake is van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Is daar geen sprake van dan hangt het af van 
de gemeentelijke inspraakverordening of een kennisgeving 
gegeven moet worden. 

Art. 1.3.1 Bro 
Gemeentelijke 
inspraakverordening

-

4 Onderzoek en bestuurlijk vooroverleg
Burgemeester en wethouders moeten onderzoek (laten) ver-
richten naar relevante feiten en af te wegen belangen. Tevens 
zijn gemeenten verplicht om vooroverleg te voeren met onder 
andere de provincie, het Rijk en het waterschap. 

Art. 3.2 Awb
Art. 3.1.1 Bro lid 1

-

5 Eventueel voorontwerp, kennisgeving en inzage
Of er een voorontwerp wordt vastgesteld en ter inzage gelegd, 
hangt af van de gemeentelijke inspraakverordening.

Gemeentelijke 
inspraakverordening

Gemeentelijke 
inspraakveror-
dening

6 Eventueel inspraak
Of er gelegenheid tot inspraak geboden moet worden, hangt 
af van de gemeentelijke inspraakverordening. 

Gemeentelijke 
inspraakverordening

Gemeentelijke 
inspraakveror-
dening

7 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken de terinzageligging van 
het ontwerp bekend. 

Art. 3.8 Wro lid 1 a, b, c
Afdeling 3.4 Awb

-

Nr Omschrijving Wetsartikelen Tijdlijn

8 Inzage ontwerpbestemmingsplan
De officiële procedure begint met het ter inzage leggen van 
een ontwerpbestemmingsplan. De stukken moeten gedurende 
6 weken ter inzage worden gelegd. 

Art. 3.8 Wro lid 1 
Art. 3.1.6 Bro lid 1
Afdeling 3.4 Awb

Inzagetermijn: 
6 weken

9 Zienswijzen
Door eenieder kunnen zienswijzen omtrent het ontwerp 
worden ingediend. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. 

Art. 3.8 Wro lid 1 d
Afdeling 3.4 Awb

Gedurende de 
inzagetermijn

10 Eventueel voorbereidingsbesluit blijft van kracht
Indien gedurende de looptijd van een voorbereidingsbesluit 
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dan 
blijft het van kracht tot het bestemmingsplan in werking 
treedt. 

Art. 3.7 Wro lid 5

11 Zienswijzen
Gedeputeerde Staten en I&M hebben, net als eenieder, de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Art. 3.8 Wro lid 1 d
Afdeling 3.4 Awb

Gedurende de 
inzagetermijn

12 Eventuele aanpassing n.a.v. zienswijzen
Mogelijk geven de zienswijzen aanleiding tot nader onderzoek 
danwel het aanbrengen van wijzigingen in het plan.

- -

13 Vaststelling bestemmingsplan
Binnen 12 weken na de termijn van terinzageligging beslist de 
gemeenteraad over de vaststelling van het plan. 

Art. 3.1 Wro lid 1 
Art. 3.8 Wro lid 1 e 

Binnen 12 
weken na 
inzagetermijn

Nr Omschrijving Wetsartikelen Tijdlijn

1 Eventueel voorbereidingsbesluit
De raad kan bepalen dat een bestemmingsplan wordt 
voorbereid. Hiermee ontstaat een aanhoudingsplicht voor 
omgevingsvergunningen voor bouwen en eventueel voor 
aanlegwerkzaamheden. 

Art. 3.7 Wro 
Art. 3.3 Wabo
Art. 3.42 Awb

-

2 Bekendmaking en inwerkingtreding voorbereidings
besluit, max. 1 jaar van kracht
Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt en treedt in 
werking. Een voorbereidingsbesluit kan maximaal 1 jaar van 
kracht zijn. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen beroep 
worden ingesteld. 

Art. 3.7 Wro lid 2, 5, 7
Art. 3.40 Awb
Art. 8.5 Awb lid 1

Maximaal 1 
jaar van kracht, 
tenzij een 
bestemmings-
plan ter inzage 
wordt gelegd.

Het bestemmingsplan in 25 stappen
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14 Plan gewijzigd conform zienswijze?
Indien ja: procedure verloopt verder bij stap 18
Indien nee: procedure verloopt verder bij stap 15
Indien een eventuele zienswijze van GS en/of I&M niet geheel 
is overgenomen in het plan of er andere wijzigingen zijn 
aangebracht in het plan, zenden burgemeester en wethouders 
het vaststellingsbesluit onverwijld naar GS en/of I&M. 

Art. 3.8 Wro lid 4 -

15 Reactieve aanwijzing van GS of minister van I&M?
Indien ja: procedure verloopt verder bij stap 16
Indien nee: procedure verloopt verder bij stap 18
Indien een zienswijze van Gedeputeerde Staten of I&M niet 
(geheel) is overgenomen in het plan, kan GS of I&M tussen 
het moment van vaststellen van het bestemmingsplan en het 
moment van bekendmaken een reactieve aanwijzing geven. 

Art. 3.8 Wro lid 6
Art. 4.2 Wro lid 1
Art. 4.4. Wro lid 1 a 

-

16 Bekendmaking aanwijzingsbesluit
Het aanwijzingsbesluit wordt tegelijkertijd met het vaststel-
lingsbesluit bekendgemaakt.

Art. 3.8 Wro lid 6 -

17 Uitzondering delen plan i.v.m. aanwijzingsbesluit
De onderdelen van het bestemmingsplan waarop een reac-
tieve aanwijzing betrekking heeft, worden uitgesloten van het 
bestemmingsplan. 

Art. 3.8 Wro lid 6 -

Nr Omschrijving Wetsartikelen Tijdlijn

18 Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt binnen 2 
weken na het nemen van het besluit bekendgemaakt. Deze 
termijn bedraagt 6 weken indien Gedeputeerde Staten of 
I&M een zienswijze heeft ingediend en deze niet (volledig) is 
overgenomen of indien het plan gewijzigd is ten opzichte van 
het ontwerp. 
Indien Gedeputeerde Staten respectievelijk I&M gebruik 
maken van de mogelijkheid een reactieve aanwijzing te geven, 
bedraagt de termijn 7 weken. 

Art. 3.8 Wro lid 3, 4, 6 Binnen 2, of na 
6 of 7 weken 
na vaststelling 
bestemmings-
plan

19 Beroepstermijn 6 weken
Gedurende 6 weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid 
om beroep in te stellen bij de Raad van State. 

Art. 6.16 Awb 6 weken 

20 Beroep 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen van bij de Raad 
van State.

hoofdstuk 8 Awb Gedurende de 
beroepstermijn

21 Beroepstermijn 6 weken 
Gedurende 6 weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid 
om beroep in te stellen bij de Raad van State. 

Art. 6.16 Awb 6 weken

Nr Omschrijving Wetsartikelen Tijdlijn

22 Bij beroep: eventueel voorlopige voorziening
Indien gedurende de beroepstermijn om een voorlopige 
voorziening wordt verzocht, wordt de werking van het be-
stemmingsplan geschorst totdat op de voorlopige voorziening 
wordt beslist. 

Art. 8.4 Wro 
Titel 8.3 Awb

Verzoek indie-
nen gedurende 
beroepstermijn

23 Bij beroep: behandeling door Raad van State
De Raad van State beslist binnen 12 maanden na afloop van de 
beroepstermijn over een ingesteld beroep. 

Art 8.2 Wro lid 2 Binnen 12 
maanden na 
afloop van de 
beroepstermijn

24 Eventueel voorbereidingsbesluit vervalt
Een eventueel voorbereidingsbesluit vervalt met de inwerking-
treding van een bestemmingsplan.

Art. 3.7 Wro lid 6 -

25 Bestemmingsplan treedt (gedeeltelijk) in werking
Het vastgestelde besluit treedt in werking na de dag waarop 
de beroepstermijn afloopt. Indien aan delen van het plan een 
aanwijzing is gegeven, treden deze delen niet in werking. 

Art. 3.8 Wro lid 5, 6 1 dag na afloop 
van de beroeps-
termijn

Gebruikte afkortingen: 

Awb Algemene wet bestuursrecht
Bro Besluit ruimtelijke ordening

Wro Wet ruimtelijke ordening
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


