
Bestemmingsplanprocedure  
en inspraak

Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan en inspraak
Oktober - november 2020 (4 weken ter inzage)
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen van Reimerswaal en belanghebbenden 
schriftelijke of mondelinge inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. 
De ingebrachte inspraakreacties worden betrokken bij de te maken afweging.

Verwerken inspraakreacties en opstellen ontwerpbestemmingsplan 
Eind 2020  
Het ontwerpbestemmingsplan wordt behandeld door het college van B&W en door de gemeenteraad. 
Heeft u een inspraakreactie ingediend? Dan krijgt u vooraf een antwoord op uw inspraakreactie en een 
uitnodiging voor de vergadering van de opinieraad. 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan en zienswijzen 
1e kwartaal 2021 (6 weken ter inzage)
Gedurende de termijn waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen digitale, 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. 
De gemeenteraad stelt degenen die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid tot 
het geven van een nadere mondelinge toelichting tijdens een vergadering van de opinieraad.

Verwerken zienswijzen en opstellen vast te stelen bestemmingsplan
Het vast te stellen bestemmingsplan wordt behandeld door het college en door de gemeenteraad. Heeft 
u een zienswijze ingediend? Dan krijgt u vooraf een reactie op uw zienswijze en een uitnodiging voor de 
vergadering van de opinieraad. 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplannen en beroep
2e helft 2021
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit 
beroep instellen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. 
Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, 
tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval 
treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Aanvragen vergunningen, onderzoeken, betredingstoestemming e.a. 
Na 2024 


