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Openbare
raadsvergadering
n Dinsdag 30 maart, aanvang 19.30 uur
Voorlopige raadsagenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Spreekrecht agendapunten,
insprekers kunnen zich tot
30 maart 2021 14.00 uur
aanmelden voor de agendapunten die opiniërend worden besproken
4. a) Vaststelling besluitenlijst
9 maart 2021
b) L
 ijst met toezeggingen
en aanvaarde moties na
9 maart 2021
5. a) Ingekomen stukken
b) Collegeberichten
c) Vragen en mededelingen
d) Bestuurlijke planning
6. Besluitvormend Hamerstuk:
Kaderbrief 2022
Omgevingsdienst IJsselland
7. Besluitvormend Bespreekstuk:
Voorbereidingskrediet
woningbouw Rouveen-Zuid
8. Besluitvormend Bespreekstuk:
Bestrijding eikenprocessierups
9. Opiniërend: Communicatieen Participatieplan Transitie
Visie Warmte
10. Instelling commissie geloofsbrieven van de heer A. Hokse
11. Toelating en beëdiging van
de heer A. Hokse
12. Afscheid raadslid J. Spiker
13. Sluiting vergadering
Spreekrecht
Inwoners en maatschappelijke
organisaties kunnen gebruik
maken van het spreekrecht. U
kunt zich uiterlijk tot 14.00 uur
op de dag van de raadsverga-

dering 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 en
vergaderstukken
Deze vergadering kan in verband met de maatregelen inzake COVID-19 alleen vanaf de
website van de gemeenteraad
of de lokale omroep worden
gevolgd. Voor het volgen van
de raadsvergadering via de
website klik op
www.staphorst.nl/bestuur
en klik op de banner
‘Raadsvergadering volgen’.
Wilt u de raadsvergadering
achteraf beluisteren, en/of de
vergaderstukken lezen, dan
kunt u dit via de website van de
gemeente doen. De raadsvergadering staat onder bestuur,
gemeenteraad, vergaderingen,
agendastukken gemeenteraad. Hierna kunt u klikken op
de datum van de betreffende
raadsvergadering.
Contactgegevens
Gemeenteraad Staphorst
Griffier mevrouw
S.M.H. Voortman
Postbus 2, 7950 AA Staphorst
Email: griffie@staphorst.nl
Telefoonnummer: (0522) 74 71 00

Rookmelders
redden levens
Het is belangrijk om werkende
rookmelders op de juiste plekken in huis te hebben hangen
en ze goed te onderhouden.
Vanaf juli 2022 is een rookmelder
op elke etage van uw woning wettelijk verplicht. Deze verplichting
houdt in dat op iedere etage waar
zich een kamer bevindt, minstens
één rookmelder in de vluchtweg
geplaatst moet worden. Dit is
meestal in de gang of overloop die
leidt naar de voor/(achter)deur.
De verplichting gaat pas per 1 juli
2022 in, zodat u nog voldoende
tijd hebt om rookmelders te kopen en op te hangen.
Doe de test
Vul de Rookmelderwijzer op rookmelders.nl in en kom erachter

Buitengebied
Staphorst - Uitvoering
van werkzaamheden
Let goed op of u een vergunning nodig hebt
Misschien hebt u gezien dat
er in het buitengebied soms
sloten worden gedempt en
bomen worden gekapt. Ook
worden er dammen en duikers aangelegd en nieuwe
sloten gegraven. Dit zijn werkzaamheden in verband met
de ruilverkaveling. Voor deze
werkzaamheden zijn in de
meeste gevallen vergunningen nodig en verleend door de
gemeente en het Waterschap
Drents Overijsselse Delta
(WDODelta).
Gaat u zelf of laat u werkzaamheden uitvoeren, let er dan wel
goed op dat u hiervoor een
vergunning hebt. Gemeente
en het waterschap constateren
namelijk helaas dat er bomen
worden gekapt, sloten worden
gedempt of gemeentegrond in
gebruik wordt genomen, zonder
dat daar een vergunning voor
verstrekt is. Gebeurt dit, dan zal
er handhaving plaatsvinden en
kan uiteindelijk een last onder
dwangsom worden opgelegd.
Slootdempingen
Voor het dempen van zowel
bermsloten als sloten is een vergunning nodig van de gemeente
en in bepaalde situaties ook van
het waterschap. Helaas moeten zowel de gemeente als het
waterschap constateren dat er
(berm)sloten worden gedempt,
zonder dat hier een vergunning
voor is verleend. Dit is niet toegestaan. De gemeente en het
waterschap zullen hiertegen
handhavend optreden.
Bij het toepassen van grond bij
dempingen gelden ook regels.
Informatie waar u aan moet
voldoen is terug te vinden op
internet, onder andere via

bodemplus.nl en
helpdeskwater.nl.
Bomenkap
De gemeente heeft aan de
Provincie Overijssel een vergunning verleend voor het kappen
van een groot aantal bomen.
De gemeente heeft echter geconstateerd dat er momenteel
ook bomen worden gekapt
zonder dat daar een vergunning voor is verleend. Als u een
boom wilt kappen (of verplanten of flink wilt snoeien), hebt u
soms een omgevingsvergunning
nodig van de gemeente. Op de
Groene Kaart van de gemeente
kunt u zien of een vergunning
of melding nodig is, of dat u de
boom gewoon kunt kappen. Als
een boom illegaal wordt gekapt,
zal de gemeente handhavend
optreden.
Gemeentegrond
Op een aantal plaatsen wordt
ook gemeentegrond in gebruik
genomen. Dit gebruik van gemeentegrond vindt niet altijd
bewust plaats, maar is uiteraard
niet toegestaan. Om er achter
te komen of u oneigenlijk grond
gebruikt, is het raadzaam om
te bekijken waar de kadastrale
grenzen precies lopen. Hiervoor
kunt u contact opnemen met
het Kadaster, via telefoonnummer 088-183 22 00.
Contact
Onderzoek van tevoren of u
voor de activiteit die u wilt
uitvoeren een vergunning nodig
hebt. Twijfelt u hierover?
Neemt u dan contact op met
ons Omgevingsloket via:
omgevingsloket@staphorst.nl of
(0522) 467 467.

VACATURE

91,41%

In onze gemeente hebben
11.328 kiesgerechtigden een
stem uitgebracht tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen.
Dat is een opkomstpercentage van 91,41%.
Alle uitslagen vindt u op
www.staphorst.nl/
verkiezingen.

Wijziging
openingstijden
gemeentehuis
In verband met de
coronamaatregelen is
het gemeentehuis op de
donderdagavond gesloten.
Daarnaast zijn gemeentehuis en gemeentewerf
gesloten op vrijdag 2 april
(Goede Vrijdag) en maandag
5 april (tweede paasdag).
Voor het bespreken van een
uitvaart kunt u bellen naar:
(0522) 46 75 59.

Telefonisch
spreekuur voor
vragen over het OV
Bent u 55+ en heeft u vragen
over reizen met het OV? Maak
dan gebruik van het telefonisch
spreekuur en bel 038 – 303 70
10.
- maandag tot en met vrijdag,
10.00 tot 12.00 uur
- dinsdag en donderdag,
13.30 tot 15.00 uur
- maandag en woensdag,
18.30 tot 20.00 uur

VERLOREN OF
GEVONDEN
Heeft u een voorwerp verloren
of heeft u iets gevonden?
www.verlorenofgevonden.nl.

n COLOFON n

Grof tuinafval
gratis inleveren
hoeveel rookmelders nodig zijn
voor uw woonsituatie.
Meer weten?
Het is belangrijk om werkende
rookmelders op de juiste plekken
in huis te hebben hangen en ze
goed te onderhouden. Op rookmelders.nl vindt u alle informatie
die u nodig heeft om uw huis
brandveiliger te maken.

Op zaterdag 27 maart is het
weer mogelijk om grof tuinafval gratis in te leveren.
De inleverlocaties zijn:
- Groenrecycling Rouveen
BV, Uithofsweg 2,
Rouveen:
08.00 - 12.00 uur
- Milieubrengstation ROVA
Zwolle, Rijnlandstraat 2,
Zwolle: 09.00 - 16.00 uur

Er is geen limiet voor de
hoeveelheid grof tuinafval
die u brengt. De service is
alleen voor particulieren en
u moet zich ook kunnen
legitimeren als inwoner van
de gemeente Staphorst.
Zie voor meer informatie: www.staphorst.nl/
groftuinafval.

Gemeente Staphorst
Bezoekadres: Binnenweg 26,
7951 DE Staphorst
Postadres: Postbus 2,
7950 AA Staphorst
E-mail: gemeente@staphorst.nl
Website: www.staphorst.nl
Volg ons ook op social media
Wij zijn alleen op afspraak
geopend: (0522) 46 74 00,
bereikbaar op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur en
van 13.00 tot 16.30 uur (op
vrijdag tot 16.00 uur), of ga
naar www.staphorst.nl/
afspraakmaken.

www.staphorst.nl

De Adviesraad Sociaal Domein Staphorst is op zoek naar een

voorzitter (m/v)
(beschikbaarheid circa 15 uur per maand)

De gemeente Staphorst betrekt haar inwoners op verschillende manieren bij het
formuleren en uitvoeren van haar beleid. Eén van de manieren waarop ze die
burgerparticipatie vorm geeft is het betrekken van de adviesraad sociaal domein.
Deze adviesraad is door de gemeenteraad ingesteld en geeft gevraagd en ongevraagd
onafhankelijke adviezen aan het college van B&W. Die adviezen kunnen gaan over alle
onderwerpen in de volle breedte van het sociaal domein. Te denken valt aan: jeugdzorg/
jeugdwet, leerlingenvervoer, onderwijs, participatiewet, inburgering, Wmo, bewegen/sport,
volksgezondheid, inwonersparticipatie, cultuur, accommodaties, enz.
Daarnaast vervult zij een rol in de cliëntenparticipatie voor zover dat wettelijk verplicht is.
De adviesraad bestaat uit elf enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid,
persoonlijke ervaring, interesse en netwerk willen meedenken en adviseren over
aandachtsgebieden in het sociaal domein. De leden nemen als persoon deel aan de
adviesraad en werken onafhankelijk van organisaties, instellingen of bedrijven.
De adviesraad kan beschikken over een budget dat jaarlijks door de gemeenteraad
wordt vastgesteld.
Hoe werkt de adviesraad?
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ze vergadert één keer per
4 à 6 weken. Dan bespreken de leden lopende en nieuwe zaken, verdelen ze onderling de
werkzaamheden en formuleren ze adviezen. De leden van de adviesraad hebben gesprekken met inwoners, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en met medewerkers
van de gemeente. Zo komen er goede punten en verbeterpunten voor het beleid naar
voren.
Binnenkort ontstaat in de adviesraad de vacature van voorzitter. Daarom zijn we op zoek
naar een vervanger.
Welke taken heeft de voorzitter?
- voorbereiden en leiden van vergaderingen
- vertegenwoordigen van de adviesraad
- deelnemen aan regionale overleggen
- oriënteren op (nieuwe) ontwikkelingen in het sociaal domein
- onderhouden van contacten met gemeente en andere organisaties in het sociaal domein
- eindverantwoordelijkheid voor de formulering van adviezen
Welk profiel heeft de nieuwe voorzitter? Hij/zij:
- woont in de gemeente Staphorst en heeft geen zakelijke of bestuurlijke binding met de
gemeente of een partij waarmee de gemeente zaken doet
- kan voldoende tijd vrij maken voor deze taak/functie
- heeft ervaring in coachen en leveren van ondersteuning
- is verbindend, inspirerend, communicatief en neutraal; kan mening/advies van de leden
overstijgen
- heeft kennis van het sociaal domein in Staphorst en heeft een relevant netwerk
- heeft een pro-actieve en actieve houding en kan aanjager zijn
Wat is ons aanbod?
- een breed takenpakket dat, landelijk en lokaal, in ontwikkeling is
- een vaste vrijwilligersvergoeding per maand
- mogelijkheid van deskundigheidsbevordering
- ondersteuning door een secretaris
Heeft u vragen of interesse?
Inlichtingen over deze vacature kunnen worden verstrekt door de huidige voorzitter
van de adviesraad, Arie Bijl, 06-30755484.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd te reageren. Dit kunt u doen door een
motivatiebrief en een CV te sturen naar adviesraadsociaaldomein@staphorst.nl.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 9 april 2021. Voor gesprekken is tijd
gereserveerd op 29 en 30 april 2021.

Veilig IJsselland:
herken druglabs in
uw omgeving
Hoe houden wij IJsselland
samen veilig? Hoe kunt u
criminaliteit herkennen en
wat kunt u er tegen doen?
Hoe is een drugslabs in
een schuur, opslagloods of
garagebox te herkennen?
Hennepteelt en productie van
synthetische drugs zijn schadelijk voor mens, dier en natuur.
Aan de buitenkant kunt u niet
altijd zien wat er in een pand gebeurt, maar let op de signalen.
Herken de signalen
Aan de buitenkant is niet
altijd te zien wat er in een pand
gebeurt, maar de meest voorkomende signalen die kunnen
wijzen op een hennepkwekerij
of drugslab, zijn:
- afgeplakte ramen en deuren
die altijd dicht zijn;
- (dichte) rolluiken waar geen
logische aanleiding voor is;
- roosters op opmerkelijke
plekken aan de gevel of
het dak;
- het pand maakt een verlaten

-

-

indruk: er is zelden iemand of
slechts een korte tijd en/of op
een vast tijdstip;
geur, stankoverlast;
wateroverlast of
vochtproblemen;
condens op de ramen;
kunstlicht (gloed van felle
lampen) en/of licht in
een ruimte dat altijd blijft
branden;
installatie camera’s of
beveiliging;
zoemend of ronkend geluid
(van ventilatoren).

Wat kunt u doen?
Heeft u een vermoeden van
de aanwezigheid van een hennepkwekerij of drugslab in een
pand in het buitengebied? Of
herkent u één of meerdere signalen? Blijf er niet mee lopen,
maar meld wat u weet bij de
politie via 0900-8844, of bij
Meld Misdaad Anoniem (M.)
via telefoonnummer
0800 - 7000 of website
meldmisdaadanoniem.nl.

Melding of klacht
over de buitenruimte?
Meld het via Fixi.
Ziet u:
- Een losse stoeptegel
- Een put zonder deksel
- Een omgewaaide boom
- Of andere schade wat in eigendom is van de gemeente?
Meld het via fixi.nl (ook te downloaden als app via
de Apple Store/Google Play store)
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Webinar energieneutraal
verbouwen van uw woning
Veel mensen willen energiezuinig of zelfs aardgasvrij
wonen. Wilt u weten hoe u
uw woning energiezuinig
verbouwd en/of aardgasvrij
maakt? Kijk dan ons webinar:
Energieneutraal verbouwen.
Tijdens deze online bijeenkomst
vertelt een energieneutraalcoach over verschillende maatregelen die u kunt treffen. Ook
vertelt hij wat daarvan de kosten zijn en geeft inzicht in financieringsmogelijkheden. Via de
chat kunt u ook vragen stellen.

het webinar op donderdag
1 april via
www.duurzaambouwloket.nl/env.
Het webinar duurt één uur en is
eenvoudig volgen via een computer, tablet of telefoon. Ook
kunt u zich na afloop opgeven
voor vervolgactiviteiten van het
project zoals een 100% interactieve vervolgworkshop op
15 april.

Gratis en vrijblijvend
Het webinar is gratis en vrijblijvend te bekijken. Geef u op voor

Buurtbus rijdt weer
Sinds maandag 22 maart is de buurtbus weer
volgens dienstregeling gaan rijden tussen IJhorst,
Meppel en De Wijk.

Onderzoek naar effect coronacrisis
Heeft u slapeloze nachten door
een dalende omzet? Zorgen
over het mogelijk kwijtraken van
je baan? Eindeloos gepieker omdat je geen nieuwe baan kunt
vinden? Zowel de ziektedreiging
als de landelijke maatregelen
hebben grote gevolgen voor het
dagelijks leven. De GGD doet
daarom een onderzoek naar het
effect van de coronacrisis op de

psychosociale gezondheid van
de mensen die in economisch
opzicht door de crisis worden
getroffen.
Met dit onderzoek wil GGD
IJsselland meer inzicht krijgen in
deze gevolgen van de crisis. Aan
de hand daarvan worden er
adviezen gegeven aan gemeenten, instanties en professionals

n BEKENDMAKINGEN n
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING
ONTHEFFING
WINKELTIJDENWET 1)
Ontheffing op grond van de
Winkeltijdenwet verleend aan:
- DIVOZA Horseworld Staphorst BV
voor openstelling op
5 april (2e paasdag), 13 mei
(Hemelvaartsdag) en op
24 mei (2e Pinksterdag) van
12.00 uur - 17.00 uur
(verzonden 12 maart 2021/Z37498).

BOUWEN EN WONEN
INGEDIENDE
AANVRAGEN VOOR EEN
OMGEVINGSVERGUNNING
REGULIERE PROCEDURE 5)
PUNTHORST
- Mr JB Kanlaan 59,
het kappen van drie bomen
ingekomen 14 maart 2021/013384)
- BH Spijkerweg 14a,
het plaatsen van mantelzorgunits
(ingekomen 17 maart 2021/13404)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 215 e,
het plaatsen van zonnepanelen
(ingekomen 13 maart 2021/13360)
- Mispellaan 28a, het verbouwen
van de woning
(ingekomen 16 maart 2021/13397)
- Hulpensteinweg 1, het oprichten
van twee kleine windturbines
(ingekomen 17 maart 2021/13402)
STAPHORST
- Gemeenteweg 284,
het kappen van een es
(ingekomen 5 maart 2021/13321)
- Gemeenteweg 381 a,
het wijzigen van de inrit en het
kappen van twee essen
(ingekomen 8 maart 2021/13317)
- Burg Janssenstraat 12, het wijzigen van de reeds verleende
omgevingsvergunning voor het

over wat er nodig is om de
groep ‘economisch getroffenen’
tijdens en na afloop van de
crisis zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen.
Woont u in de regio IJsselland
en bent u economisch getroffen
door de coronacrisis? Vul dan
voor 31 maart 2021 de vragenlijst in op ggdijssleland.nl.

Dinsdag 23 maart 2021
realiseren van een bedrijfspand
(ingekomen 12 maart 2021/ 13351)
- Weth Buitenhuisstraat 12,
het plaatsen van een tijdelijke
opslagloods
(ingekomen 11 maart 2021/13353)
- Buiten Middenweg 17, het oprichten van een kleine windturbine
(ingekomen 15 maart 2021/013385)
- Lankhorsterweg 31, het oprichten
van een kleine windturbine
(ingekomen 16 maart 2021/013400)
- Gemeenteweg 210, het plaatsen
van tijdelijke woonunits
(ingekomen 16 maart 2021/013406)
- Hoek J.J. Gorterlaan/
Oosterparallelweg, het aanleggen
van een verkeerslus
(ingekomen 10 maart 2021/13405)
IJHORST
- Veldhuisweg 1-16, het plaatsen
van een tuinhuis met overkapping
(ingekomen 14 maart 2021/13352)
- Veldhuisweg 1-16,
het plaatsen van een tuinhuis
(ingekomen 14 maart 2021/13362)

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
REGULIERE PROCEDURE 1)
STAPHORST
- Industrieweg 7, het uitbreiden
van de bedrijfshal middels een
overkapping
(verzonden 11 maart 2021/13301)
- Achthoevenweg 2, het aanleggen,
aanpassen en verwijderen van
een aantal inritten
(verzonden 16 maart 2021/13015)
- Oude Rijksweg 535, het legaliseren van een tijdelijke woonunits
(verzonden 16 maart 2021/12972)
- Gemeenteweg 392, het realiseren
van een aanbouw aan de voorzijde en de zijkant van het pand
(verzonden 16 maart 2021/13010)
- Leidijk 7, het kappen
van een eikenboom
(verzonden 17 maart 2021/12936)

BESLUITEN TOEKENNEN
NUMMERAANDUIDING 1)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 355a
(verzonden 11 maart 2021/Z36835)

BESLUITEN VERNUMMERING
NUMMERAANDUIDING 1)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 355a naar
Oude Rijksweg 355b
(verzonden 11 maart 2021/Z36834)

KAPMELDINGEN 5)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 242,
het kappen van een es
(verzonden 11 maart 2021/13311)

INFRASTRUCTUUR
VERGUNNING OP GROND
VAN DE ALGEMENE
VERORDENING
ONDERGRONDSE
INFRASTRUCTUUR
ROUVEEN
- Schipgravenweg 3,
het aanleggen en verwijderen
van een stroomkabel
(verzonden 10 maart 2021/Z37485)
- Conradsweg, het aanleggen van
een glasvezelkabel
(verzonden 17 maart 2021/Z37514)
STAPHORST
- Bergerslag 1, het aanleggen van
een kabel
(verzonden 10 maart 2021/Z37375)
- Oeverlandendwarsweg, het
aanleggen en verwijderen van
stroomkabels
(verzonden 10 maart 2021/Z37484)
- Rechterensweg 7a, het aanleggen
van een stroomkabel
(verzonden 17 maart 2021/Z37104)

MILIEU
MELDING OP GROND VAN
HET ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER 5)
ROUVEEN
- Oude Rijksweg 525a, het
veranderen van een bouwbedrijf
(verzonden 16 maart 2021/12995)
STAPHORST
- Gemeenteweg 392,
het veranderen van een eetcafé
(verzonden 16 maart 2021/13002)
- Hoefsmid 2, het veranderen
van een groothandel in
landbouwmachines
(verzonden 16 maart 2021/12996).

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTGESTELD
BESTEMMINGSPLAN
‘DE STREEK, PARTIËLE
HERZIENING ACHTER OUDE
RIJKSWEG 340 TE ROUVEEN’
De gemeenteraad van Staphorst
heeft op 9 maart 2021 een nieuw
bestemmingsplan vastgesteld voor
het perceel achter de Oude Rijksweg
340 in Rouveen. Hieronder staat wat
dit betekent. Ook leest u wat u kunt
doen als u het niet eens bent met
het bestemmingsplan.
Waar gaat het plan over?
Het nieuwe bestemmingsplan
maakt de nieuwbouw van een woning mogelijk op het perceel achter
de Oude Rijksweg 340 in Rouveen
(open plek).
Hoe kunt u het plan bekijken?
Iedereen kan vanaf woensdag 24
maart 2021 het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. Dit kan via:
- De landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website kun u zoeken op
het adres of het plannummer:

NL.IMRO.0180.2102019004-VS01
- De gemeentelijke website:
www.staphorst.nl/bekendmakingen,
rubriek ‘Bestemmingsplan’. Hier
vindt u de pdf bestanden.
- Het gemeentehuis: bij de publieksbalie Omgevingsplein. Hier
kunt u de papieren stukken bekijken. Vanwege de coronamaatregelen van de gemeente Staphorst
kunt u de papieren stukken alleen
bekijken als u een afspraak hebt.
U kunt een afspraken maken via
de publieksbalie Omgevingsplein:
(0522) 467 467.
De digitale bestanden (voor de overlegpartners) zijn beschikbaar op:
publiek.tercera-ro.nl/officieel/0180/
NL.IMRO.0180.2102019004-ON01/
Wat kunt u doen als u het
niet eens bent met het
bestemmingsplan?
Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan dan kunt u beroep
instellen. Dat wil zeggen dat u een
brief (een ‘beroepschrift’) stuurt
aan de Raad van State. Daarin legt
u uit waarom u het er niet mee
eens bent. U kunt dit doen van donderdag 25 maart 2021 tot en met
donderdag 6 mei 2021. Om beroep
in te kunnen stellen moet u aan een
aantal voorwaarden voldoen. 6)
U moet betalen om beroep in te
stellen of een voorlopige voorziening te vragen. Op de site
www.raadvanstate.nl leest u meer
over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost.
Wanneer treedt het
bestemmingsplan in werking?
Het bestemmingsplan treedt in
werking op vrijdag 7 mei 2021. Enige
uitzondering is als iemand vóór 7
mei 2021 een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

PROCEDURES
1) Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag van 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 voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
5) Een ieder kan de ontvangen aanvragen/meldingen op
afspraak inzien bij de publieksbalie Omgevingsplein
Dit kan alleen op afspraak via (0522) 46 74 67. 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).

