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BIJLAGE I Dossierstatussen 

 

 

Dossierstatus 

 

Betekenis  beschikbaar stellen/ 

verwijderen  

in voorbereiding  Deze dossierstatus wordt toegekend vanaf de eerste 

beschikbaarstelling, wat bij de 

bestemmingsplanprocedure mogelijk een 

voorbereidingsbesluit kan zijn1. Mogelijke 

instrumenten daar op volgend zijn informele 

concepten en/of een voorontwerp. Daarna wordt het 

ontwerp bestemmingsplan beschikbaar gesteld en ter 

inzage gelegd. Na afloop van de terinzagelegging 

beantwoordt en verwerkt de bronhouder de 

zienswijzen. Vervolgens wordt het plan vastgesteld 

en het vastgestelde plan beschikbaar gesteld. Als er 

een reactieve aanwijzing is gegeven waardoor een 

onderdeel van het plan geen deel meer uitmaakt van 

het plan, dan wordt deze aanwijzing niet verwerkt in 

het vastgestelde plan. Het bevoegd gezag dat de 

aanwijzing heeft gegeven stelt de reactieve 

aanwijzing via het eigen manifest in een eigen dossier 

beschikbaar, met in de aanwijzing een verwijzing 

naar het plan waar het zich toe richt. De 

dossierstatus in voorbereiding eindigt gelijktijdig met 

het beschikbaar stellen van het vastgestelde 

bestemmingsplan.  

Beschikbaar stellen:  

� voorbereidingsbesluit 

� concept plan  

� voorontwerp plan  

� ontwerp plan  

  

vastgesteld  Deze dossierstatus wordt toegekend op het moment 

dat het vastgestelde plan beschikbaar wordt gesteld. 

Na de beschikbaarstelling van het vastgestelde plan is 

er beroep tegen het plan mogelijk. De dossierstatus 

vastgesteld eindigt op het moment dat er bij het 

bevoegde gezag duidelijkheid is over ingesteld 

beroep en mogelijke verzoeken om een voorlopige 

voorziening. De dossierstatus moet nu in het 

manifest worden gewijzigd naar de actuele waarde 

en het gewijzigde manifest moet weer beschikbaar 

worden gesteld.  

Beschikbaar stellen:  

  vastgesteld plan  

  

 

geheel in werking  Deze dossierstatus wordt toegekend indien er beroep 

is ingesteld tegen het vastgestelde plan zonder dat er 

een verzoek om voorlopige voorziening (vovo) is 

Beschikbaar stellen:  

  uitspraak vovo met  

contour  
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Dossierstatus 

 

Betekenis  beschikbaar stellen/ 

verwijderen  

ingediend of indien dit verzoek is afgewezen. De 

uitspraak over het eventuele verzoek om voorlopige 

voorziening wordt door de bronhouder beschikbaar 

gesteld. De dossierstatus geheel in werking eindigt 

met de uitspraak in de beroepsprocedure. De 

dossierstatus moet nu in het manifest worden 

gewijzigd naar de actuele waarde en het gewijzigde 

manifest moet  

  

 weer beschikbaar worden gesteld.   

deels in werking  Deze dossierstatus wordt toegekend als ten gevolge 

van het toewijzen van het verzoek om voorlopige 

voorziening het plan slechts gedeeltelijk in werking 

treedt. De uitspraak over het eventuele verzoek om 

voorlopige voorziening wordt door de bronhouder 

beschikbaar gesteld. De dossierstatus deels in 

werking eindigt met de uitspraak in de 

beroepsprocedure. De dossierstatus moet nu in het 

manifest worden gewijzigd naar de actuele waarde 

en het gewijzigde manifest moet weer beschikbaar 

worden gesteld.   

Beschikbaar stellen:  

   uitspraak vovo  

contour  

  

met  

niet in werking  Deze dossierstatus wordt toegekend als ten gevolge 

van het toewijzen van een voorlopige voorziening 

het plan in het geheel niet in werking treedt. De 

uitspraak over het eventuele verzoek om 

voorlopige voorziening wordt door de bronhouder 

beschikbaar gesteld. De dossierstatus niet in 

werking eindigt met de uitspraak in de 

beroepsprocedure. De dossierstatus moet nu in het 

manifest worden gewijzigd naar de actuele waarde 

en het gewijzigde manifest moet weer beschikbaar 

worden gesteld.  

Beschikbaar stellen:  

   uitspraak vovo  

contour  

  

met  

geheel 

onherroepelijk in 

werking  

Deze dossierstatus wordt toegekend indien er na 

vaststelling geen beroep is ingesteld, of indien er 

wel beroep is ingesteld maar de uitspraak op het 

beroep niet tot gevolg heeft dat het plan deels of 

geheel niet in werking treedt. De dossierstatus 

geheel onherroepelijk in werking eindigt als het 

plan vervalt.  

Beschikbaar stellen:  

� uitspraak beroep met 

contour  

Verwijderen mogelijk:  

� voorbereidingsbesluit  

� concept plan  

� voorontwerp plan  

� ontwerp plan  

� uitspraak vovo met  
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Dossierstatus 

 

Betekenis  beschikbaar stellen/ 

verwijderen  

contour  

deels 

onherroepelijk in 

werking   

Deze dossierstatus wordt toegekend indien de 

uitspraak op het beroep tot gevolg heeft dat het plan 

deels niet in werking treedt. De dossierstatus deels 

onherroepelijk in werking eindigt als het plan 

vervalt.  

  

  

Beschikbaar stellen:  

� uitspraak beroep met 

contour  

Verwijderen mogelijk:  

� voorbereidingsbesluit  

� concept plan  

� voorontwerp plan  

� ontwerp plan  

� uitspraak vovo met  

contour  

vervallen  Deze dossierstatus wordt toegekend indien het plan 

door de uitspraak op het beroep of door een nieuw 

plan is vervallen of indien het plan is ingetrokken.  

N.B. In dit geval mogen alle stukken door de 

bronhouder van internet worden verwijderd. Echter, 

sommige bevoegde gezagen willen deze historische 

plannen graag elektronisch beschikbaar stellen, 

daarom is deze status toegevoegd.  

Verwijderen mogelijk:  

� vastgesteld plan  

� uitspraak beroep met 

contour  

  

geconsolideerd  Deze dossierstatus wordt toegekend indien er 

geconsolideerde plannen beschikbaar worden 

gesteld door de bronhouder. Dossiers met de status 

geconsolideerd kunnen alleen geconsolideerde 

plannen bevatten. De status geconsolideerd is dus 

geen volgtijdelijke status na de inwerkingtreding.  

Beschikbaar stellen:  

   geconsolideerd plan  
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