
1.1.1) Opdrachtverstrekking	  onderzoeken

1.1.2) Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  bodem

1.1.3) Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  geluid

1.1.4) Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  flora	  en	  fauna

1.1.5) Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  externe	  veiligheid

1.1.6) Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  luchtkwaliteit

1.1) Voorbereidings-‐/onderzoeksfase

1.2.1) concept

1.2.2) definiEef	  ontwerp

1.2.3) besluiFormulier	  (tkn)

1.2.4) collegebesluit	  ontwerp

1.2) Concept-‐wijzigingsplan

1.3.1) ter	  inzagelegging

1.3.2) nota	  van	  zienswijzen

1.3.3) collegebesluit	  vaststelling	  wijzigingsplan

1.3.4) zomerreces	  college

1.3) Ontwerp-‐wijzigingsplan

1.4.1) bekendmaking

1.4) Wijzigingsplan

1.5.1) ter	  inzageperiode	  /	  beroepsmogelijkheid

1.5.2) bestemmingsplan	  definiEef

1.5.3) Raad	  van	  State	  procedure

1.5) Beroep

1) Bestemmingsplan	  2521	  Zwembad	  Lanxmeer

2.1.1) Uitwerking	  CO	  -‐-‐>	  DO	  met	  begroEng

2.1.2) PresentaEe	  DO

2.1.3) Stuurgroepbesluit	  DO	  +	  begroEng

2.1) DefiniIef	  maken	  ontwerp

2.2.1) Uitwerken	  DO	  tot	  bestek

2.2.2) Herijken	  direcEebegroEng

2.2.3) Aanbestedingsstukken	  gereed

2.2.4) Stuurgroepbesluit	  aanbestedingsstukken

2.2) Aanbestedingsgereed	  maken

2) Gebouwontwerp

3.1) indienen	  collegevoorstel

3.2) collegebesluit	  "GO/NO	  GO"

3.3) agendacommissie	  gemeenteraad	  

3.4) voorbespreking	  raad	  beslisdocument

3.5) debat	  raad	  beslisdocument

3.6) besluit	  raad	  beslisdocument	  'GO	  /	  NO	  GO'

3) Gemeentelijke	  besluitvorming

4.1) indienen	  aanvraag

4.2) behandelingstermijn

4.3) vergunningsverlening

4.4) bezwaartermijn

4.5) vergunning	  definiEef

4) Omgevingsvergunningaanvraag

5.1) elektronische	  publicaEe	  aankondiging

5.2) uiterste	  datum	  indiening	  aanvragen	  tot	  deelneming

5.3) selecEeresultaat	  definiEef	  ("incl.	  opschortende	  termijn")

5.4) verzenden	  bestekken

5.5) aanbesteding

5.6) bouwvak	  'Midden'

5.7) definiEeve	  gunning

5.8) tekenen	  aannemingsovereenkomsten

5.9) einde	  ontbindende	  voorwaarde	  'bestemmingsplan'

5) Aanbesteding	  bouw

6.1) bouwvoorbereiding

6.2) realisaEe

6.3) oplevering

6.4) ingebruikname

6.5) feestelijke	  opening

6) BOUW

7.1) oprichten	  sEchEng

7.2) werving	  /	  selecEe	  'definiEeve'	  bestuur(ders)

7.3) werving	  /	  selecEe	  manager

7.4) overgang	  van	  personeel

7) Opstart	  nieuwe	  organisaIe

Opdrachtverstrekking	  onderzoekenOpdrachtverstrekking	  onderzoeken 14-‐03-‐1414-‐03-‐14

Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  bodemUitvoeringsperiode	  onderzoek	  bodem 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  geluidUitvoeringsperiode	  onderzoek	  geluid 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  flora	  en	  faunaUitvoeringsperiode	  onderzoek	  flora	  en	  fauna 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  externe	  veiligheidUitvoeringsperiode	  onderzoek	  externe	  veiligheid 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

Uitvoeringsperiode	  onderzoek	  luchtkwaliteitUitvoeringsperiode	  onderzoek	  luchtkwaliteit 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

conceptconcept 16-‐06-‐1416-‐06-‐14

definiEef	  ontwerpdefiniEef	  ontwerp 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

besluiFormulier	  (tkn)besluiFormulier	  (tkn) 13-‐05-‐1413-‐05-‐14

collegebesluit	  ontwerpcollegebesluit	  ontwerp 20-‐05-‐1420-‐05-‐14

ter	  inzageleggingter	  inzagelegging 17-‐07-‐1417-‐07-‐14

nota	  van	  zienswijzennota	  van	  zienswijzen 22-‐07-‐1422-‐07-‐14

collegebesluit	  vaststelling	  wijzigingsplancollegebesluit	  vaststelling	  wijzigingsplan 29-‐07-‐1429-‐07-‐14

zomerreces	  collegezomerreces	  college 24-‐08-‐1424-‐08-‐14

bekendmakingbekendmaking 13-‐08-‐1413-‐08-‐14

ter	  inzageperiode	  /	  beroepsmogelijkheidter	  inzageperiode	  /	  beroepsmogelijkheid 25-‐09-‐1425-‐09-‐14

bestemmingsplan	  definiEefbestemmingsplan	  definiEef 25-‐09-‐1425-‐09-‐14

Raad	  van	  State	  procedureRaad	  van	  State	  procedure 27-‐08-‐1527-‐08-‐15

Uitwerking	  CO	  -‐-‐>	  DO	  met	  begroEngUitwerking	  CO	  -‐-‐>	  DO	  met	  begroEng 07-‐05-‐1407-‐05-‐14

PresentaEe	  DOPresentaEe	  DO 23-‐05-‐1423-‐05-‐14

Stuurgroepbesluit	  DO	  +	  begroEngStuurgroepbesluit	  DO	  +	  begroEng 23-‐05-‐1423-‐05-‐14

Uitwerken	  DO	  tot	  bestekUitwerken	  DO	  tot	  bestek 03-‐06-‐1403-‐06-‐14

Herijken	  direcEebegroEngHerijken	  direcEebegroEng 10-‐06-‐1410-‐06-‐14

Aanbestedingsstukken	  gereedAanbestedingsstukken	  gereed 10-‐06-‐1410-‐06-‐14

Stuurgroepbesluit	  aanbestedingsstukkenStuurgroepbesluit	  aanbestedingsstukken 20-‐06-‐1420-‐06-‐14

indienen	  collegevoorstelindienen	  collegevoorstel 13-‐05-‐1413-‐05-‐14

collegebesluit	  "GO/NO	  GO"collegebesluit	  "GO/NO	  GO" 20-‐05-‐1420-‐05-‐14

agendacommissie	  gemeenteraad	  agendacommissie	  gemeenteraad	   20-‐05-‐1420-‐05-‐14

voorbespreking	  raad	  beslisdocumentvoorbespreking	  raad	  beslisdocument 05-‐06-‐1405-‐06-‐14

debat	  raad	  beslisdocumentdebat	  raad	  beslisdocument 19-‐06-‐1419-‐06-‐14

besluit	  raad	  beslisdocument	  'GO	  /	  NO	  GO'besluit	  raad	  beslisdocument	  'GO	  /	  NO	  GO' 03-‐07-‐1403-‐07-‐14

indienen	  aanvraagindienen	  aanvraag 15-‐06-‐1415-‐06-‐14

behandelingstermijnbehandelingstermijn 09-‐08-‐1409-‐08-‐14

vergunningsverleningvergunningsverlening 09-‐08-‐1409-‐08-‐14

bezwaartermijnbezwaartermijn 25-‐09-‐1425-‐09-‐14

vergunning	  definiEefvergunning	  definiEef 25-‐09-‐1425-‐09-‐14

elektronische	  publicaEe	  aankondigingelektronische	  publicaEe	  aankondiging 24-‐05-‐1424-‐05-‐14

uiterste	  datum	  indiening	  aanvragen	  tot	  deelneminguiterste	  datum	  indiening	  aanvragen	  tot	  deelneming 09-‐06-‐1409-‐06-‐14

selecEeresultaat	  definiEef	  ("incl.	  opschortende	  termijn")selecEeresultaat	  definiEef	  ("incl.	  opschortende	  termijn") 20-‐06-‐1420-‐06-‐14

verzenden	  bestekkenverzenden	  bestekken 22-‐06-‐1422-‐06-‐14

aanbestedingaanbesteding 23-‐07-‐1423-‐07-‐14

bouwvak	  'Midden'bouwvak	  'Midden' 24-‐08-‐1424-‐08-‐14

definiEeve	  gunningdefiniEeve	  gunning 14-‐08-‐1414-‐08-‐14

tekenen	  aannemingsovereenkomstentekenen	  aannemingsovereenkomsten 15-‐08-‐1415-‐08-‐14

einde	  ontbindende	  voorwaarde	  'bestemmingsplan'einde	  ontbindende	  voorwaarde	  'bestemmingsplan' 29-‐09-‐1429-‐09-‐14

bouwvoorbereidingbouwvoorbereiding 27-‐10-‐1427-‐10-‐14

realisaEerealisaEe 26-‐10-‐1526-‐10-‐15

opleveringoplevering 26-‐10-‐1526-‐10-‐15

ingebruiknameingebruikname 27-‐10-‐1527-‐10-‐15

feestelijke	  openingfeestelijke	  opening 05-‐11-‐1505-‐11-‐15

oprichten	  sEchEngoprichten	  sEchEng 20-‐05-‐1420-‐05-‐14

werving	  /	  selecEe	  'definiEeve'	  bestuur(ders)werving	  /	  selecEe	  'definiEeve'	  bestuur(ders) 07-‐10-‐1407-‐10-‐14

werving	  /	  selecEe	  managerwerving	  /	  selecEe	  manager 07-‐04-‐1507-‐04-‐15

overgang	  van	  personeelovergang	  van	  personeel 26-‐10-‐1526-‐10-‐15
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