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Openbare
raadsvergadering
n Dinsdag 11 juni 2019, aanvang 19.30 uur
Voorlopige raadsagenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. a. Vaststelling besluitenlijsten
21 mei 2019
b. Lijst met toezeggingen en
aanvaarde moties na
21 mei 2019
5. a. Ingekomen stukken
b. Collegeberichten
c. Bestuurlijke Planning
d. Vragen en mededelingen

17, Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan ‘De Streek,
partiële herziening Oude
Rijksweg 505 te Rouveen’
18. GR Reestmond Begroting
2020 en meerjarendoorrekening 2021-2023
19. Procesvoorstel uitwerking
visie Groenbeleidsplan
Staphorst 2019-2030
20. Rapport RKC
informatiebeveiliging
21. Sluiting

Besluitvormend Hamerstuk
6. Eindrapportage Veilige en
gezonde keten in gemeente
Staphorst

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.

Besluitvormend Bespreekstuk
7. Vaststellen bestemmingsplan Rijksparallelweg 31
8. GR Veiligheidsregio IJsselland
Concept Programma
Begroting 2020
9. GR Omgevingsdienst
IJsselland Begrotingswijziging
2019
10. GR Omgevingsdienst IJsselland ontwerpbegroting
2020 en meerjarenraming
2021-2024
11. GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam
Jeugd IJsselland (RSJ)
ontwerpbegroting en kadernota 2020
12. GGD IJsselland concept
programmabegroting
2020 en meerjarenraming
2021-2023
Opiniërend
13. Intrekken Verordening wet
kinderopvang gemeente
Staphorst
14. Jaarstukken 2018 gemeente
Staphorst
15. Zomernota: inbreng door de
fracties
16. Verkeerssituatie
J.C. van Andelweg

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

Informatieavond
‘Beëindiging Stoppersregeling’
Gemeente Staphorst houdt
op woensdag 12 juni in het
gemeentehuis een informatieavond over de beëindiging
van de Stoppersregeling, aanvang 19.30 uur.
Vanaf 1 januari 2020 moeten
alle veehouderijen voldoen
aan de regels van het Besluit
emissiearme huisvesting.
Op dat moment eindigt de

Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak. Het nationaal
gedoogbeleid is dan niet meer
van kracht.
Voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de Stoppersregeling geldt dat ze op 1 januari 2020 moeten zijn gestopt
met de intensieve varkens- of
pluimveetak, of dat alle huisvestingssystemen op dat moment voldoen aan de eisen

van het Besluit emissiearme
huisvesting.
Aanmelden
Wie de informatieavond wil
bijwonen kan zich aanmelden
door een e-mail te sturen naar
w.kloosterman@staphorst.nl.
Op www.staphorst.nl/stoppersregeling vindt u meer informatie
en ook een aanmeldknop voor
de informatieavond.

Inloopbijeenkomst Windpark
Staphorst
Op donderdag 6 juni 2019
is er tussen 19.00 en
21.30 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis,
georganiseerd door de
coöperatie Wij Duurzaam
Staphorst in samenwerking
met de gemeente Staphorst.
Tijdens de bijeenkomst wordt

er informatie gegeven over
verschillende onderwerpen
zoals slagschaduw, geluid, obstakelverlichting en de posities
van de windmolens. Naast het
verstrekken van informatie is
er een geluid experience van
het windpark met de omgeving
en is er een beeldbeleving met
bewegende videovisualisaties.

Bestrijding eikenprocessierups
Voorkom gezondheidsklachten, kom niet in aanraking
met de eikenprocessierups!
De rups wordt bestreden
in gemeentelijke eikenbomen binnen de bebouwde

kommen, langs een aantal
drukke fiets- en wandelroutes en voor erven in het
buitengebied.
Zie voor meer informatie
www.staphorst.nl/
eikenprocessierups.

Doekjes en vet niet door
het toilet
Er worden veel vochtige doekjes, tissues en andere niet of
minder afbreekbare toiletdoekjes gebruikt. Deze doekjes worden vaak na gebruik
via het toilet weggegooid, omdat ze gevoelsmatig ‘dichtbij
water’ staan.
Binnen onze gemeente zijn de
gevolgen hiervan merkbaar:
vastlopende pompen en gemalen, uitval van de drukrioleringssystemen en extra belasting van

de rioolwaterzuivering. Bijna
wekelijks moet de gemeente
in actie komen om verstopte
pompen te herstellen. Dit soort
doekjes horen niet in het toilet,
maar bij het restafval.
Ook olie en frituurvet spoel je
niet weg door het toilet. U kunt
dit kwijt bij het klein chemisch
afval (kca). Ook zijn er verschillende supermarkten waar u het
naar toe kunt brengen, in speciale gele containers.

Inwoners kunnen tijdens de
inloopbijeenkomst ideeën aanreiken voor het Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving om de landschaps- en natuurwaarden in de
nabije omgeving te verhogen.
En er is gelegenheid om in gesprek te gaan over vragen over
de omgevingsvergunning.

Gewijzigde
openingstijden
Het gemeentehuis en de
gemeentewerf zijn gesloten
op maandag 10 juni (tweede
pinksterdag).
Zie voor meer informatie
www.staphorst.nl/
openingstijden

n COLOFON n
Gemeente Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE 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:
dinsdag:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)
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:

NL-Alert
Op maandag 3 juni is rond
12.00 uur een NL-Alert controlebericht verstuurd. Heeft u het
bericht niet ontvangen?

Ga naar www.nl-alert.nl/
instelhulp om de instellingen
op uw mobiele telefoon aan
te passen.

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

Gewijzigde
afvalinzameling
De afvalinzameling van
maandag 10 juni (tweede
pinksterdag) is verplaatst
naar zaterdag 15 juni.
Het kan voorkomen dat op een
ander tijdstip wordt ingezameld
dan u gewend bent. Wij vragen
u daarom de container op de
dag van inzameling vóór 7.00
uur aan de straat neer te zetten. Het milieubrengstation aan
de Rijnlandstraat 2 in Zwolle en
het ROVA Klantcontactcentrum
zijn op maandag 10 juni
gesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan
contact op met het ROVA
Klantcontactcentrum, telefoon
(038) 427 37 77 of www.rova.nl/
contact. Meer informatie over
de inzameldagen vindt u op
www.rova.nl/inzamelkalender
en de gratis ROVA-app.

54,17
Op 23 mei waren de stembureaus geopend voor de
verkiezing van de leden van
het Europees Parlement.
In gemeente Staphorst
heeft 54,17% van de kiesgerechtigden een stem
uitgebracht.
Zie www.staphorst.nl/verkiezingen voor de uitslagen.
istreerde donoren 13%.

Kindergemeenteraad op 6 en 13 juni
Raadsleden en burgemeester
Segers verzorgden voor negen
basisscholen een les over de
gemeente en een rondleiding
door het gemeentehuis. Op
donderdag 6 en 13 juni komen
de kinderen naar het gemeentehuis voor een debat.
Kinderen van groep (6,) 7 en 8
is gevraagd een fractievoorstel
te schrijven. Daarover gaan
zij tussen 13.30 en 15.30 uur
debatteren in de raadszaal van
het gemeentehuis. De bestemming van het voorstel moet
een maatschappelijk doel dienen, waarvan alle kinderen in
Staphorst profijt hebben.
Voor het winnende voorstel
stelt de gemeente Staphorst op
beide dagen € 750,- beschikbaar
om het daadwerkelijk uit te
voeren.

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.

UITVOERINGSPROGRAMMA
FYSIEKE LEEFOMGEVING 2019
Het college van de gemeente
Staphorst maakt bekend dat zij in
haar vergadering van 18 december
2018 het ‘Uitvoeringsprogramma
fysieke leefomgeving 2019’ heeft
vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma omschrijft de voorgenomen gemeentelijke activiteiten op
het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Het document is in te zien op
www.staphorst.nl/beleid.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING

Vergunning verleend aan:
-- CMV Prinses Margriet voor
het houden van een zomeravondconcert op 29 juni 2019
in het Dorpspark te Rouveen
(28-05-2019/Z30346)

WEGAFSLUITING
ROUVEEN
-- 21 juni 2019 16.00 – 24.00 uur
(Buurtbarbecue)
Wilgenlaan, wegdeel tussen
Beukenlaan en Lijsterbeslaan

DRANK- EN HORECAWET

GEVONDEN OF
VERLOREN
Verloren
- 1 mei: gouden hangertje
met soort harpje, centrum,
Staphorst
- 5 mei: bril met blauwe montuur, Kanaaldijk, Staphorst
- 8 mei: doorzichtig grijs doosje
met geld, centrum Staphorst
- 25 mei: zwart mapje met o.a.
rijbewijs, Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

mee te laten denken over de
inrichting van hun eigen speelen leefomgeving. Dat bevordert
de bewustwording en overbrugt
de kloof tussen politiek en jonge
burgers.
SGP jongeren
Hoe werkt de gemeente? Welke
partijen zijn er in Staphorst
en wat doet een wethouder?

De SGP jongeren (SGPj) en de
gemeente zetten zich samen
in om kinderen op dit soort
vragen antwoord te geven. De
SGPj neemt al jaren het initiatief
om samen met de gemeente
een kindergemeenteraad te
organiseren. Zij vervullen hierbij
een neutrale organisatorische
ondersteunende rol, zowel in de
voorbereiding als in uitvoering.

n BEKENDMAKINGEN n 									

EVENEMENTENVERGUNNING 1)

Huishoudelijk afval

Doel kindergemeenteraad
Elke school levert een fractie
bestaande uit drie leerlingen. In
totaal zijn er negen partijen verdeeld over twee keer, zij vormen
met elkaar de kindergemeenteraad. Het doel van de kindergemeenteraad is om kinderen
al vroeg kennis te laten maken
met democratische besluitvorming, bijvoorbeeld door hen

ONTHEFFINGEN
Ontheffing op grond van artikel 35
van de Drank- en Horecawet, voor
het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank verleend aan:
-- N. Eggen tijdens een OTCS evenement op 22 juni 2019 op een
perceel nabij Achthoevenweg 2
te Staphorst
(27-05-2019/Z30611)

-- J. Veijer tijdens een trekkertrek
evenement op 28 en 29 juni 2019
op het evenemententerrein De
Tippe te Staphorst
(27-05-2019/Z30351)
-- A. Harink tijdens een muziekconcert op 29 juni 2019 op het dorpspark te Rouveen
(27-05-2019/Z30629).

-- Oude Rijksweg 47a en 47b, het
tijdelijk plaatsen van twee woonunits
(22-05-2019/10070)
-- percelen aan de Tarwehof (AA
6378 en AA 6379), het oprichten
van een twee onder één kap woning
(24-05-2019/10075)

Belanghebbenden kunnen bezwaar
maken; ook bestaat de mogelijkheid
een voorlopige voorziening aan te
vragen. 1)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
ROUVEEN
-- Dekkersland 5, het kappen van
tien bomen
(22-05-2019/10072)
-- Oude Rijksweg 239b, het kappen
van vijf bomen
(18-05-2019/10043)
STAPHORST
-- perceel aan de Houtdraaier, het
bouwen van een bedrijfsruimte
en het plaatsen van een hekwerk
(17-05-2019/10035)
-- Achthoevenweg 40, wijziging
op reeds verleende vergunning
(17-05-2019/10042)

REGULIERE PROCEDURE 1)
STAPHORST
-- Patrijs 36, het verbouwen
van een erker en de entree
(28-05-2019/9749)
UITGEBREIDE PROCEDURE 4)
RECTIFICATIE
Onderstaande twee vergunningen
zijn vorige week abusievelijk gepubliceerd onder rubriek ‘geweigerde
omgevingsvergunningen’
STAPHORST
-- Oude Rijksweg 40 en 40a, het
verbouwen en splitsen van het
achterhuis
(1188)
-- Gemeenteweg 337, het verbouwen van de woonboerderij
(7759)
De beschikkingen liggen vanaf
29 mei 2019 zes weken ter inzage.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een beroepsschrift
indienen tegen de beschikking.

BUITENBEHANDELING NEMEN

In vertrouwen, samen bouwen

Dinsdag 4 juni 2019

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
STAPHORST
-- Weth Buitenhuisstraat 13,
het wijzigen van het bedrijf
(28-05-2019/9973)
-- Houtdraaier (perceel AA 6366)
het starten van een bedrijf
(29-05-2019/9680)
-- Weth Wassebaliestraat 10,
het wijzigen van het bedrijf
(29-05-2019/9583)
Een ieder kan de ingekomen melding inzien. 5)

MELDING BESLUIT LOZEN
BUITEN INRICHTINGEN
STAPHORST
-- Ambachtsstraat 3, aanleg van een
gesloten bodemenergiesysteem
(27-05-2019/8550)
-- Rietdekker 8, het realiseren
van een gesloten WKO-systeem
(28-05-2019/8549)
-- Achthoevenweg 40, het realiseren
van een gesloten WKO-systeem
(28-05-2019/9660)
-- Churchilllaan 1f (hoek Ebbinge
Wubbenlaan 27), het realiseren
van een gesloten WKO-systeem
(29-05-2019/z24558)
Een ieder kan de ingekomen melding inzien. 5)

MILIEUVERGUNNINGEN

IJHORST
-- Veldhuisweg 4 (percelen S 1430
en S 1438), het legaliseren van
twee chalets
(28-05-2019/9539)

STAPHORST
-- Wethouder Buitenhuisstraat
13, het opslaan van ten hoogste 50 ton verwijderd asbest
en asbesthoudende producten
(29-05-2019/9778)

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-

