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Openbare
raadsvergadering
QDinsdag 2 juli 2019, aanvang 19.30 uur
Voorlopige raadsagenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten
4. a. Vaststelling besluitenlijsten
11 juni 2019
4. b. Lijst met toezeggingen en
aanvaarde moties na
11 juni 2019
5. a. Ingekomen stukken
b. Collegeberichten
c. Bestuurlijke Planning
d. Vragen en mededelingen
Besluitvormend Hamerstuk
6. Intrekken Verordening
wet kinderopvang gemeente
Staphorst
7. GR Reestmond Begroting
2020 en meerjarendoorrekening 2021-2023
8. Verklaring van geen bedenkingen melkveebedrijf
Rechterensweg 25
Besluitvormend Bespreekstuk
9. Procesvoorstel uitwerking
visie Groenbeleidsplan
Staphorst 2019-2020
10. Rapport RKC
Informatiebeveiliging
Opiniërend
11. Vaststellen bestemmingsplan
Veegplannen Buitengebied
12. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan de Streek
13. Ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan ‘De Streek,
partiële herziening achter
Oude Rijksweg 333 te
Rouveen’

14. Beleidsnota Lokaal
Gezond-heidsbeleid
15. Derde wijziging
legesverordening
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 raadsverJDGHULQJPHOGHQELMGHJULɝHU
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 beKDQGHOLQJYDQKHWEHWUHHQGH
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
*ULɝHUPHYURXZ/5DQGVGRUS
Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Email: l.randsdorp@staphorst.nl
Telefoonnummer:
(0522) 74 71 00

Vervolgbijeenkomsten
‘Staphorst in beweging’
Op donderdag 28 maart vond
de bijeenkomst ‘Staphorst in
Beweging’ plaats.
Hier werden vragen gesteld als
Is bewegen en sport voor iedereen in onze gemeente toegankelijk? Hoe ziet de vereniging
voor de toekomst eruit? Hoe
kan de openbare ruimte bewegen en sporten stimuleren?
Beweeg- en sportvisie
Inmiddels is er een conceptversie van de ‘Beweeg- en sportvisie gemeente Staphorst’ opgesteld en wordt er een vervolg

aan de eerste bijeenkomst gegeven. Ditmaal is er per dorpskern een avond om de wensen,
behoeften en kansen binnen
uw dorpskern te inventariseren.
Schuift u (opnieuw) aan om met
ons mee te denken?
Data
- Staphorst: maandag 8 juli in
HR Waanders, Rijksweg 12
- IJhorst: dinsdag 9 juli in CR
Vos, Heerenweg 36
- Rouveen: donderdag 11 juli in
d’ Olde Skoele, Oude Rijksweg 427
Aanvang is telkens 19.30 uur.

Proefalarm

Nationaal Sportakkoord
Aanleiding voor een nieuwe
beweeg- en sportvisie is het
Nationaal Sportakkoord, dat in
juni 2018 door diverse partijen
(denk aan de sport, gemeenten,
maatschappelijke organisaties
en bedrijven) ondertekend.
Doel van het sportakkoord is
RPGHRUJDQLVDWLHHQȴQDQFLQ
van de sport toekomstbestendig
te maken. En er daarbij voor te
zorgen dat iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen.

Veel mensen steken graag
de barbecue aan. Tips voor
veilig barbecueën zijn:
- Neem de tijd, reken op
minstens een half uur.
Zodra de kolen gloeien,
dus niet meer vlammen,
kunnen de spiesjes erop.
- Ga nooit in huis barbecueën. Gloeiend
houtskool geeft veel
koolmonoxide af. Je
loopt dan het gevaar op
koolmonoxidevergiftiging.
- Plaats de barbecue op een
vlakke ondergrond. Zorg
dat de barbecue niet omver kan vallen.
- Scherm de barbecue af
met een windscherm of
kies een windvrije plaats,

en houd rekening met de
windrichting (overwaaien
van vonken).
- Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt
van de barbecue.
Meer tips zijn te vinden
op www.brandweer.nl/
brandveiligheid/barbecueen

50
Wilt u uw woning duurzamer maken?
Op www.degroenemenukaart.nl/staphorst vindt u
50 opties op een rij.

Q BEKENDMAKINGEN Q
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
EVENEMENTENVERGUNNING 1)
Vergunning verleend aan:
- Loopgroep AG’85 voor het houden van een 4-Mijl run op
14 augustus 2019 door Staphorst
(18-06-2019/Z30329)
- Dorpsvereniging De Munnikenslag
voor het houden van een
Munnikenweek in Rouveen in de
periode 30 juni t/m 6 juli 2019 op
een perceel aan de Korte Kerkweg
te Rouveen
(24-06-2019/Z30474)
- Stichting Ballonfair voor het houden van een luchtballonfeest op
12 juli 2019 of op 13 juli 2019 op
percelen aan de Schuthekkeweg 3
te Staphorst
(24-06-2019/Z30607)

WEGAFSLUITINGEN

Ga veilig te werk met een
onkruidbrander

Vlaggen
Van zonsopgang tot zonsondergang op zaterdag 29 juni
(veteranendag).

Steeds meer mensen gaan
het onkruid in de tuin te lijf
met een onkruidbrander,
maar doet u dat dan wel
veilig?
De brandweer regio IJsselland
heeft met meerdere woningbranden te maken gehad die
zijn ontstaan door onkruidbranders. Ga veilig te werk en
zorg dat u op afstand blijft van
bebouwing. Pas op bij muren.
Kom met de vlam in ieder geval
niet in de buurt van ventilatiegaten: het vuur kan het isolatiemateriaal tussen de muren in
brand steken. Enkele seconden
verhitten van het onkruid is

GEVONDEN OF
VERLOREN

genoeg, u hoeft de plantjes niet
tot de grond toe weg te branden. Met een onkruidbrander
verhit u het onkruid enkele
seconden, hierdoor barsten de
cellen van de plant en droogt de
plant uit.
Vervolgens verkleurt de plant en
sterft af. Het wegbranden van
de plant herhaalt u na een paar

weken, zo verdwijnt het onkruid
helemaal.
Op de website brandweer.nl is
hierover een speciale pagina ingericht met meer praktische tips
HHQYRRUOLFKWLQJVȴOPSMHV

Rijden Zonder Invloed
Campagneteam op 5 juli in Rouveen
Autorijden vraagt om een heldere blik. Stap dus niet met
alcohol, drugs en zware medicijnen achter het stuur.

allerlei locaties, zoals festivals,
evenementen en (rij)scholen.
Alles draait daarbij om het zelf
beleven en ervaren.

Zelf beleven
De campagne ‘Rijden Zonder
Invloed’ heeft als doel om rijden onder invloed van alcohol,
drugs en medicijnen - en de
gevolgen daarvan - sterk te
verminderen. Een campagneteam bezoekt activiteiten op

Ervaar het in Rouveen
Op vrijdag 5 juli is het campagneteam tussen 20.30 en
02.00 uur aanwezig bij de
Munnikenweek in Rouveen.
Meer informatie over de campagne is te vinden op
www.rijdenzonderinvloed.nl.

Verloren:
- 7 juni: armband, merk Josh,
Ebbinge Wubbenlaan,
Staphorst
- 18 juni: portemonnee,
vouwmodel van zwart leer,
Staphorst.
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

Q COLOFON Q
Gemeente Staphorst

Tips voor veilig
barbecueën

Op maandag 1 juli 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.

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:

08.30-12.00 uur
13.00-16.00 uur: 1)

dinsdag:

08.30-12.00 uur
17.00-19.00 uur: 2)

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

Container met
gebreken
Na jaren vaak in weer en wind
te hebben gestaan kunnen de
containers gebreken gaan vertonen, zoals scheuren, afgebroken wielen of kapotte deksels.
Een container met dergelijke
gebreken kunt u kosteloos
laten repareren of vervangen.
Neem hiervoor contact op met
het ROVA klantcontactcentrum,
telefoonnummer:
(038) 427 37 77.
U maakt dan een afspraak wanneer uw container gerepareerd
of omgeruild gaat worden
en waar u de container moet
neerzetten.

Berichten over uw
buurt
U kunt voor de besluiten u
inschrijven via de website
zoek.overheid.nl voor de
e-mailservice ‘Berichten
over uw buurt’.

PUNTHORST
12 juli 2019 van 15.00 – 24.00 uur
(buurtbarbecue)
- Ir. J. Nysinghstraat, wegdeel
tussen Vijverweg en JB Kanlaan
ROUVEEN
28 juni 2019 van 18.00 – 22.00 uur
(Slootje springen)
- Schipgravenweg, wegdeel tussen
de kruising Schipgravenweg/
Scholenland tot ca. 100 meter Schipgravenweg richting
Stadsweg
- Scholenland, wegdeel tussen
de kruising Schipgravenweg/
Scholenland tot ca. 200 meter
richting Klaas Kloosterweg West
2 juli 2019 van 13.00 – 23.00 uur
(Handelskeuring)
- Oude Rijksweg, wegdeel tussen
Goudenregenstraat en
Scholenweg
- Korte Kerkweg, wegdeel tussen
Oude Rijksweg en Prunuslaan
- Prunuslaan
4 juli 2019 van 17.45 – 21.15 uur
(Wielerronde Rouveen)
- Oude Rijksweg, wegdeel tussen de
Scholenweg en de Kruumteweg
- Scholenweg, wegdeel tussen de
Oude Rijksweg en de Kruumteweg
- Kruumteweg, wegdeel tussen de
Oude Rijksweg en de Scholenweg

















- De spoorwegovergang bij Klaas
Kloosterweg Oost is toegankelijk
voor verkeer

IJHORST
- Ywehof 39, het bouwen van een
woning (06-06-2019/10199)

5 juli 2019 van 15.00 – 24.00 uur
(buurtbarbecue)
- Graanhof, wegdeel tussen
Boekweitlaan en Maïsveld

UITGEBREIDE PROCEDURE

6 juli 2019 van 12.00 – 24.00 uur
(buurtbarbecue)
- E. Reddersland, wegdeel tussen
Berghorstland en Bosland
14 augustus 2019 (4-Mijl run)
- de Binnenweg, wegdeel tussen
de Bergerslag en Muldersweg van
17.00 uur – 22.00 uur
- de Muldersweg, wegdeel vanaf de
Binnenweg tot aan de Hoogeweg
van 19.30 uur – 21.30 uur
- de Hoogeweg, wegdeel
tussen Muldersweg en de
Achthoevenweg van 19.30 uur –
21.30 uur
- De Staphorster Kerkweg, wegdeel
tussen de JJ Gorterlaan en JC van
Andelweg van 19.30 uur – 21.30 uur.

BOUWEN EN WONEN

STAPHORST
- d’Olde Dijk 11, het veranderen
van de inrichting
(04-06-2019/10198)

ONTWERPBESCHIKKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT 2)
Burgemeester en wethouders van
Staphorst zijn voornemens de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen:
STAPHORST
- Dekkersland 2, het veranderen
van een vleeskalverenhouderij
(14-06-2019/9362)
De ontwerpbeschikking ligt vanaf
19 juni 2019 zes weken ter inzage.
Gedurende deze termijn kan een
ieder een zienswijze indienen tegen de ontwerpbeschikking. Een
zienswijze kan zowel mondeling
als schriftelijk kenbaar worden
gemaakt.

INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

REGULIERE PROCEDURE 5)

REGULIERE PROCEDURE 1)

ROUVEEN
- perceel aan de Korte Kerkweg
(sectie AN nr. 0701), het organiseren van het evenement
Munnikenweek 2019
(07-05-2019/10206)
- Lichtmisweg 7, het plaatsen
van silo’s
(07-06-2019/10202)
- Oude Rijksweg 239b, wijziging
op verleende vergunning
(20-06-2019/10243)
STAPHORST
- Rijksweg 6, het herbouwen van
de woning
(06-06-2019/10200)
- Rechterensweg 15, het vervangen
van de schuur
(11-06-2019/10216)
- Schapenstreek 3, het realiseren
van een woning in de achterste
helft van een boerderij en het
gedeeltelijk vervangen van een
schuur
(27-05-2019/10080)

13 juli 2019 van 15.00 – 24.00 uur
(Buurtbarbecue)
- Beukenlaan tussen de huisnummer 38 tot en met 64

Dinsdag 25 juni 2019

ROUVEEN
- Oude Rijksweg 305, het legaliseren van twee uitritten
(18-06-2019/9915)
STAPHORST
- Portiekstraatje 1a, het vervangen van het achterhuis
(11-06-2019/9826)
- Achthoevenweg 14, het plaatsen van een reclamezuil
(13-06-2019/9917)
- Oude Rijksweg 59, het wijzigen
van reclame
(13-06-2019/9938)
- Tarwehof 23 en 25, het realiseren van een dubbele woning
(14-06-2019/10179)
- Weth Timmermanstraat 8,
het aanleggen van een uitrit
(19-06-2019/9924)
- Oude Rijksweg 47a en 47b, het
plaatsen van twee tijdelijke woonunits
(18-06-2019/10070)
- Rijksweg A28, het milieuneutraal
wijzigen van een inrichting
(18-06-2019/9407)

STAPHORST
28 juni 2019 van 18.00 – 02.00 uur
(Trekkertrekevenement)
29 juni 2019 van 11.00 – 02.00 uur
(Trekkertrekevenement)
- Ebbinge Wubbenlaan, wegdeel
tussen de kruising Ebbinge Wubbenlaan en Klaas Kloosterweg
Oost
- Klaas Kloosterweg Oost, wegdeel
tussen Ebbinge Wubbenlaan en
Parallelweg
- De Ebbinge Wubbenlaan richting
Meppel v.v. is toegankelijk voor
verkeer

SLOOPMELDINGEN 5)
PUNTHORST
- Dekkersland 27a, het verwijderen
van astbesthoudende golfplaten
(20-06-2019/10082)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 502a, het verwijderen van asbest van het dak van
de stal
(18-06-2019/9705)
- Oude Rijksweg 733a, het gedeeltelijk slopen van de schuur
(18-06-2019/9940)
- Rozenlaan 25, het verwijderen van
het garagedak met asbestplaten
(18-06-2019/9999)
- Scholenweg 6, het slopen van
de zijmuur van de bestaande ligboxenstal
(20-06-2019/9313)
STAPHORST
- Dekkersland 2, het verwijderen
van asbesthoudende toepassingen
(14-06-2019/10183)
- Lankhorsterweg 36a, het slopen
van een schuur
(18-06-2019/9784)
- Boertjessteeg 4, het slopen van
de schuur
(18-06-2019/9707)
- Klaas Kloosterweg Oost 141,
het slopen van een bijgebouw
(18-06-2019/10007)
- Gemeenteweg 243, het verwijderen van asbesthoudende materialen
(19-06-2019/9781)
- Gemeenteweg 60, het slopen van
bestaande bergingen en bijgebouwen
(20-06-2019/9927)
IJHORST
- Burg v Wijngaardenstraat 42,
het verwijderen van asbest
van het dak van twee schuren
(18-06-2019/9706)
- Veldhuisweg 9, het verwijderen
van dakbeplating van een schuur
(18-06-2019/9829)

KAPMELDINGEN 5)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 491a, het kappen
van een eik
(19-06-2019/10231)

MILIEU
MELDING BRANDVEILIG
GEBRUIK
STAPHORST
- Gemeenteweg 364, het brandveilig gebruiken van een restaurant
(05-06-2019/9402)

MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
STAPHORST
- Fledderusstraat 2, het wijzigen
van een bedrijf
(04-06-2019/9855)
Een ieder kan de ingekomen melding inzien. 5)

 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
HHQYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJWHWUHHQLQGLHQRQYHUwijlde 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-

QLQJWHWUHHQLQGLHQRQYHUZLMOGHVSRHGJHOHWRSGH
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
YUDJHQHHQYRRUORSLJHYRRU]LHQLQJWHWUHHQLQGLHQ
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).

