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Openbare
raadsvergadering
n Dinsdag 7 mei 2019, aanvang 19.30 uur
Voorlopige raadsagenda
1. Opening
2. Afleggen belofte interim
griffier L. Randsdorp
3. Vaststellen agenda
4. Spreekrecht agendapunten
5. a. Vaststelling besluitenlijsten
16 april 2019
b. Lijst met toezeggingen en
aanvaarde moties na
16 april 2019
6. a. Ingekomen stukken
b. Collegeberichten
c. Bestuurlijke Planning
d. Vragen en mededelingen
Besluitvormend
7. Afgeven verklaring van geen
bedenkingen voor de bouw
van een koffiegelegenheid (Starbucks) bij Shell
Dekkersland aan de A28
8. Krediet peutergroepen
9. Realisatie Windenergie
12MW
10. Carpoolplaats Staphorst
11. Vaststellen Bestemmingsplan
Puntweg 8b
12. Motie Gemeenschappelijke
Regelingen - tijdige informatie en behandeling kaderbrieven/ontwerpbegrotingen
Opiniërend
13. Concept startnotitie
Regionale Energie Strategie
(RES)
14. Verruimen mogelijkheden
inleveren grof tuinafval
15. Gedragscode Integriteit
Politieke Ambtsdragers
Staphorst 2019 en het

protocol voor mogelijke
integriteitsschendingen
16. Sluiting
Spreekrecht
Inwoners en maatschappelijke
organisaties kunnen gebruik
maken van het spreekrecht. U
kunt zich uiterlijk tot 14.00 uur
op de dag van de raadsvergadering melden bij de griffier.
Inspreken is alleen mogelijk met
betrekking tot op de agenda
genoemde, opiniërende onderwerpen. In principe geldt
maximaal 5 minuten per inspreker. Gelegenheid tot inspreken
wordt gegeven voor de behandeling van het betreffende
agendapunt.
Live volgen
U bent welkom op de publieke
tribune. De raadsvergadering
is openbaar en wordt live uitgezonden. Als u aanwezig bent
bij de raadsvergadering kan
het zijn dat u in beeld gebracht
wordt. Wilt u liever de raadsvergadering thuis volgen? Stem
dan af op de lokale omroep
of ga naar www.staphorst.nl/
bestuur en klik op de banner
‘Raadsvergadering volgen’.
Contactgegevens
Gemeenteraad Staphorst
Griffier mevrouw L. Randsdorp
Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Email: l.randsdorp@staphorst.nl
Telefoonnummer:
(0522) 74 71 00

Intentieverklaring
duurzaam gas
Op vrijdag 26 april ondertekenden de gemeente Staphorst, de RENDO en N-TRA
een intentieverklaring
Duurzaam Gas.
Deze verklaring houdt in dat

de gemeente samen met de
RENDO en N-TRA de mogelijkheden gaat onderzoeken om de
gemeente voor 2030 te kunnen
voorzien van duurzaam gas.
Zie voor het volledige bericht
www.staphorst.nl/actueel.

Informatiebijeenkomst vaccineren
Vaccineren? Kies bewust!

NPV – Zorg voor het leven
De NPV zal deze avond vanuit
bijbels perspectief de afzonderlijke visies toelichten, zodat u
een keuze kunt maken die past
bij uw eigen overtuiging.
NPV: ‘Vaccinatie is voor meerdere mensen een moeilijk
onderwerp. Dit geldt ook voor
christenen. Om tot een goede
beargumenteerde en verantwoorde keuze te komen, is het
nodig inzicht te hebben in de
verschillende bestaande visies’.

Om 19.00 uur vindt er een
bijeenkomst plaats in de
Gereformeerde kerk aan de
Churchilllaan in Staphorst.
Van 19.40 tot 19.55 uur is er
een stille tocht vanaf de kerk
naar het marktplein.
Hier zal bij het monument een

GGD IJsselland
De GGD bewaakt, beschermt en
bevordert de gezondheid van
iedereen, met speciale aandacht
voor risicogroepen. Dit doen zij
door risico’s voor de gezondheid
te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Tijdens deze bijeenkomst
gaat de GGD in op verleden,
heden en toekomst van het
Rijksvaccinatieprogramma.
Uitvoering
Rijksvaccinatieprogramma
Jeugdigen worden
in het kader van het
Rijksvaccinatieprogramma
gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten.
Vanaf 1 januari 2019 zijn ge-

meenten verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit
Rijksvaccinatieprogramma. Dit
betekent onder andere dat gemeenten verantwoordelijk zijn
voor het verzorgen van communicatie en voorlichting op lokaal
niveau.
Wethouder Alwin Mussche:
‘Vaccinatie in Nederland gebeurt
op dit moment op vrijwillige
basis. Landelijk daalt de vaccinatiegraad. Samen met het NPV
en de GGD willen wij aan inwoners informatie verstrekken
over vaccineren. Zodat u een
bewuste keuze kunt maken tussen het wel of niet vaccineren.
Graag tot ziens op 20 mei.’

plechtigheid worden gehouden.
Voor het volledige programma
verwijzen wij naar de uitnodiging van de Stichting 4 mei
Staphorst in de Staphorster van
23 april.

een vermakelijkheidsaspect te
laten plaatsvinden.

Wij vragen de inwoners de vlag
halfstok te hangen van 18.00
uur tot zonsondergang. De horeca wordt verzocht gedurende
deze tijd geen activiteiten met

Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst

West-Overijssel werkt
samen aan de nationale
klimaatdoelen
Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in
West-Overijssel hebben
afspraken gemaakt over de
regionale aanpak van de
energietransitie.

RENDO-directeur Eddy Veenstra en wethouder Alwin Mussche
ondertekenen de intentieverklaring.

Op Koningsdag werd een
bijeenkomst gehouden
voor alle inwoners aan wie
in de afgelopen jaren een
Koninklijke onderscheiding
is verleend. Hiervan waren
43 gedecoreerden naar het
gemeentehuis gekomen.

Dodenherdenking op 4 mei 2019
Op zaterdag 4 mei 2019 wordt
in Staphorst de jaarlijkse
Dodenherdenking gehouden.

Aanleiding voor de afspraken is
het nationale klimaatakkoord
waarover momenteel wordt
onderhandeld. Het klimaatakkoord leidt tot grote opgaven
in de regio. Er moet op grote
schaal duurzame elektriciteit

Van zonsopgang tot zonsondergang op zondag 5 mei
(Bevrijdingsdag).

43

Op maandagavond 20 mei
organiseert gemeente Staphorst samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging
(NPV) en Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (GGD)
IJsselland een informatieavond over vaccineren.
U bent vanaf 19.15 uur van
harte welkom in het gemeentehuis van Staphorst.
Wethouder Alwin Mussche
opent om 19.30 uur de avond,
waarna een presentatie volgt
door de GGD en NPV. Aansluitend is er genoeg ruimte om
met elkaar in dialoog te gaan.
U hoeft zich vooraf niet aan te
melden voor de bijeenkomst.

Vlaggen

worden opgewekt. Ook voor
verwarming van gebouwen en
woningen – nu vaak aardgas
- worden duurzame alternatieven gezocht.
De samenwerkende partijen
gaan mét de samenleving op
zoek naar de beste oplossingen. Deze worden opgeschreven in een zogeheten Regionale
Energie Strategie (RES).
Zie voor het volledige bericht en
de startnotitie
www.staphorst.nl/actueel

n COLOFON n
Gemeente Staphorst

Postadres: Postbus 2,
7950 AA Staphorst
Tel. (0522) 46 74 00
E-mail: gemeente@staphorst.nl
Website: www.staphorst.nl
Twitter: G_Staphorst

Openingstijden
gemeentehuis
maandag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

dinsdag:

08.30-12.00 uur
17.00-19.00 uur

woensdag: 08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)
donderdag: 08.30-12.00 uur
17.00-20.00 uur: 2)
vrijdag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

1) Alleen voor het afhalen van een
rijbewijs of reisdocument
2) Alleen voor het aanvragen en
afhalen van een verklaring, uittreksel,
rijbewijs, reisdocument en voor het
doorgeven van een verhuizing

www.staphorst.nl

Proefalarm
Op maandag 6 mei om 12.00
uur worden de waarschuwingssystemen getest. Het testen van
de sirene is iedere eerste maandag van de maand. Het signaal
duurt onafgebroken 1 minuut
en 26 seconden. Als u dan de
sirene hoort, weet u dat er niets
aan de hand is.

VERLOREN OF
GEVONDEN
Gevonden:
- 18 april: Nissin cameralens,
Oude Rijksweg 474, Rouveen
Verloren:
- 16 april: sleutel van een
meisjesfiets, Gemeenteweg
Staphorst
- 23 april: portemonnee (zwart,
leer), Oude Rijksweg, Rouveen
- 25 april: Ford autosleutel
samen met 2 huissleutels,
Bergerslag, Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

Huishoudelijk
afval
Op www.staphorst.nl/afval
vindt u alle informatie over het
scheiden en inzamelen van
huishoudelijk afval.
Raadpleeg voor de ophaaldagen de ROVA-app of uw
afvalkalender op www.rova.nl/
afvalkalender.

Berichten over uw
buurt
Via enkele stappen kunt u zich
via de website zoek.overheid.
nl inschrijven voor de e-mailservice ‘Berichten over uw
buurt’. Hiermee ontvangt u
besluiten en andere berichten
die door gemeenten, provincies en waterschappen via
Overheid.nl gepubliceerd
worden.

Twee inwoners krijgen Koninklijke
onderscheiding
Ter gelegenheid van Koningsdag is aan twee
inwoners van de gemeente Staphorst een
Koninklijke onderscheiding toegekend.
Jan Hooikammer (66 jaar) uit Rouveen en Koob
Logtenberg (51 jaar) uit Staphorst zijn benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De bij de onderscheiding behorende versierselen
zijn op vrijdagmorgen 26 april door burgemeester
T.C. Segers in het gemeentehuis uitgereikt.
Beide inwoners hebben zich verdienstelijk gemaakt
voor de samenleving. Op www.staphorst.nl/
actueel is een overzicht te vinden van hun
activiteiten.

n BEKENDMAKINGEN n 									
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend aan:
-- Stichting Wandel Organisatie
Staphorst (SWOS) voor het houden van een avondvierdaagse
van 13 t/m 17 mei 2019
(17-04-2019/Z29747)
-- Stichting Paard en Sport Rouveen
voor het houden van een
Concours Hippique op 18 mei
2019 op weilanden hoek JJ Gorterlaan/Scholenweg te Rouveen
(18-04-2019/Z30111)

WEGAFSLUITING

18 mei van 08.00 - 18.00 uur
(Concours Hippique Rouveen)
-- J.J. Gorterlaan, wegdeel tussen
Scholenweg en Bisschopsweg

VERWIJDEREN AANHANGWAGENS/OPLEGGERS
De gemeente vraagt de eigenaar
van de aanhangwagens/opleggers,
welke geparkeerd staan in de berm
aan de Sluitersweg te Rouveen,
gemeente Staphorst, perceelnummer AP 597, te verwijderen voor
22 mei 2019.

KAPMELDINGEN 5)
STAPHORST
-- Gemeenteweg 135, het kappen
van een eikenboom
(18-04-2019/9858)

DRANK- EN HORECAWET
ONTHEFFING ARTIKEL 35 1)
Ontheffing op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet verleend aan:
-- H. Schra voor het verstrekken van
zwakalcoholhoudende drank op
11 mei 2019 op het evenemententerrein De Tippe te Staphorst
(17-04-2019/Z30220)
-- Ubak-Tibben voor het verstrek-

ken van zwakalcoholhoudende
drank op 18 mei 2019 op weiland
hoek JJ Gorterlaan/Scholenweg te
Rouveen
(18-04-2019/Z30112)

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING 5)
REGULIERE PROCEDURE
PUNTHORST
-- Sterkensweg 1a, het slopen
van twee schuren en het bouwen van een machineberging
(08-04-2019/9787)
ROUVEEN
-- Klaas Kloosterweg West 4, het realiseren van een mestdroogtunnel
(21-03-2019/9704)
-- Oude Rijksweg 381, Het bouwen
van een schuur met zonnepanelen
(16-04-2019/9865)
STAPHORST
-- Weth Wassebaliestraat ong kadestraal bekend sectie AA nummer
1627, het plaatsen van een hekwerk en het maken van een inrit
(01-04-2019/9849)
-- Costersland 13, het uitbreiden
van de woning
(05-04-2019/9782)
-- Patrijs 36, het verbouwen van
een erker en de entree
(27-03-2019/9749)
-- Oranjestraat 2, het aanleggen
van een fietsoprit
(09-04-2019/9824)
-- Portiekstraatje 1a, het vervangen
van het achterhuis
(12-04-2019/9826)
IJHORST
-- hoek Bezoensweg/Heerenweg
(sectie C nr. 3889), het plaatsen
van een reclamebord en drie
vlaggenmasten
(11-04-2019/9893)

VERLENGEN BESLISTERMIJN
OMGEVINGSVERGUNNING
Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wordt de wettelijke beslistermijn
van de volgende aanvraag met zes
weken verlengd:
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 505, het bouwen
van een twee onder één
kapwoning
(08-03-2019/9625)
STAPHORST
-- Houtdraaier ong., het oprichten van een bedrijfspand
(18-02-2019/9500)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)

Dinsdag 30 april 2019
-- Weth Buitenhuisstraat 1, het
plaatsen van een extra verdieping op een bestaand kantoor
(24-04-2019/9569)

GEWEIGERDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE
STAPHORST
-- Mokkenland 23, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
van de woning
(18-04-2019/9571)

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER 5)

ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 739 en 739a,
het vervangen van het rieten dak
(18-04-2019/9636)
STAPHORST
-- Jan Arendsland 9 en 9a, het bouwen van een twee onder één kap
woning en het aanleggen van een
inrit
(17-04-2019/9530)
-- Weth Wassebaliestraat 10, wijziging op de reeds verleende bouwvergunning
(23-04-2019/9570)

ROUVEEN
-- Holtrustweg 12a, het bouwen
van een werktuigenberging
(18-04-2019/9349)
-- Scholenweg 6, het uitbreiden van
een ligboxenstal en de dieraantallen wijzigen
(18-04-2019/9351)
-- Klaas Kloosterweg West 3a, het
vergroten van een ligboxenstal
(18-04-2019/9336)
STAPHORST
-- Gemeenteweg 364, het starten van een horecabedrijf
(18-04-2019/9353)

ning te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist.
5) Een ieder kan de ontvangen aanvragen/meldingen
inzien bij de publieksbalie Omgevingsplein, op
werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur en ’s middags
op afspraak. De publicatie van deze aanvragen/meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter. Er
kunnen geen zienswijzen of bezwaren over worden
ingediend en er wordt geen inhoudelijke correspondentie over gevoerd.
6) Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar
voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit
kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar
voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een

beroepstermijn van zes weken, die begint op de
dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. De indiener van een beroepschrift kan
de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens
vragen een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.
7) Tegen onderdelen die bij vaststelling gewijzigd zijn
kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al
hebben zij geen zienswijze ingediend. Voor het overige wordt verwezen naar 6).
8) Tegen onderdelen die bij vaststelling gewijzigd zijn
kunnen belanghebbenden beroep instellen ook al
hebben zij geen zienswijze ingediend. Voor het overige wordt verwezen naar 4).

PROCEDURES
1) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
verzending van de vergunning/vrijstelling/verklaring een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders
van Staphorst, Postbus 2, 7950 AA Staphorst.
De indiener van het bezwaarschrift kan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel,
Postbus 10067, 8000GB Zwolle, eveneens vragen
een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.
2) Zienswijzen/Inspraakreacties kunnen door een ieder
zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt
worden. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
gemeente Staphorst, publieksbalie Omgevingsplein,
Postbus 2, 7950 AA Staphorst. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze kan een afspraak

worden gemaakt, tel. (0522) 46 74 67.
3) Zienswijzen hiertegen kunnen alleen door belanghebbenden worden ingediend. Voor het overige
wordt verwezen naar 2).
4) Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij over het
ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben
gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan
worden ingesteld binnen een beroepstermijn van
zes weken, die begint op de dag na de dag waarop
de terinzagelegging is aangevangen, bij rechtbank
Overijssel, sector bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle. De indiener van een beroepschrift
kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel eveneens vragen een voorlopige voorzie-

