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Openbare
raadsvergadering
n Dinsdag 9 juli 2019, aanvang 19.30 uur
Voorlopige raadsagenda
0. Uitreiking getuigschriften
jongerenraad
1. Opening
2. Besluitvormend: Benoeming
lid Reken Kamer Commissie
3. Vaststellen agenda
4. Spreekrecht agendapunten
5. a. Vaststelling besluitenlijsten
2 juli 2019
b. Lijst met toezeggingen en
aanvaarde moties na
2 juli 2019
6. a. Ingekomen stukken
b. Collegeberichten
c. Bestuurlijke Planning
d. Vragen en mededelingen
Besluitvormend
7. Gunning accountant
8. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan Buitengebied
9. Vaststellen bestemmingsplan Veegplan De Streek
10. Vaststellen bestemmingsplan Oude Rijksweg 505
11. Vaststellen bestemmingsplan Oude Rijksweg 333
12. Verklaring van geen bedenkingen bouw overkapping
Leenders 3
13. Verkeerssituatie
J.C. van Andelweg
14. Vaststellen bestemmingsplan Puntweg 8b
15. Jaarstukken 2018
16. Zomernota
17. 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

Vanaf 1 augustus:
nieuwe vervoerder voor
Mijn Taxi op Maat
Vanaf 1 augustus wordt
een nieuwe vervoerder
verantwoordelijk voor
Mijn Taxi Op Maat.

spelregels en informatie over
boeken en betalen. Het leerlingenvervoer start wat later vanwege de
zomervakanties.

Taxi Centrale Zwolle gaat voor
de gemeente Staphorst, Kampen
en Zwartewaterland het leerlingenvervoer, jeugdvervoer en
wmo-vervoer uitvoeren. De gemeente Staphorst is een contract
met de vervoerder aangegaan
voor drie jaar met mogelijkheden
om de looptijd te verlengen.

In de laatste weken van de vakantie zullen de chauffeurs kennis
komen maken met de leerlingen die gebruik maken van het
leerlingenvervoer.

informatiepakket
Inwoners die gebruik maken van
het vervoer, worden persoonlijk
geïnformeerd over de veranderingen. Gebruikers van het
wmo-vervoer kunnen binnenkort
een informatiepakket verwachten.
Dit informatiepakket bevat een
nieuwe vervoerspas, de nieuwe

Opmerkingen of klachten
Mogelijk kunnen gebruikers bij de
overgang naar de nieuwe vervoerder enige hinder ondervinden.
De gemeente Staphorst doet samen met de vervoerder haar best
om dit te voorkomen.
Mochten er opmerkingen of klachten zijn dan kan er contact worden
gezocht met het OVB.
Deze onafhankelijke partij is vanaf
1 augustus te bereiken via
0800 - 277 72 77.

Toename overlast
eikenprocessierupsen

Vervolgbijeenkomsten
‘Staphorst in beweging’
Op donderdag 28 maart vond
de bijeenkomst ‘Staphorst in
Beweging’ plaats. Inmiddels
is er een conceptversie van
de ‘Beweeg- en sportvisie gemeente Staphorst’ opgesteld.

Wilt u een locatie melden? Doe dit niet telefonisch,
maar online via www.staphorst.nl/meldingen.
Er is op dit moment een enorme overlast van eikenprocessierupsen. Niet alleen in
de gemeente Staphorst, heel
Nederland heeft er last van.
Vanwege het grote aantal meldingen is het niet mogelijk om
alle plekken waar eikenprocessierups voorkomt te bestrijden.
Ook is het onmogelijk om op
alle meldingen een reactie op
te geven. Hiervoor vraagt de
gemeente geduld en begrip van
de inwoners. De prioriteit ligt
bij de bestrijding van plekken
waar veel kinderen komen (zoals scholen) en bij drukbezochte
plekken.
Wees bedachtzaam!
De eikenprocessierups kunt
u ook op de grond aantreffen
en de brandharen van de rups
kunnen met de wind wel tot 100
meter ver komen.
Wees daarom bedachtzaam,
bijvoorbeeld:
- probeer direct contact met
rupsen, (oude) brandharen en
spinselnesten zoveel mogelijk
te vermijden;
- vermijd wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan. Ook oude nesten
van vorig jaar bevatten veel
brandharen, die kunnen
verwaaien;
- ga niet zomaar op de grond
zitten;
- laat uw hond aangelijnd lopen,
zodat u kunt zien waar hij aan
snuffelt;

Gezondheidsklachten en
behandeling
Contact met de eikenprocessierups kan voor gezondheidsklachten zorgen.
De brandharen van de eikenprocessierups dringen bij aanraking gemakkelijk in huid, ogen
en luchtwegen.
De klachten die dan op kunnen
treden zijn:
- pijnlijke, rode, huiduitslag,
gepaard met jeuk (kan tot
twee weken aanhouden);
- bij oogcontact: binnen enkele
uren pijnlijke en jeukende
zwellingen/irritaties;
- bij inademing: slikklachten
en ontstekingen van het
slijmvlies van neus, keel en
luchtwegen;
- een allergische reactie, waardoor klachten veel sneller
kunnen optreden.
- Ook bij dieren (vooral honden
en paarden) kunnen klachten
ontstaan.

Controleurs bezoeken huishoudens die volgens onze administratie geen hond hebben.
Huishoudens die wel in het bezit
zijn van een hond ontvangen zonder tegenbericht - jaarlijks
een aanslag.
Het blijkt in de praktijk dat niet
altijd wordt voldaan aan de verplichting om de hond(en) bij de
gemeente te melden. Daarom

Behandeling
Bent u in aanraking geweest
met (de haren van) een eikenprocessierups, onderneem dan
de volgende stappen:
- ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of
wrijven;
- was of spoel de huid of ogen
goed met water;
- was zo nodig ook kleren (liefst
op 60 °C);
- gebruik ter verlichting van de
klachten een zachte crème
met bijvoorbeeld menthol of
een gel van Aloë Vera;
- neem bij ernstige klachten
contact op met uw huisarts.
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken.
Alles over, voor en tegen de eikenprocessierups vindt u op de
website www.oakie.info.

is het noodzakelijk dat jaarlijks
alle niet-hondenbezitters ter
controle bezocht worden. De
controleurs zijn in het bezit van
een legitimatiebewijs.
U kunt de aanschaf van een
hond of wijziging van het aantal
honden melden door het invullen van het digitale aan- en
afmeldformulier op
www.staphorst.nl/hondenbelasting of te bellen met de
medewerkers van de afdeling
Belastingen, telefoonnummer
(0522) 46 74 34.

Digitale Sociale Kaart
Op www.staphorst.nl/socialekaart vindt u een overzicht van
alle algemene en collectieve voorzieningen en de verschillende organisaties die deze aanbieden.

Aanvang is telkens 19.30 uur.
Schuift u (opnieuw) aan om met
ons mee te denken?

7,66

Inwoners van gemeente
Staphorst zijn tevreden
over de afvalinzameling.
De ROVA krijgt een 7,66
als rapportcijfer. Bron:
Afval- en grondstoffenmonitor 2018.

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: 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

Online zijn en contact maken
met je vrienden is natuurlijk
belangrijk, maar niet in het
verkeer!
MONO betekent letterlijk één of
alleen. In de verkeerscampagne

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.

GEVONDEN OF
VERLOREN
Verloren:
- 23 juni: mobiele telefoon
(zwart) merk Fysic, Staphorst
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
U kunt dit melden bij de
gemeente via de website
www.verlorenofgevonden.nl.

Evenementenkalender
Wilt u weten of op een bepaalde
datum in uw omgeving iets te
doen is? www.staphorst.nl/
evenementen.

Berichten over
uw buurt
U kunt zich via de website
zoek.overheid.nl inschrijven
voor de e-mailservice
‘Berichten over uw buurt’.
Hiermee ontvangt u besluiten
die via Overheid.nl gepubliceerd worden.

staat het voor ‘met één ding
bezig zijn’. Als je rijdt, houd je
je aandacht bij één ding en dat
is het verkeer. MONO is ongestoord onderweg zijn, zonder
afleiding van je telefoon. Ben je
MONO, dan houd je je ogen op

de weg en niet op je scherm.
Vanaf 1 juli 2019 is fietsen
met je telefoon in je hand verboden. In het wetsvoorstel staat
een voorgenomen boete van
95 euro.

n BEKENDMAKINGEN n 									
GEDRAGSCODE INTEGRITEIT
POLITIEKE AMBTSDRAGERS
Het college van de gemeente Staphorst maakt bekend dat de raad
op 21 mei 2019 de Gedragscode
Integriteit Politieke Ambtsdragers
Staphorst 2019 heeft vastgesteld.
De gedragscode is op 2 juli 2019 bekendgemaakt door plaatsing in het
Gemeenteblad op www.staphorst.
nl/gemeenteblad. De gedragscode
treedt in werking op 3 juli 2019,
onder gelijktijdige intrekking van de
Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers gemeente Staphorst 2011.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
VENTMELDING

Ventmelding bevestigd van:
-- Tafeltennisvereniging Staphorst
voor het venten van banketstaven in de periode 14 oktober t/m
2 november 2019 in Staphorst,
Rouveen en IJhorst
(27-06-2019/Z30855)

EVENEMENTENVERGUNNING 1)

n COLOFON n
Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst

Controle hondenbelasting
In de zomermaanden vindt
de jaarlijkse controle voor de
hondenbelasting plaats.

Ditmaal is er per dorpskern
een avond om de wensen, behoeften en kansen binnen uw
dorpskern te inventariseren.
De data zijn:
- 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

- zorg bij een bezoek aan een
(natuur)gebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor
goede bedekking van de hals,
armen en benen;
- maak kinderen attent
op het gevaar van de
eikenprocessierups;
- hang de was niet buiten te
drogen;
- sluit ramen wanneer de
brandharen de woning in
waaien.

Rij MONO, ongestoord onderweg!

Vergunning verleend aan:
-- Stichting Staphorst voor het
houden van dagactiviteiten
tijdens de Staphorstdag 31 juli,
7 en 14 augustus 2019 in
Staphorst (27-06-2019/Z30535)
-- Ponyclub VVV Rouveen e.o. voor
het houden van een ponyconcours op 5 en 6 juli 2019 op het
perceel Schuthekkeweg 3 te
Staphorst
(28-06-2019/Z30809)

WEGAFSLUITING
31 juli en 7 augustus 09.00 -16.00 uur
(1e en 2e Staphorstdag)
-- Markt, wegdeel tussen de
Gemeenteweg tot hoek Poeisz
supermarkt.

-- Oude Rijksweg 412, het bouwen van een kantoor
(21-06-2019/10260)
-- Oude Rijksweg 414 en 414b,
het slopen van de winkel en
het verbouwen van de woning
(21-06-2019/10264)
-- Oude Rijksweg 414b, het bouwen van een woning
(21-06-2019/10261)
STAPHORST
- Rijksparallelweg 63, het aanleggen
van een uitrit
(17-06-2019/10255)
- percelen aan de Tarwehof (sectie
AA nr. 6384 en 6385), het bouwen
van een twee onder één kapwoning
(27-06-2019/010292)
- appartementencomplex ‘De Horst’
nabij Gemeenteweg 75-79,
het verbouwen van de entree
(20-06-2019/10256)

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:
STAPHORST
-- Lankhorsterweg 8, het plaatsen
van zonnepanelen in een vrije
veld opstelling
(26-03-2019/9748)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 412, het
slopen van het kantoor
(24-06-2019/10262)
-- Oude Rijksweg 239b, een
wijziging op de reeds verleende omgevingsvergunning
(24-06-2019/10243)

-- Korte kerkweg (perceel sectie AN
nummer 0701), het tijdelijk gebruiken van een perceel voor een
evenement
(26-06-2019/10206)
STAPHORST
-- Klaas Kloosterweg West 20, het
uitbreiden van de ligboxenstal
(25-06-2019/9937)
-- Klaas Kloosterweg Oost 141i,
het bouwen van een woning
ten behoeve van inwoning
(25-06-2019/10006)

KAPMELDINGEN 5)
STAPHORST
-- Leidijk 1 mz, het kappen van
een eikenboom
(27-06-2019/10291)

BESLUITEN TOEKENNEN
NUMMERAANDUIDING 1)
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de volgende besluiten toekennen
nummeraanduiding zijn genomen:
STAPHORST
-- Klaas Kloosterweg Oost 141i op
het perceel kadastraal bekend
gemeente Staphorst, sectie AE,
nummer 1362

BESTEMMINGSPLAN
GEWIJZIGD VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN
‘BUITENGEBIED,
PARTIËLE HERZIENING
RIJKSPARALLELWEG 31
TE STAPHORST’
Burgemeester en wethouders van
Staphorst maken bekend dat de
gemeenteraad van Staphorst in
de vergadering van 11 juni 2019
met toepassing van artikel 3.8
Wet ruimtelijke ordening het be-

BOUWEN EN WONEN

Dinsdag 2 juli 2019
stemmingsplan gewijzigd heeft
vastgesteld. Het plan voorziet in de
uitbreiding van een autogaragebedrijf op het perceel Rijksparallelweg
31 te Staphorst. Het plan is op
de volgende punten gewijzigd.
De gemeentelijke berm langs de
Rijksparallelweg is van een verkeersbestemming voorzien in plaats van
een agrarische bestemming.
Het erfinrichtingsplan is op ondergeschikte punten gewijzigd. Verder
is een strijdig gebruiksbepaling opgenomen in artikel 4.5.1 onder c en
4.5.2 onder f.
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt voor een ieder ter inzage vanaf
woensdag 3 juli 2019 voor de duur
van 6 weken bij de publieksbalie
Omgevingsplein, Binnenweg 26,
7951 DE te Staphorst. Ook is het
plan in pdf-formaat te raadplegen
via de website www.staphorst.nl/
bekendmakingen, rubriek
‘Bestemmingsplan’. Daarnaast is
het vastgestelde bestemmingsplan
raadpleegbaar op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Door middel van de zoekfunctie
kunt u bij invoerin van het plannummer
NL.IMRO.0180.5102018006-VS01
het plan vinden. De digitale bestanden zijn beschikbaar op:
http://roplannen.
gemeentedocumenten.nl/
staphorstplannen/
NL.IMRO.0180.5102018006-.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen. 7)

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
PUNTHORST
-- Domineesakker 20, het wijzigen
van het bedrijf
(26-06-2019/9352)
-- Domineesakker 22, het wijzigen
van het bedrijf
(26-06-2019/9681)

INGEDIENDE AANVRAGEN
VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
PUNTHORST
-- Van Dedemsweg 5-7, het bouwen
van een groepsaccommodatie
(17-06-2019/10249)
ROUVEEN
-- Oude Rijksweg 412, het slopen
van het kantoor
(21-06-2019/10262)

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
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-

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).

