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Bestemmingsplan 
voorbereiden & 

opstellen
ca. 12 weken

beoordelen zienswijzen

College geeft ontwerp 
bestemmingsplan vrij

Via college 
Naar 

gemeenteraad

Bestemmingsplan  
treedt in werking

ca. 12 weken

Past niet binnen  
Bestemmingsplan

inzage

inzage vastgesteld 
bestemmingsplan

Past wel? Check op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Digitaal indienen via 
www.breda.nl

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd mag worden.  Ook 
regelt dit plan hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Regels in 
een bestemmingsplan zijn voor iedereen bindend.

Initiatief Intake

gemeenteraad 
stelt Bestemmings-

plan vast

medewerking college
Geen medewerking college? 
Initiatief kan niet doorgaan + extra tijd

Optioneel

Haalbaarheidsfase

Initiatieven worden integraal 
afgewogen door het college

mogelijkheid om beroep in te dienen

Optioneel

Betrokkenen 
informeren

Optioneel

Betrokkenen 
informeren

Start  
procedure

6 weken

6 weken

bespreken met 
gemeenteraad

op grond van bestemmingsplan 
kan de omgevingsvergunning 

worden verleend
Totale proces van ca. 9 maanden

www.overheid.nl

www.ruimtelijkeplannen.nl

www.overheid.nl

Eventueel 
aanpassen  

bestemmings-
plan

Eventueel 
aanpassen  

bestemmings-
plan

0576_17  12-01-2018





99
  |

 
Br

ed
a 

Bi
nn

en
st

eb
ui

te
n 

 

Ontvangstbevestiging
toets of aanvraag 
in behandeling kan 
worden genomen

Besluit NAAR
aanvrager & 

op www.overheid.nl

ca. 2 weken

ca. 2 weken
+ extra tijd

Optioneel

Optioneel

Opvragen 
aanVullende gegevens

na uitspraak besluit onherroepelijk
BEZWAAR? (Hoger) beroep 

Meer informatie? Kijk op www.breda.nl

0576_17  V11

Past niet

via 
www.omgevingsloket.nl

Indienen  
aanvraag

Toets aan  
bestemmingsplan
en andere toetsen, zoals milieu,  

APV en welstand

B uw kan
worden gestart

besluit treedt in werking 

Past wel

Besluit Vergunning

College kijkt naar 
mogelijkheden 

om af te wijken:

Start  
behandeling 
aanvraag

> binnenplanse afwijking

>  kleine buitenplanse afwijking (kruimel)

>  grote buitenplanse afwijking

 •  afwijkingsbesluit of  
nieuw bestemmingsplan 
 

 + extra tijd













Achtergrondinformatie
• Herbestemmen in Nederland,  
  www.herbestemming.nu
•  Rijksdienst voor ondernemend Nederland,    

www.rvo.nl
•  Ruimtelijk beleidskader, structuurvisie Breda 2030,  

www.breda.nl/beleid
• Provincie Noord Brabant,  
  www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-orde-

ning/leegstand.aspx
•  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leegstand-kantoren
•  vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/leegstand-en-herbe-

stemming

Agrarische complexen
•  Leegkomende agrarische complexen,  

www.nvm.nl/actueel/persberichten/2017/20171102vab

Herbestemmen van monumenten
•  Herbestemmen kerkgebouwen, 

www.toekomstkerkgebouwen.nl/NL/home/1-0-10/home.htm
• http://www.monumentenfondsbrabant.nl

Verduurzaming 
•  Energielabel C kantoren,  

www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2017/5/vanaf-2023-kanto-
ren-minimaal-energielabel-c-wat-betekent-dat-101248485

•  Verduurzaming Bredaas gemeentelijk vastgoed, 
www.energiekbreda.nl/duurzaam-ondernemen/verduurzaming-ge-
meentelijke-organisatie/duurzame-gemeentelijke-gebouwen

• www.energiesubsidiewijzer.nl/
 
Advisering
• www.boei.nl/rollen-en-producten
• www.stadsherstelbreda.nl/

https://www.herbestemming.nu/
https://www.rvo.nl/
https://www.breda.nl/beleid
 https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/leegstand.aspx 
 https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/leegstand.aspx 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leegstand-kantoren
 https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/leegstand-en-herbestemming
 https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/leegstand-en-herbestemming
https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2017/20171102vab
http://www.toekomstkerkgebouwen.nl/NL/home/1-0-10/home.htm
http://www.monumentenfondsbrabant.nl/
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2017/5/vanaf-2023-kantoren-minimaal-energielabel-c-wat-betekent
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2017/5/vanaf-2023-kantoren-minimaal-energielabel-c-wat-betekent
http://www.energiekbreda.nl/duurzaam-ondernemen/verduurzaming-gemeentelijke-organisatie/duurzame-gem
http://www.energiekbreda.nl/duurzaam-ondernemen/verduurzaming-gemeentelijke-organisatie/duurzame-gem
http://www.energiesubsidiewijzer.nl/
http://www.boei.nl/rollen-en-producten
https://www.stadsherstelbreda.nl/
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