
jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Processtappen De Bongerd maand dec jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug septokt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

Groen=Afgedaan

Geel=Staat open

Fase 1 Samenwerkingsovereenkomst en uitwerking plan in SO (schetsontwerp)

Opstellen Programma van Eisen bouwplan Sporthal en nevenvoorzieningen(PvE)

Opstellen Bouwplan AH/Sporthal en nevenvoorzieningen(footprint en omvang) en inrichting Openbaar gebied in schetsontwerp (SO)

Financiele doorrekening (Bouwplan en Openbaar gebied)

Plan Tijdelijke huisvesting nevenvoorzieningen (kader)

Plankosten 

Opstellen Samenwerkingsovereenkomst tussen partijen

Opstellen bijlage concept koop/aanneemovereenkomst

Opstellen bijlage plankosten

Opstellen bijlage splitsingsakte appartementsrecht

Akkoord samenwerkingsovereenkomst concept 

Opstellen b&w-advies, afronden Samenwerkingsovereenkomst 

Aanleveren p-beraad (Bulten en Lambregts)

P-beraad (Bulten en Lambregts)

College van B&W (besluitvorming)

Aanleveren griffie (bevestiging ondertekening overeenkomst)

Communicatie richting Winkeleigenaren, Standplaatshouders, omwonenden en gebruikers Sporthal 

Presidium

Beeldvormende raad

Besluitvormende raad

Publicatie ivm aanbesteding

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst en betaling Plankosten

Fase 2 Bestemmingsplan en uitwerking plan in VO (voorlopig ontwerp)

Opstellen bestemmingsplan

publicatie voornemen 

opstellen concept-ontwerp bestemmingsplan

concept-ontwerp:vooroverleg instanties + interne controle

(eventueel) planaanpassing na vooroverleg + interne controle

opstellen b&w-advies, afronden ontwerp-bestemmingsplan

Aanleveren p-beraad

p-beraad

College van B&W (besluitvorming ontwep-bestemmingsplan)

Informatieavond ontwerp- bestemmingsplan

Start ruimtelijke procedure bestemmingsplan Zie opmerking A

Afspraken uitwerken tijdelijk gebruik openbaar gebied (parkeren en verkeersmaatregelen) Zie opmerking B

Afspraken uitwerken voorlopige voorzieningen tijdelijk gebruik (tijdelijk verblijf nevenvoorzieningen,parkeren en verkeersmaatregelen)

Uitwerking Ontwerp Bouwplan Sporthal en nevenvoorzieningen in samenspraak met gebruikers sporthal en nevenvoorzieningen in voorlopig ontwerp 

(VO) Zie opmerking B

Uitwerking Ontwerp Openbaar gebied definitief in samenspraak met gebruikers openbaar gebied (winkeliers en standplaatshouders) in voorlopig 

ontwerp (VO)

Afronding procedure vaststelling bestemmingsplan (inclusief kredietvastelling)

Afdoening zienswijzen (opstellen nota van zienswijzen bestemmingsplan)

Opstellen b&w-advies 

Aanleveren p-beraad (Bulten en Lambregts)

P-beraad (Bulten en Lambregts)

College van B&W (besluitvorming voorstel raad mbt vaststelling bestemmingsplan en kredietvaststelling)

Aanleveren griffie (voorstel besluitvorming bestemmingsplan en kredietvaststelling)

Presidium (voorstel besluitvorming bestemmingsplan en kredietvaststelling)

Beelvormende raad (voorstel besluitvorming bestemmingsplan en kredietvaststelling)

Besluitvormende raad (voorstel besluitvorming bestemmingsplan en kredietvaststelling)

Raad van State (alleen van toepassing wanneer beroep ingesteld) Zie opmerking C

Publicatie van vastgesteld bestemmingsplan

Termijn indiening beroep

Onherroepelijk bestemmingsplan

Fase 3  Omgevingsvergunning en afronding uitwerking plan in DO (definitief ontwerp) 

Afronding planvorming openbaar gebied en sporthal en nevenvoorzieningen in samenspraak met gebruikers sporthal en gebruikers 

nevenvoorzieningen, winkeliers, standplaatshouders in definitief ontwerp (DO)

Omgevingsvergunning (regulier) Zie opmerking C

Aanvraag en afhandeling omgevingsvergunning

Fase 4 Splitsing en overdracht gronden (van gemeente naar Becedo)

Splitsing appartementsrecht Sporthal en appartementsrecht Winkelruimte en parkeergarage

Ondertekening koop/aanneemovereenkomst/ overdracht appartementsrecht Winkel en parkeergarage)

Fase 4 Realisatie

gunning opdracht door initiatiefnemer

realisatie bouwen tot minimaal april 2023

Opmerking A

Termijn terinzagelegging (afhankelijk schoolvakantie):                                                                                                                                                                                                                            

*Minimaal 3 weken buiten termijn 20 juli tot en met 1 september.                                                                                                                                                  *Start 

terinzagelegging buiten termijn 20 juli tot en met 1 september.

Opmerking B

In het kader van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het afronden van de uitwerking 'openbaar gebied', 'tijdelijke voorzieningen' en 

'sporthal en nevenvoorzieningen voor de "start bestemmingsplan procedure" uitgangspunt.  Een voorlopig ontwerp (vo) "openbaar gebied" en 

"sporthal en nevenvoorzieningen" alsmede afspraken "tijdelijke voorzieningen"  voor vastelling van het bestemmingsplan is een must.  

Opmerking c

Inwerkingtreding bestemmingsplan |(en afgifte/ inwerkingtreding omgevingsvergunning) is mede afhankelijk van wel/geen verzoek om voorlopige 

voorziening (vv). Een toekenning van een vv en/of afwachten van het eventuele beroep kan tot een vertraging van circa één jaar leiden. 
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