
Gemeente toetst

Is er een kans dat het verzoek haalbaar is?
De gemeente doet een haalbaarheidstoets.

Terugkoppeling

U ontvangt terugkoppeling van de gemeente 
of uw verzoek kansrijk of niet haalbaar is.

U werkt het 
verzoek verder uit

U werkt het verzoek verder uit aan de hand 
van handvatten die de gemeente u geeft en 
dient het verzoek in.

Indieningsvereisten en 
plek van indienen

Heeft u het idee om een voormalig agrarisch 
gebouw af te breken en er een woonhuis op 
te bouwen? U dient een verzoek in bij de 
gemeente.
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Niet haalbaar

3 4

U levert onderzoeken voor 
bestemmingsplan aan

U levert de gemeente relevante 
onderzoeken voor het bestemmingsplan 
aan, waarna de gemeente dit beoordeelt.

13

Niet haalbaar

U betaalt de factuur

U dient de factuur vooraf te betalen 
(2022: €1.007).

5
Kansrijk

Haalbaarheidstoets
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Ca. 3 weken
Principeverzoek

Ca. 11 weken (na start kwartaal)

Definitieve uitwerking

Uitvoering

Ca. 8 weken (excl. verwerkingstijd initiatiefnemer)

Wijzigen Bestemmingsplan
Doorlooptijd ca. 9 maanden

Gemeente toetst, behandelt 
en neemt een besluit over het 
verzoek

De gemeente toetst het verzoek op volledigheid 
en inhoud. Daarna gaan alle betrokken 
disciplines rond de tafel om het verzoek te 
behandelen, waarna een besluit wordt genomen.
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U werkt het initiatief uit

U werkt het initiatief samen met het Gelders
Genootschap verder uit tot een landschappelijk 
er�nrichtingsplan.
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Gemeente toetst het 
uitgewerkte initiatief

De gemeente toetst aan alle geldende 
kaders, structuurvisies en milieutechni-
sche kaders.

8
U brengt de sloopmeters in 

U brengt de sloopmeters in, waarna de 
gemeente dit controleert.

9

U doet de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning

U doet de aanvraag voor de omgevingsvergunning, 
waarna de gemeente dit behandelt. Deze reguliere 
procedure (ca. 8 weken) voor het bouwen van een 
bouwwerk is niet uitgewerkt in dit stappenplan.

18
U mag beginnen met bouwen

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning 
geeft u uitvoering hieraan en mag u starten met 
bouwen.
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U levert de planschaderisico- 
analyse aan

Welke risico’s brengt uw plan mogelijk met zich 
mee? U laat een onderzoek doen en levert de 
bevindingen bij de gemeente aan, waarna de 
gemeente dit beoordeelt.

10
U en de gemeente sluiten de 
anterieure overeenkomst

In deze overeenkomst borgen we alle gemaakte 
afspraken.

11
U betaalt de factuur

U dient de factuur ‘exploitatiebijdrage’ te betalen 
(2022: ca. €30.000,-).
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Gemeente stelt het (concept) 
ontwerpbestemmingsplan op 

14
Besluit ruimtelijke ordening 
en juridische afhandeling

Tevens zorgt de gemeente voor publicatie en ter 
inzage van ontwerpbestemmingsplan.

15
U doet een sloopmelding 
(indien van toepassing) 
waarna u mag starten

U meldt de gemeente dat u wilt gaan slopen. 
Na goedkeuring mag u daadwerkelijk de 
sloopwerkzaamheden starten, evenals het saneren 
van de vrijkomende grond.

16
U start de uitvoering van het 
landschappelijk (erf)inrich-
tingsplan

17

Gemeente HarderwijkInitiatiefnemer
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Indieningsvereisten en 
plek van indienen

Heeft u het idee om een voormalig agrarisch 
gebouw af te breken en er een woonhuis op 
te bouwen? U dient een verzoek in bij de 
gemeente.

Bij het indienen van een haalbaarheidsver-
zoek dient u de volgende gegevens in:
• (schets)tekening bestaande situatie met 
 daarop aanwezige bebouwing, de
 huidige functie en de oorspronkelijke 
 functie;
•  (schets)tekening nieuwe situatie met 
 daarop de te slopen bouwwerken en de
 nieuwe bebouwing.

1

terug
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U werkt het 
verzoek verder uit

U werkt het verzoek verder uit aan de hand 
van handvatten die de gemeente u geeft en 
dient het verzoek in. Wij adviseren u om 
hiervoor een deskundige in te schakelen.

Bij het indienen van een principeverzoek 
dient u de volgende gegevens in:
• tekening bestaande situatie (aanwezige 
 bebouwing, huidige functie, 
 oorspronkelijke functie;
•  tekstuele onderbouwing van uw 
 principeverzoek, op basis van geldende
 structuurvisies (bestemmingsplan, visie op 
 hoofdlijnen, visie dorpsomgevingsplan 
 Hierden, verdiepingsslag buitengebied en 
 Hierden);
•  bewijsstukken legaliteit bestaande
 bebouwing (verleende vergunningen);
•  alle percelen in Harderwijk en Hierden die 
 in uw eigendom zijn (eventueel
 mogelijkheden voor landschappelijke 
 versterking aantonen);
•  tekening nieuwe situatie (te slopen 
 bouwwerken, nieuwe bebouwing);
• een er�nrichtingsplan.
• geef aan hoe u de buurt heeft betrokken en 
 wat daarvan het resultaat is.

4

terug
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U brengt de sloopmeters in 

U brengt de sloopmeters in, waarna de 
gemeente dit controleert.

U sloopt alle voormalige agrarische bebouwing 
op het perceel. U kunt legale bebouwing op uw 
eigen perceel inzetten als sloopmeters en/of 
sloopmeters afnemen van onze sloopbank.

9

terug



Activiteit

Aanleveren afgeronde onderzoeken.

Ambtelijke toets en vooroverleg art. 3.1.1. Bro 
(ODNV, VNOG, provincie, waterschap e.d.) 
inclusief verwerking.

Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan voor 
start procedure door college.

Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan.

Opstellen commentaarnota zienswijzen + 
vast te stellen bestemmingsplan (afhankelijk 
van inhoud en aantal zienswijzen).

Bestuurlijke routing vast te stellen 
bestemmingsplan.

Behandeling commissie ruimte (raad), 
presidium en raad.

Ter inzage leggen i.v.m. beroepstermijn Raad 
van State.

Behandeling voorlopige voorziening en/of 
beroep door Raad van State (indien van toe-
passing).

Tijd

initiatiefnemer.

ca. 2 maanden.

ca. 3 weken.

6 weken.

ca. 4 weken.

ca. 2 weken.

ca. 2 maanden (afhankelijk
van agenda).

6 weken.

ca. 6-12 maanden.

Besluit ruimtelijke ordening 
en juridische afhandeling

Tevens zorgt de gemeente voor publicatie en ter 
inzage van ontwerpbestemmingsplan.
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