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College Griffie/presidium ARC Raad Inspraak  Overig 
Versie 1.6 DB 

Behandeling Kaderbesluit structuurvisie Camperduin in ARC 
(4/9) 

Inspraak 4 weken op ontwerp SV en UP Camperduin (13/11 
– 11/12) 

Verwerken inspraak en advies aan college ontwerp SV en UP  
Camperduin (12/12 – 14/1) 

Aanleveren besluit (Nota van Inspraak, raadsvoorstel SV en 
UP Camperduin) bij college (14/1), behandeling college 
(20/1)  

Inspraak 4 weken op 4 punten algemeen strandbeleid (13/11 
– 11/12) 

Verwerken inspraak en advies aan college 4 punten 
strandbeleid (12/12-14/1) 

Behandeling 4 punten algemeen strandbeleid in ARC (12/2)  

Avond strandbetrokkenen (18/9) 

Aanleveren besluit (conceptdocument) bij college (8/10), 
behandeling college (14/10)  

Aanleveren besluit (Nota van Inspraak, raadsvoorstel 4 
punten strandbeleid) bij college (14/1), behandeling college 
(20/1) 

 

Besluitvorming raadsvoorstel 4 punten algemeen 
strandbeleid in gemeenteraad  (5/3) 

Aanleveren documenten aan griffie (29/1) 

Aanleveren besluit (onderdelen subsidie, middelen, concept-
Structuurvisie (SV) en Uitvoeringsparagraaf (UP) 
Camperduin) bij college (26/9), behandeling college (30/9)  

Avond raadsleden (2/10) 

Behandeling raadsvoorstel onderdelen en middelen  
subsidie, concept-SV en UP Camperduin in ARC (23/10) 

Besluitvorming raadsvoorstel onderdelen en middelen  
subsidie, concept-SV en UP Camperduin en ter informatie 
start inspraak in gemeenteraad (6/11) 

Aanleveren concept-SV, UP Camperduin en raadsvoorstel 
aan griffie  (9/10) 

Aanleveren agendaverzoek presidium (23/9) voor 
bespreking presidium (30/9) 

Besluitvorming raadsvoorstel Structuurvisie Camperduin 
(incl. Uitvoeringsparagraaf) in gemeenteraad  (5/3) 

Behandeling Structuurvisie Camperduin (incl. 
Uitvoeringsparagraaf) in ARC (12/2)  

Aanleveren documenten aan griffie (29/1) 

Aanleveren agendaverzoek presidium (20/1) voor 
bespreking presidium (27/1) 

Aanleveren agendaverzoek presidium (20/1) voor 
bespreking presidium (27/1) 

Behandeling ter informatie start inspraak 4 punten 
strandbeleid in ARC (23/10) 

Behandeling ter informatie start inspraak  4 punten 
strandbeleid in gemeenteraad (6/11) 

Aanleveren conceptdocument aan griffie  (16/10) 

Aanleveren agendaverzoek presidium (23/9) voor 
bespreking presidium (30/9) 

Aanleveren besluit (agendaverzoek raad, processchema, 
inspraak) bij college (19/9), behandeling college (23/9)  

Aanleveren besluit (agendaverzoek raad, processchema, 
inspraak 4 weken) bij college (19/9), behandeling college 
(23/9)  

Sessie omwonenden en overige betrokkenen (ntb) 


