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Hoofdstuk 1: Inleiding  
 

1.1 Wat is EPOS? 

EPOS staat voor Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst. De gemeente Staphorst 

geeft initiatiefnemers de ruimte om te komen met ruimtelijke plannen. Deze ruimte wordt 

bewust in vertrouwen gegeven. Dit betekent dat de gemeente zoveel mogelijk het initiatief laat bij 

de aanvrager en de professional die de aanvrager ondersteunt. Deze professionele partij kan 

bijvoorbeeld een stedenbouwkundig bureau, planologisch adviseur of een architectenbureau 

zijn. Ook als het gaat om het onderbouwen van het plan laat de gemeente het initiatief zoveel 

mogelijk bij de aanvrager.  

De gemeente sluit met de professionals die aanvragen namens initiatiefnemers indienen een 

overeenkomst. De professionals gaan dan deel uitmaken van het Collectief van Professionals 

Omgevingsrecht Staphorst (CPOS). In dit collectief worden professionals die aantonen dat ze 

kwalitatief goede aanvragen indienen beloond. Deze beloning bestaat enerzijds uit een snellere 

doorlooptijd en anderzijds uit lagere leges dan niet voor niet CPOS-professionals.  

 

Uiteraard heeft de gemeente Staphorst wel beleid en zijn er provinciale en landelijke regels 

waaraan voldaan moet worden. Maar er wordt zoveel mogelijk overbodige regelgeving geschrapt 

en de gemeente neemt een faciliterende en inspirerende houding aan. Uitgangspunt is dat 

samen wordt gewerkt aan een mooi plan, waarbij ook burgerparticipatie een wezenlijk ingrediënt 

is. Vertrouwen vooraf geeft ook verplichtingen achteraf. Mocht blijken dat evident in strijd met 

beleid en regels is gehandeld, dan zet de gemeente de instrumenten van toezicht en handhaving 

in. Met het in werking treden van EPOS lopen we vooruit op de invoering van de nieuwe 

Omgevingswet, die nu gepland staat voor 2021. 

 

 
 

1.2 Achtergrond 

Het idee voor de invoering van EPOS begon met een zogenaamd 2.13a onderzoek. De 

gemeenteraad diende in 2013 een motie in, waarin ze vraagt om te kijken naar de ruimtelijke 

procedures. Ze gaf aan het volgende te willen weten: “Verloopt de afhandeling van 

vergunningaanvragen, toezicht en handhaving, tot en met het opstellen van 

bestemmingsplannen doelmatig, doeltreffend, integraal, integer en naar tevredenheid van 

burgers, ondernemers en instellingen.” De uitkomst van het 2.13a onderzoek gaf aanleiding om 

aan de slag te gaan met een nieuwe werkwijze bij ruimtelijke procedures.  
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1.3 Leeswijzer 

Deze handleiding is bedoeld voor zowel medewerkers van de gemeente als initiatiefnemers en 

professionals. In deze handleiding staat de gehele EPOS-systematiek besproken. De opbouw van 

de handleiding is als volgt.  

Als eerste komt in hoofdstuk 2 de voorbereiding bij plannen aan de orde. In dit hoofdstuk staan 

de handvaten die de gemeente biedt bij het verder uitwerken en motiveren van een plan. 

Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de werkwijze rondom het Collectief van Professionals 

Omgevingsrecht Staphorst (CPOS). Het onderscheid in de verschillende categorieën, het 

onderscheid in type aanvraag en het systeem van arbitrage binnen CPOS wordt hier nader 

toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op de reguliere omgevingsvergunningen en dan met name op de 

processen (inclusief termijnen) die van toepassing zijn op de verschillende soorten aanvragen. De 

balievergunning voor de CPOS categorie 2 professionals komt hier ook aan bod. Afwijkingen in 

het bestemmingsplan worden besproken in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk gaat nader in op 

conceptaanvragen en de behandeling hiervan. De werkwijze rondom bestemmingsplannen gaat 

in de EPOS systematiek veranderen. In plaats van elk bestemmingsplan apart aan de raad voor te 

leggen gaat de gemeente nu gebruik maken van een bundelplan. Alle informatie over het 

bundelplan is te vinden in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 is het hoofdstuk dat bestemmingsplannen 

behandeld. In hoofdstuk 8 staat de informatie over de projectafwijkingsbesluiten. Alle informatie 

over burgerparticipatie, een wezenlijk onderdeel in het gehele proces van EPOS, wordt in 

hoofdstuk 9 in beschouwing genomen. Hoofdstuk 10 bespreekt het leges-systeem en ten slotte 

gaat hoofdstuk 11 in op de rollen binnen EPOS.    
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Hoofdstuk 2: Voorbereiding 
 

2.1 Inschakelen professional 

Een burger uit de gemeente Staphorst heeft een (ruimtelijk) plan. De eerste stap die de 

initiatiefnemer dan zet is het contact opnemen met een professionele partij, bijvoorbeeld een 

stedenbouwkundig adviesbureau of een architect. Meer informatie over professionals is te 

vinden in hoofdstuk 3.  Als de initiatiefnemer en de professional het plan bespreken kunnen ze 

daarbij gebruik maken van het Omgevingsplein. Op dit Omgevingsplein staat relevante wet- en 

regelgeving en beleid van de gemeente. Later in het proces kan hier ook gebruik van gemaakt 

worden om het initiatief te onderbouwen.  

Een tweede stap is het gesprek met de ruimtecoach van de gemeente, waar bij voorkeur ook de 

ingeschakelde professional aanwezig is. Hierover staat in 2.3 meer informatie.  

 

2.2 Omgevingsplein 

De gemeente Staphorst wil door EPOS zo veel mogelijk het initiatief bij de aanvrager laten, ook 

als het gaat om het onderbouwen van het initiatief. 

Om de aanvrager en de professionals te ondersteunen heeft de gemeente het digitale 

Omgevingsplein gecreëerd. Via dit Omgevingsplein kunnen de initiatiefnemer en de professional 

op digitale wijze de wet- en regelgeving en de beleidsdocumenten van de gemeente aantreffen.  

 

Het Omgevingsplein bestaat uit verschillende zogenaamde “informatiehuisjes”. Elk huisje bevat 

alle informatie over één bepaald onderwerp, bijvoorbeeld over Milieu of Verkeer.  

De gemeente zorgt voor het regelmatig actualiseren van de 

informatie op dit digitale Omgevingsplein. Elk huisje heeft een 

huiseigenaar. Dit is de vakinhoudelijke specialist met betrekking tot 

het onderwerp. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor het 

bijhouden en toevoegen van relevante informatie in het 

informatiehuis. Binnen de gemeente is er één ambtenaar 

aanspreekpunt voor het Omgevingsplein, dit is de zogenaamde 

“pleincoördinator”. De pleincoördinator zorgt ervoor dat de 

huiseigenaren worden geattendeerd op het bijhouden van de 

informatiehuizen. Over de frequentie waarop dit gebeurd worden 

afspraken gemaakt tussen de huiseigenaren en de pleincoördinator. 

Daarnaast is de pleincoördinator ook het eerste aanspreekpunt voor 

vragen over het Omgevingsplein, dit geldt voor zowel interne vragen 

als vragen van externen.  

 

Met de informatie die op het Omgevingsplein staat kunnen de initiatiefnemer en de professional 

het plan onderbouwen. Het Omgevingsplein is beschikbaar via www.staphorst.nl/epos. 

 

2.3 Ruimtecoach 

De gemeente heeft een aantal ambtenaren opgeleid met kennis van zaken die de initiatiefnemer 

helpen een zo goed mogelijk bouwplan te maken en proces te voeren. Zij worden ‘ruimtecoaches’ 

genoemd. De ruimtecoach informeert over waar informatie te vinden is over bijvoorbeeld de 

onderzoeken die uitgevoerd moeten worden, met welke (wettelijke) regels rekening moet worden 

gehouden en op welke wijze de stukken aangeleverd moet worden bij de gemeente.  

 

http://www.staphorst.nl/epos


HANDLEIDING EPOS 

8 

 

De ruimtecoach gaat de plannen niet voor de 

initiatiefnemer maken en geeft geen 

zwaarwegende inschatting over de haalbaarheid 

van plannen. Hij wijst de initiatiefnemer alleen de 

weg. Onder EPOS is het namelijk de bedoeling dat 

de initiatiefnemer zelf de regie pakt; de 

initiatiefnemer wil ten slotte graag iets realiseren 

wat nog niet voorzien is. 

 

Het gesprek met de ruimtecoach vindt in principe 

plaats bij de initiatiefnemer aan de ‘keukentafel’ en 

bij voorkeur samen met een professional. Afspraken met de ruimtecoach kunnen via de website 

van EPOS worden gemaakt of door de balie Fysieke Leefomgeving te bellen op (0522) 467 467. 

Een bezoek van de ruimtecoach kost geen geld. De initiatiefnemer kan maximaal 8 uur gebruik 

maken van de ruimtecoach.  

 

De ruimtecoaches leggen de besproken onderwerpen kort en bondig vast in een gesprekverslag 

in de map Ruimtecoaches onder EPOS.  

 

Waarom doet de gemeente dit? De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer initiatiefnemers goed 

geïnformeerd zijn, ze veel betere plannen gaan maken. De gemeente heeft dan minder werk bij 

de beoordeling. Minder werk kost minder geld. En dat geld wat de gemeente niet nodig heeft, 

brengt ze ook niet in rekening in de vorm van leges.  
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3. CPOS 
 

3.1 Wat is CPOS? 

De gemeente Staphorst richt een Collectief van Professionals Omgevingsrecht Staphorst (CPOS) 

in. Binnen CPOS zijn  architecten, ontwikkelaars, bouwers en stedenbouwkundige/planologische 

adviseurs actief, die zelfstandig plannen van initiatiefnemers ter beoordeling aan de gemeente 

aanbieden.  Door het sluiten van een overeenkomst leggen gemeente en professional 

wederzijdse rechten en verplichtingen vast.  

Het vertrekpunt voor CPOS is vertrouwen in de burger en de professional. Het hart van CPOS 

wordt gevormd door een systeem met twee categorieën professionals. Deze professionals  

dienen namens initiatiefnemers aanvragen in, deze aanvragen worden getoetst en uiteindelijk 

beloond worden via een lager legestarief en een snellere procedure. Per categorie zijn er 

‘voordelen’ voor aanvragers en ‘voorwaarden’ hoe de gemeente omgaat met inhoudelijk toetsing 

en beloning van professionals. 

 

Om als professional onderdeel van CPOS te worden dient deze zich aan te melden bij de Balie 

Leefomgeving via het inschrijfformulier op het Omgevingsplein. De professional moet kunnen 

aantonen dat deze geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel (KVK), met een aan het 

werkveld gerelateerde sbi-code. De  CPOS-professionallijst wordt actueel gehouden en is te 

vinden op de EPOS website, via www.staphorst.nl/epos. De professional tekent per type aanvraag 

eenmaal een overeenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en er zit geen termijn aan. 

 

3.2 Categorieën in CPOS  

CPOS onderscheidt twee categorieën met de volgende voorwaarden: 

 
Figuur 1: CPOS-categorieën  

 

De mate van toetsing verschilt per categorie: 

• Plannen worden in categorie 1 vooraf en in categorie 2  achteraf getoetst (ook bij 

categorie 2 toetst de gemeente vooraf in het kader van zorgvuldigheid, maar maximaal 

één uur); 

CPOS categorie 1 

• In deze categorie stromen nieuwe 
professionals in; 

• Een professional wordt altijd 
inhoudelijk getoetst aan de 
voorwaarden van het type aanvraag; 

• De initiatiefnemer betaalt in 
categorie 1 minder leges; 

• De professional schuift bij drie 
achtereenvolgende door de 
gemeente Staphorst goedgekeurde 
aanvragen door naar categorie 2 van 
de desbetreffende aanvraag.  

CPOS categorie 2 

• Een professional wordt bij 1:3 
aanvragen inhoudelijk getoetst aan 
de voorwaarden van het type 
aanvraag; 

• De professional aanvaardt de 
voordelen voor aanvragers, die er 
zijn in categorie 2 (minder leges en 1 
op 3 toetsing). 

 

http://www.staphorst.nl/epos
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• In categorie 2 wordt willekeurig, door het lotingsysteem op het gemeentehuis, bepaald 

welk van de drie plannen van professionals volledig getoetst wordt (plan 1, 5, 9, 10, etc.); 

• De resultaten van alle toetsingen achteraf  worden gecommuniceerd naar de 

professional; 

• Eventuele correcties in de vorm van een kaart  (oranje, geel, rood) worden kenbaar 

gemaakt aan de professional. 

 

Het CPOS-systeem verplicht de aanvrager niet een aanvraag in te dienen door een  

(CPOS)professional. De aanvrager blijft te allen tijde vrij om zelfstandig een aanvraag in te  

dienen. De voordelen van het CPOS–systeem blijven dan wel buiten beschouwing.  

 

3.3 Aanvragen in CPOS 

De professional dient namens de initiatiefnemer een aanvraag in via Omgevingsloket (OLO). Er 

zijn drie typen aanvragen binnen CPOS, er zijn daarom ook drie typen overeenkomsten die een 

professional vooraf kan sluiten. Binnen CPOS zijn de volgende typen aanvragen te 

onderscheiden: 

 
Figuur 2: Aanvragen in CPOS 

 

Per type aanvraag tekent een professional eenmaal een overeenkomst. Er zijn daarom drie 

overeenkomsten die een professional met de gemeente kan sluiten.  

 

3.3.1 Verschillen complexiteit aanvraag Omgevingsvergunning 

De gemeente ziet binnen het type Omgevingsvergunning verschillende soorten aanvragen. Er  

is een duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld het onderdeel “handelen in strijd met de ruimtelijke  

ordening” en “inrit”.  Daarom is er onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten aanvragen  

Omgevingsvergunning (qua complexiteit): 

 

1. Omgevingsvergunning soort 1 (OGV 1) 

Aanvraag Bouwen (met bouwkosten tot € 10.000,-) en/of aanvraag Inrit / Terras / Aanleg; 

 

2. Omgevingsvergunning soort 2 (OGV 2) 

Aanvraag Bouwen (met bouwkosten tussen € 10.000,- en € 100.000,-) en/of aanvraag 

handelen in strijd regels ruimtelijke ordening; 

 

3. Omgevingsvergunning soort 3 (OGV 3) 

Aanvraag Bouwen (met bouwkosten hoger dan € 100.000,-). 

 

Per soort aanvraag Omgevingsvergunning kan de professional de stap naar CPOS categorie 2  

maken. Daarbij geldt voor bepaalde soorten aanvragen wel een hiërarchie. Dit houdt in dat als  

bij een bepaalde (complexere) soort Omgevingsvergunning drie keer een aanvraag  

Conceptaanvraag 

•De conceptaanvraag,altijd in 
combinatie met een 
QuickScan 

Aanvraag 
omgevingsvergunning 

•Formele aanvragen 
omgevingsvergunning 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

•Hieronder vallen ook de 
projectafwijkingsbesluiten 
/uitgebreide Wabo-
procedures 
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is goedgekeurd, de professional ook voor de minder complexe aanvragen in CPOS categorie 2  

komt. In figuur 3 twee voorbeelden om het systeem te verduidelijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Voorbeelden systeem   

 

De gemeente beseft dat het onderscheid in de verschillende soorten een complex systeem als  

gevolg heeft. In de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn de gedragsregels van de  

overheid ten opzichte van de burger geregeld. Eén van de beginselen is het  

zorgvuldigheidsbeginsel. Deze zorgvuldigheid borgt de gemeente door elke aanvraag, dus ook  

van CPOS categorie 2 in ieder geval (maximaal) één uur te toetsen en door het onderscheid in  

soorten aanvragen wordt dit versterkt.  

 

Aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten kap, APV en Evenementen vallen buiten de  

CPOS systematiek. Als er bij evenementen een strijdigheid is met de regels ruimtelijke ordening  

kan hier wel inpassing in de CPOS systematiek plaatsvinden.  

 

3.4 Systeem van arbitrage 

Binnen CPOS wordt een systeem van arbitrage ingericht. Een aanvraag, die inhoudelijk of 

technisch onvolledig is, blijft niet zonder gevolgen voor de professional.  

 

Inhoudelijke onvolledigheid 

- Foutieve informatie (verkeerde gegevens, onderzoeken, bewust afwijkende analyse) 

- Ontbreken van gegevens of bescheiden 

- Onduidelijkheid door gebrek aan motivatie of motivatie die te kort schiet 

 

Technische onvolledigheid 

- Overzichtelijkheid 

- Tekstueel 

 

 

Voorbeeld 1: 

Een professional in categorie 1 van CPOS dient opeenvolgend aanvragen omgevingsvergunning 

OGV 2, OGV 3 en OGV 2 in. De aanvragen worden succesvol afgerond.  

De professional komt hierdoor voor aanvragen omgevingsvergunning van OGV 1 en OGV 2 in 

categorie 2 van CPOS. 

De redenatie is als volgt:  

Alle drie succesvol ingediende aanvragen zijn “complexer” dan aanvragen OGV 1, dus voor dit 

soort aanvragen is de professional CPOS categorie 2. De professional heeft ook twee aanvragen 

OGV 2 ingediend, evenals de “complexere” aanvraag OGV 3. Daarom is de professional ook voor 

aanvragen OGV 2 in categorie 2 van CPOS geplaatst.  

 

Voorbeeld 2: 

Een professional in categorie 1 van CPOS dient opeenvolgend aanvragen omgevingsvergunning 

OGV 1, OGV 2 en OGV 3 in. De aanvragen worden succesvol afgerond.  

De professional komt hierdoor voor aanvragen omgevingsvergunning van OGV 1 in categorie 2 

van CPOS.  

De redenatie is als volgt: 

Alle drie succesvol ingediende aanvragen zijn of OGV 1 of “complexer”. De professional komt 

voor OGV 2 of OGV 3 niet in categorie 2 van CPOS, omdat er ook een “minder complexe” 

aanvraag in de rij aanvragen zit.  
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Binnen het arbitragesysteem wordt gewerkt met het uitdelen van kaarten. De vergelijking met 

sporten als voetbal en hockey gaat hierbij (bijna) op, waarbij het systeem naar behoefte van het  

CPOS systeem verder is uitgewerkt. Dus: oranje-, gele- en rode kaarten. Het systeem werkt als  

volgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranje kaart 

 

Een oranje kaart volgt als het plan niet zorgvuldig volgens de ‘Staphorster-wijze’ is 

aangeleverd. Dit zijn bijvoorbeeld tekstuele gebreken of verkeerde volgorde in de toelichting 

van het bestemmingsplan.  

 

Consequentie: Bij oranje wordt een plan terug gegeven aan de professional met de mogelijkheid om 

het te verbeteren. 

Gele kaart 

 

Een gele kaart volgt bij aanvragen die transparant zijn, maar de onderbouwing te kort schiet. 

Dit kan ook zijn als er richtlijnen gelden en de professional deze niet goed  interpreteert. Er is  

geen sprake van bewuste misleiding door de professional.  

 

Consequentie: Bij geel volgt een waarschuwing. Drie keer geel bij afzonderlijke aanvragen is ook  

rood. Bij geel krijgt een professional de kans om zich te verbeteren. Geregistreerde gele kaarten  

blijven de professional niet tot in lengte van jaren achtervolgen. Na iedere 3 aanvragen, die niet tot  

nieuwe kaarten leiden, komt een gele kaart te vervallen.  

 

Rode kaart 

 

Een rode kaart volgt bij aanvragen die als niet transparant / misleidend worden 

beschouwd. De professional is er klaarblijkelijk op uit geweest geen open kaart te spelen.  

Voorbeelden: 

-      Eén of meerdere onderzoeken zijn niet aangeleverd. 

-      De verklaring omtrent de te volgen procedure is kennelijk onjuist geweest, waarbij 

       getracht is aanvrager in een voordeliger positie te brengen. 

 

Consequentie: Bij rood volgt directe uitsluiting uit het CPOS –systeem.  Na 3 goedgekeurde  

aanvragen of (bij minder aanvragen na een jaar) wordt de professional weer toegelaten tot  

categorie 1 van het CPOS systeem 
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Om te komen tot een transparante wijze  van toedeling van de kaarten hanteert de gemeente  

onderstaande arbitragematrix.  

 

 
Figuur 4: Arbitragematrix 

 

Bij het uitreiken van kaarten wordt de motivatie mede gebaseerd op deze matrix. Het element  

“gedrag” behoeft geen nadere verduidelijking. De gevolgen gaan in op diverse consequenties in 

de fysieke leefomgeving, zowel voor de gemeente als voor een derde-belanghebbende. Van de 

uitgereikte kaarten wordt een register bijgehouden. Het protocol voor het uitreiken van de 

kaarten is als volgt: 

 

Oranje kaart 

De medewerker RO deelt deze kaart,  na overleg binnen het team RO, uit aan de professional via  

de standaardmail met daarin een motivatie. Met de betreffende professional volgt overleg over  

de gewenste vervolgactie.  

 

Gele kaart 

De medewerker RO, stelt de manager afdeling Ontwikkeling en Beheer voor over te gaan tot het 

uitreiken van een gele kaart. De professional wordt uitgenodigd voor een gesprek met de 

manager Afdeling Ontwikkeling en Beheer, die 

in dit gesprek het uitreiken van de kaart aankondigt. De professional krijgt tijdens het overleg de 

mogelijkheid hierop te reageren. De zaakbehandelaar maakt hier een gespreksverslag van.  

Vervolgens gaat de afdelingsmanager Ontwikkeling en Beheer over tot heroverweging van de 

kaart en deelt binnen een week schriftelijk het resultaat hiervan mee aan professional. Van het 

uitreiken van gele kaart wordt een register bijgehouden.  

 

Rode kaart 

Hierbij wordt dezelfde procedure aangehouden als bij het uitreiken van de gele kaart. Indien het  

feitelijk komt tot het uitreiken van de rode kaart, heeft de professional de mogelijkheid in  
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verweer te gaan bij de EPOS-geschillencommissie. Deze commissie wordt bemenst door leden  

van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Staphorst.  

Er zijn twee mogelijkheden, waarbij overgegaan wordt tot het uitdelen van een rode kaart: 

een derde gele kaart wordt automatisch omgezet in rode kaart of een directe rode kaart.  

 

 3.5 Geschillencommissie 

De geschillencommissie controleert of de rode kaart terecht is uitgedeeld. Na het uitdelen van de 

rode kaart  heeft de professional twee weken om bezwaar in te dienen bij de EPOS-

geschillencommissie. Wanneer door de rode kaart een afwijzing van de aanvraag volgt gaat de 

geschillencommissie het bezwaar tegen de rode kaart pas behandelen na de volledige 

inhoudelijke behandeling, dus na eventueel bezwaar/beroep op het besluit 

omgevingsvergunning. De kaart treedt pas in werking nadat het verweer is afgewikkeld en de 

kaart definitief geworden is.  

 

3.6 CPOS-register 

De gemeente registreert alle aanvragen van CPOS-professionals die worden ingediend. Dit 

interne CPOS-register is te vinden op de gemeenschappelijke schijf, via CPOS onder EPOS. In dit 

register worden de verschillende type’s aanvragen geregistreerd, evenals de uitgedeelde kaarten 

en de uitkomst van de aanvraag. Binnen de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving is één 

medewerker aangewezen als CPOS-coördinator. Deze CPOS-coördinator is verantwoordelijk voor 

het bijhouden van het register en stemt hiervoor regelmatig af met de projectleider EPOS en als 

het om uitgedeelde kaarten gaat met de manager afdeling Ontwikkeling en Beheer.  

Op het Omgevingsplein staat een overzicht van de CPOS-professionals per type aanvraag, hier 

staat alleen de informatie over of de professionele partij deel uit maakt van CPOS.   
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4.     Aanvragen omgevingsvergunning  
 

4.1 Reguliere aanvraag 

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘Bouwen’ en/of ‘Handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening’ door een initiatiefnemer buiten CPOS blijft de huidige werkwijze 

ongewijzigd. Dit houdt in dat de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving de aanvraag administratief 

verwerkt en een behandelaar/casemanager toewijst. De behandelaar handelt de aanvraag 

binnen de wettelijke termijnen af, eventueel door taken uit te zetten bij vakinhoudelijke collega’s.  

De initiatiefnemer dient de aanvraag omgevingsvergunning in via het Omgevingsloket. 

 

4.2 Aanvraag door CPOS-professional categorie 1 

Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen / handelen in strijd regels ruimtelijke 

ordening / inrit / terras / aanleg door een professional categorie 1 van CPOS hanteert de 

gemeente de in 4.1 besproken werkwijze.  

De aanvraag en de uitkomst hiervan moet echter wel worden opgenomen in het CPOS register, 

op deze manier blijft inzichtelijk wanneer een professional categorie 1 de stap naar categorie 2 

kan maken.    

Ook voor CPOS-professionals geldt dat, net als voor de invoering van CPOS, een aanvraag 

omgevingsvergunning via het Omgevingsloket moet worden ingediend.  

 

4.3 Aanvraag door CPOS-professional categorie 2 / Balievergunning 

Bij aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen en/of handelen in strijd regels ruimtelijke 

ordening door een professional van categorie 2 CPOS gelden, in verband met de (volledige) 

toetsing achteraf, andere termijnen. Het 

streven is om aanvragen een werkdag na het 

binnenkomen te verlenen. De definitie van 

werkdag die wij hier hanteren is: “De dagen 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag, binnen de kantoortijden, dit is tussen 

09:00 uur en 16:30 uur.” Aanvragen die in het 

weekend binnenkomen zullen maandag 

verwerkt worden en het streven is om de 

balievergunning vervolgens op dinsdag te verlenen.  

 

4.4 Intern proces 

Wanneer een aanvraag omgevingsvergunning via het Omgevingsloket bij de gemeente 

binnenkomt moeten verschillende stappen worden gezet.  

 

Stap 1: Controleren categorie CPOS 

Op dezelfde werkdag controleert de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving (PFL) of en zo ja, in 

welke CPOS categorie de professional zit. Aanvragen die binnenkomen in het weekend worden 

op maandag gecontroleerd.    

 

Het overzicht van professionals in CPOS is te vinden in het CPOS register. In het overzicht staat 

per professional de CPOS categorie, een opsomming van de ingediende aanvragen per type (met 

resultaat) en een eventuele opsomming van kaarten in het kader van het arbitragesystematiek.  

Na het controleren van de CPOS categorie van de aanvrager verstuurt de PFL een standaard 

ontvangstbevestiging per mail. 
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Stap 2: Verlenen balievergunning 

De (werk)dag van binnenkomst of de dag na het binnenkomen van de aanvraag door een 

professional uit CPOS categorie 2 wijst de PFL de aanvraag toe aan een behandelend ambtenaar. 

Deze toetst de aanvraag globaal nog op de werkdag dat de aanvraag binnenkomt of op de 

werkdag daarna (dan voor 12:00 uur). De behandelend ambtenaar levert hierbij een 

motivatie/wettelijke grondslag aan richting de PFL.  

Vervolgens verleent PFL de balievergunning. Dit houdt in dat de PFL de vergunning op deze dag 

op de post doet. Van de vergunning bestaat een standaard, de volgende punten moeten hier nog 

worden ingevuld: 

- Contactgegevens aanvrager; 

- Wettelijke grondslag /  Motivatie; 

- Gewaarmerkte tekening en gewaarmerkte aanvraag, eventuele andere bijlagen. 

 

Doelstelling is om de behandelaar voor de vergunning te laten tekenen, omdat de basis in EPOS 

vertrouwen is en dit zorgt voor aanzienlijke tijdwinst. Om dit te realiseren moet de mandaatlijst 

wel worden aangepast.  

 

Stap 3: Verwerken aanvraag 

Na het verlenen van de balievergunning moeten er nog enkele stappen worden gezet. De PFL 

vult in het CPOS register de gegevens van de aanvraag in. Als er een gele kaart is uitgedeeld in 

een aanvraag stelt de manager afdeling Ontwikkeling en Beheer (zie hoofdstuk 5) de PFL daarvan 

op de hoogte.  

 

Bij aanvragen van professionals in CPOS categorie 2 toets de gemeente per professional 1 op de 

3 aanvragen van hetzelfde type. Het lotingssysteem op de kamer van de balie Fysieke 

Leefomgeving geeft aan of de aanvraag achteraf getoetst moet worden.  

 

Als de aanvraag achteraf getoetst gaat worden geeft de coördinator van Ruimtelijke Ontwikkeling 

dit door aan de PFL. Vervolgens wijst de PFL de zaak, afhankelijk van waar de aanvraag 

betrekking op heeft, toe aan een behandelaar.  

Wanneer een aanvraag niet achteraf getoetst hoeft te worden zorgt de PFL voor de 

administratieve afhandeling in IJVI en Join.  

De PFL draagt ook zorg voor het publiceren van de aanvraag en verlening in de Staphorster.  

 

Stap 4: Achteraf toetsen aanvragen 

De geselecteerde aanvragen worden volledig getoetst, zowel inhoudelijk als technisch. De termijn 

die hiervoor bij een Omgevingsvergunning staat is twee weken. Bij een projectafwijkingsbesluit of 

een bestemmingsplan is dat vier weken. De reden dat er is gekozen voor deze korte termijn is dat 

eventuele gevolgen voor de CPOS beoordeling bij voorkeur zo snel mogelijk doorwerken in het 

CPOS overzicht. Omdat er bij bepaalde aanvragen ook toetsing nodig is door externe partijen 

worden er afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst IJsselland over de snelheid van de 

toetsing.  

 

4.5 Toetsing achteraf 

Indien bij de toetsing achteraf blijkt dat het plan niet voldoet neemt de gemeente gepaste 

maatregelen, ook in het kader van CPOS.   
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5.     Afwijking van het bestemmingsplan 
 

5.1 Conceptaanvraag 

Een conceptaanvraag is een verzoek om een standpunt van het college, om te komen tot het 

(uiteindelijk) realiseren van een plan in de fysieke leefomgeving. Een conceptaanvraag is tevens 

een aanvraag dat in vooroverlegvorm wordt ingediend via www.omgevingsloket.nl, vooruitlopend 

op een definitieve aanvraag omgevingsvergunning en/of een bestemmingsplanwijziging of 

bestemmingsherziening. Andere vormen van vooroverleg in schriftelijke vorm, binnen het kader 

van de fysieke leefomgeving, kent de gemeente Staphorst niet. Vooroverleg in mondelinge vorm 

is wel mogelijk, daarvoor geldt de ruimtecoach rol, zoals reeds genoemd in hoofdstuk 2. 

 

De meest voorkomende achterliggende gedachte bij een verzoek tot een conceptaanvraag is dat 

zowel de aanvrager als ook de gemeente Staphorst willen voorkómen dat veel kosten worden 

gemaakt met het indienen van een formele aanvraag omgevingsvergunning zonder dat men 

weet of deze zal worden verleend. Het verzoek is immers regelmatig  in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. Bewust wordt dan verzocht om een vorm van ‘principe-uitspraak’ vooraf. 

Het komt vaak ook voor dat een conceptaanvraag ingediend wordt voor alleen de Wabo-activiteit 

‘bouw’ omdat men een eerste inschatting wil over de haalbaarheid van het plan (bijvoorbeeld 

welstandstoets). Ook dan kan blijken dat de conceptaanvraag in strijd is met het 

bestemmingsplan zonder dat de aanvrager zich daarvan bewust was. Via de weg van EPOS wordt 

getracht aanvragers en diens gemachtigden (‘professionals’) meer bewust te maken van het 

antwoord op de vraag of een verzoek al dan niet in strijd is met het bestemmingsplan. Ook CPOS 

speelt daar een rol in als ook de inzet van de eigen ruimtecoach en de publieksbalie fysieke 

leefomgeving. Op termijn zal dat naar verwachting leiden tot meer ‘bewuste’ keuzes 

voor een vooroverlegverzoek dan wel meteen een formele aanvraag.  

Het kan ook gebeuren dat een conceptaanvraag wordt ingediend vooruitlopend op een 

toestemmingsvereiste uit het bestemmingsplan zelf, denk aan een omgevingsvergunning voor 

een aanlegactiviteit. De conceptaanvraag hoeft dan niet in strijd te zijn met het 

bestemmingsplan, maar men wil toch eerst een vorm van ‘principetoetsing’. 

 

5.1.1 Juridische status conceptaanvraag 

De ‘juridische’ status van een antwoord op een conceptaanvraag is niets anders dan het geven 

van informatie (aldus: ‘service’, geen juridisch verplicht antwoord). Een conceptaanvraag is geen 

‘aanvraag’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 1:3 sub 3 Awb). Er is daarom geen 

bezwaar of beroep mogelijk (zowel niet door aanvrager als derden) en er kunnen geen blijvende 

rechten aan worden ontleend. 

Doorgaans wordt een ‘houdbaarheidsdatum’ aan een gemeentelijke uitspraak op een 

conceptaanvraag gegeven van een jaar. Geeft men binnen dat jaar geen vervolg aan een verzoek, 

dan behoudt de gemeente zich het recht voor na dat jaar een ander standpunt in te nemen. 

Beleid, wetgeving of inzichten kunnen immers wijzigen na verloop van tijd. Het kan betekenen 

dat dan een nieuwe conceptaanvraag moet worden ingediend. Van geval tot geval wordt dit 

beoordeeld door de gemeente. Het risico is hierbij voor de initiatiefnemer. 
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5.1.2 Voorwaarden behandeling conceptaanvraag 

De gemeente maakt een tweedeling wat betreft ingediende conceptaanvragen (en de daaraan te 

stellen voorwaarden voor in behandeling nemen): 

 

1. conceptaanvragen die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan en waaraan alleen 

binnenplans of buitenplans (kruimelafwijking, projectafwijkingsbesluit) dan wel via 

bestemmingsplanwijziging of bestemmingsherziening medewerking kan worden verleend; 

 

Een initiatiefnemer kan in deze categorie pas een reactie van de gemeente verwachten als een 

conceptaanvraag is ingediend dat minimaal aan de volgende twee eisen voldoet: 

1. Een ingevuld formulier conceptaanvraag/aanvraag vooroverleg ‘Handelen in strijd regels 

ruimtelijke ordening’ ingediend via www.omgevingsloket.nl; 

2. Een ingevulde Quickscan. 

 

Daarnaast mag een initiatiefnemer eigen toelichtingen of onderbouwingen gebruiken om de 

Quickscan toe te lichten mits in de QuickScan opgenomen. Ook mogen andere 

toestemmingsvereisten van de Wabo (zoals ‘bouw’, ‘inrit’ of ‘kap’) worden ingediend. 

 

Het standaard model Quickscan staat op het Omgevingsplein. Een Quickscan is een door de 

gemeente Staphorst vastgesteld formulier dat de initiatiefnemer invult met alle van belang zijnde 

informatie over het initiatief. De Quickscan wordt in ieder geval in ‘Word’- formaat aangeleverd. 

De Quickscan dient ook als onderbouwing voor kleinere afwijkingen (binnenplans en kruimel). 

Als beide zaken zijn ingediend is een initiatiefnemer pas ‘formeel’ in gesprek met de gemeente en 

staan er in beginsel leges tegenover.  

 

2. conceptaanvragen die niet strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan (inclusief 

omgevingsvergunningen genoemd in het betreffende bestemmingsplan) dan wel geen raakvlak 

hebben met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld kapaanvragen, eendaagse evenementen); 

 

Deze categorie dient via een conceptaanvraag/aanvraag vooroverleg via www.omgevingsloket.nl 

te worden ingediend. Daarbij kunnen diverse toestemmingsvereisten van de Wabo (zoals ‘bouw’, 

‘inrit’, ‘aanleg’, ‘evenement’ of ‘kap’) worden ingediend. Andere vereisten voor het in behandeling 

nemen gelden er niet. 

 

Toch kan de gemeente bij een aanvullingsbrief naderhand om informatie vragen, als dat nodig is 

voor een goede beoordeling van de conceptaanvraag. Mocht na het indienen van een 

conceptaanvraag in deze categorie achteraf blijken dat er toch een strijdigheid is met het 

bestemmingsplan, moet aan de eisen zoals genoemd bij punt 1 worden voldaan. Dit geldt dus 

ook voor kleinere strijdigheden met het bestemmingsplan. De gemeente zal dat dan bij brief of 

email aangeven. De eventuele vertraging die dat geeft is voor rekening van de initiatiefnemer. 

Immers, van te voren kan kennis worden genomen van alle bestemmingsplannen, deze staan 

allen digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook de ruimtecoach zal erop sturen om 

daarvan kennis te nemen. 

 

5.1.3 Proces conceptaanvraag 

In figuur 4 is het proces van de conceptaanvraag in EPOS-systematiek te vinden, hierbij staat ook 

aangegeven wat een doorlooptijd van een conceptaanvraag is.  
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Figuur 4: Proces conceptaanvraag 

 

Wanneer een formele aanvraag dan wel een conceptaanvraag om een ruimtelijke afweging 

vraagt zijn er twee opties; de Kleine Omgevingskamer of de Omgevingskamer.  

 

5.2 Kleine Omgevingskamer 

De Kleine Omgevingskamer (hierna KOK) behandeld de minder complexe aanvragen, waarbij 

toch een ruimtelijke afweging nodig is. Dit gaat dan specifiek om binnenplanse afwijkingen en 

afwijkingen die staan beschreven in de beleidsnota Kruimelafwijkingen.  

Om bij deze afwijkingen een integrale overweging te maken bestaat de KOK uit medewerkers van 

verschillende disciplines: medewerkers RO, medewerkers Bouw en een Jurist Omgevingsrecht. 

Variabel lid van de KOK, afhankelijk van de agenda, is de medewerker Milieu.  

 

De KOK is elke week op dinsdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur, deze zijn niet openbaar 

toegankelijk voor derden.  

 

5.3 Omgevingskamer 

De overige afwijkingen van het bestemmingsplan worden behandeld in de omgevingskamer. De 

omgevingskamer is een kamer waarin ruimtelijke initiatieven die afwijken van het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan integraal worden beoordeeld door kernteamleden en 

vakspecialisten. Het gaat hierbij om grotere afwijkingen van het bestemmingsplan, die alleen met 

een bestemmingsplanherziening- of wijziging, of projectafwijkingsbesluit, of incidenteel met een 

kruimelafwijking (brokstuk met relatief grote ruimtelijke impact) tot stand kunnen komen. 

 

5.3.1 Leden Omgevingskamer 

De omgevingskamer bestaat uit kernleden en vakinhoudelijke leden. De kernleden zijn: een 

voorzitter, senior medewerker RO, medewerker RO, twee adviseurs van Het Oversticht (deze 

vertegenwoordigen de disciplines stedenbouw, landschap en welstand). De vakinhoudelijke 

leden zijn: de provincie, het waterschap en vertegenwoordigers van de volgende disciplines: 

milieu (Omgevingsdienst), monumenten, archeologie, bodem, geluid, flora en fauna, sociaal, 

verkeer en vervoer, civiel, veiligheidsregio en eventueel andere benodigde disciplines. 

Week 1 

•Aanvraag wordt ingediend met een complete QS 

•Aanvraag wordt geagendeerd voor de OK (do) 

 

Week 3 

•Aanvraag wordt op basis van QS besproken in OK (ma) 

•OK geeft positief/negatief advies (ma) 

•Ambtenaar werkt het advies verder uit 

Week 4 
•Ambtenaar bespreekt advies OK met portefeuillehouder (ma) 

Week 5 

•Principebesluit B&W (di) 

•Ambtenaar informeert professional (wo) 

•Griffie mail de raad het principebesluit voor EPOS-raadsconsultatie (vr) 

Week 7 
•Raad besluit al dan niet het principebesluit opiniërend te bespreken (tot vr) 
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De vergaderingen van de Omgevingskamer vinden plaats op maandagen van 14.00 uur tot 16.00 

uur, deze zijn niet openbaar toegankelijk voor derden. 

 

5.3.2 Behandeling in de Omgevingskamer 

In de Omgevingskamer biedt de voorzitter de 

initiatiefnemer en/of de professional de gelegenheid om 

het plan verder toe te lichten. Vervolgens kunnen de 

leden van de omgevingskamer vragen stellen aan de 

initiatiefnemer en/of de professional aan de hand van de 

eerder ingediende QuickScan / ruimtelijke 

onderbouwing / bestemmingsplan en de gegeven 

toelichting. Hierna volgt een inhoudelijke bespreking van 

het initiatief door de leden van de omgevingskamer. Bij 

deze bespreking komen de standpunten vanuit de 

verschillende disciplines aan bod. Ook volgt een dialoog over de inhoudelijke onderwerpen die 

naar voren komen met de professional, de voorzitter betrekt de professional bij de inhoudelijke 

discussie. Hierbij krijgt de professional ten slotte nog de mogelijkheid om het plan terug te 

trekken. 

Uiteindelijk vindt de besluitvorming plaats, hier zijn de initiatiefnemer en/of professional niet bij 

aanwezig. Tijdens de besluitvorming brengen de aanwezige leden door middel van mondelinge 

stemming hun stem uit. Dit advies wordt de week erna besproken met de portefeuillehouder 

(wethouder RO) en vervolgens neemt het college de week daarop een principebesluit.  

 

5.3.3 Status Omgevingskamer 

De Omgevingskamer is vastgesteld op grond van artikel 84 Gemeentewet. Op grond van dit 

artikel kan de raad, het college of de burgemeester een andere commissie instellen dan bedoeld 

in artikel 82 (raadscommissies) en artikel 83 (bestuurscommissies). Andere commissies kunnen 

alle mogelijke denkbare taken hebben. Er kan gedacht worden aan adviescommissies, ad hoc 

commissies en wijkraden. De Omgevingskamer is een adviescommissie.  

 

5.3.4 Onafhankelijke voorzitter 

Het doel van de Omgevingskamer is dat een advies wordt 

uitgebracht, waarin alle belangen integraal zijn afgewogen. 

Alle leden dienen aan het woord te komen. Elk standpunt 

dient te worden belicht. Een gespreksleider die zich onder alle 

omstandigheden onpartijdig zal opstellen, is daarbij van 

belang. Op grond van artikel 84 Gemeentewet kan een 

externe voorzitter worden aangewezen. De Omgevingskamer 

krijgt een externe onafhankelijke voorzitter, die geen belang 

heeft bij de agenda, bij één van de deskundigen of bij de 

inhoud van de uitkomst. Hij of zij heeft wel belang bij een 

goed verloop van elke vergadering. De voorzitter draagt zorg 

voor tempo, sfeer, inbreng en een gedragen advies als resultaat. Voor de functie van de 

voorzitter is een functieprofiel opgesteld.  

 

5.3.5 Huishoudelijk regelement en interne werkafspraken 

Het college van B&W heeft op 25 juli 2017 besloten tot het vaststellen van een huishoudelijk 

reglement: “Huishoudelijk Reglement van de Omgevingskamer”. Deze is opgenomen als bijlage 1 

bij deze handleiding. Voor de werkwijze van de Omgevingskamer wordt in hoofdzaak daar naar 

verwezen.  
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5.4 EPOS-raadsconsultatie 

Na besluitvorming over de conceptaanvraag door het college volgt de EPOS-raadsconsultatie. Na 

een positief besluit van het college stuurt de griffie, indien het een plan betreft waarin de raad 

bevoegd gezag is of als het een politiek gevoelig plan betreft,  een mail naar alle raadsleden met 

de vraag of er behoefte bestaat tot opiniërende agendering van de conceptaanvraag.  

Als deze behoefte er niet is dan wordt er vanuit gegaan dat er in de basis geen negatieve 

grondhouding bij de gemeenteraad is ten opzichte van het gevraagde initiatief. De gemeenteraad 

ziet een plan dan ook pas terug bij de vaststelling ervan (bestemmingsplan/bundelplan), dan wel 

bij afgifte van een verklaring van geen bedenkingen bij een projectafwijkingsbesluit (uitgebreide 

Wabo procedure). Over EPOS-raadsconsultatie heeft de gemeenteraad op 23 mei 1017 besloten.  

 

5.4.1 Doel van raadsconsultatie 

Met de raadsconsultatie wordt bereikt dat er, ten opzichte van de oude werkwijze, sneller een 

standpunt is van de raad over een initiatief. Dit levert minimaal 3 – 6 weken tijdswinst op. Via de 

emailconsultatie wordt op eenvoudige manier bereikt dat: 

- de raad vroegtijdig in kennis wordt gesteld van een (positief) collegebesluit over een 

ruimtelijk initiatief; 

- een raadsfractie vroegtijdig een standpunt in kan nemen over het initiatief; 

- de raad al dan niet kan overgaan tot meningsvorming in een openbare (opiniërende) 

raadsvergadering; 

- de raad door het verzoek niet te agenderen laat blijken dat er geen negatieve 

grondhouding aanwezig is over het initiatief. 

 

De raad houdt echter altijd het voorbehoud een ander standpunt in te nemen, als het verzoek 

voor formele besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, bijvoorbeeld door zienswijzen van 

derden. Ook de openbaarheid van besluitvorming blijft daarbij gegarandeerd. Het doel is aldus 

niet om de raad zijn bevoegdheid te ontnemen. 

De ‘status’ van de raadsconsultatie is alleen dat een richting wordt aangegeven door de raad, de 

raad is natuurlijk altijd vrij om later alsnog een ander besluit te nemen (bijvoorbeeld na een 

zienswijze). 

 

5.4.2  Wanneer raadsconsultatie? 

 

Conceptaanvragen  

Zoals gezegd gaat het in dit proces in hoofdzaak om conceptaanvragen die via een advies van de 

Omgevingskamer voor besluitvorming aan het college worden/zijn voorgelegd. Verder moet de 

gemeenteraad bevoegd orgaan zijn als het gaat om de definitieve besluitvorming. Dan gaat het 

om vaststelling van bestemmingsplannen (onder andere ‘bundelplannen’) dan wel om het 

toepassing geven van een verklaring van geen bedenkingen bij een projectafwijkingsbesluit. Dit 

betekent dat kruimelafwijkingen (artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht), binnenplanse 

afwijkingen en wijzigingsplannen (allen bevoegdheid college, gemandateerd aan ambtelijke 

organisatie) in beginsel geen onderdeel uitmaken van EPOS-raadsconsultatie. Om politieke 

redenen zou daarvoor een uitzondering kunnen worden gemaakt. Dat is een afweging welke het 

college dan maakt (al dan niet na ambtelijk advies).  

 

Conceptaanvragen die door het college worden geweigerd, worden niet voorgelegd via EPOS-

raadsconsultatie.  
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Formele aanvragen zonder conceptaanvraag traject 

Formele aanvragen om bestemmingsplanherzieningen, welke zonder voortraject worden 

ingediend (dus geen conceptaanvraag of vooroverleg), worden ook voorgelegd via 

Omgevingskamer en college aan de raad door de EPOS-raadsconsultatie.  

Dit proces komt overigens zelden voor, en daarop zal in het EPOS proces ook niet worden 

gestuurd. Gestreefd wordt naar een bundelplanproces.  

 

Formele aanvragen om projectafwijkingsbesluiten, welke zonder voortraject worden ingediend 

(dus geen conceptaanvraag of vooroverleg), worden ook voorgelegd via Omgevingskamer en 

college aan de raad, via de ontwerp verklaring van geen bedenkingen.  

Dit proces komt overigens zelden voor, en daarop zal in het EPOS proces ook niet worden 

gestuurd.  

 

Mocht het toch voorkomen, dan kan bij formele aanvragen om een bestemmingsplanherziening 

een positief signaal uit de EPOS-raadsconsulatie betekenen dat een bestemmingsplanherziening 

als ontwerp ter inzage kan worden gelegd. Een negatief signaal zal kunnen leiden tot agendering 

en besluitvorming tot afwijzing door de raad. Verder zij voor dit proces verwezen naar het 

hoofdstuk over het bundelplan.  

Bij een formele aanvraag projectafwijkingsbesluit is het sowieso juridisch verplicht dat het college 

per ommegaande de stukken doorzendt aan de raad voor het te zijner tijd afgeven van een 

verklaring van geen bedenking. De EPOS raadsconsulatie kan gebruikt worden om een positief 

dan wel negatief signaal te vernemen over de af te geven verklaring, om op grond daarvan tot ter 

inzage legging van het ontwerp te komen. Verder zij voor dit proces verwezen naar het hoofdstuk 

Projectafwijkingsbesluiten. 

 

Formele aanvragen volgend op een conceptaanvraag traject 

Formele aanvragen welke voortkomen uit een conceptaanvraag traject worden, zoals reeds is 

gesteld, pas bij de definitieve besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daar vindt geen 

tussentijdse EPOS-raadsconsultatie meer over plaats. Dit geldt niet voor 

projectafwijkingsbesluiten, hier moet de raad tussentijds een ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen verstrekken.   
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Hoofdstuk 6: Bundelplan 
 

6.1 Aanleiding 

Herzieningen van bestemmingsplannen worden nu gedurende het gehele jaar in procedure 

gebracht. Er is geen samenhang tussen de plannen, alle plannen doorlopen individueel het 

proces. Dit betekent dat de plannen individueel worden gepubliceerd, de zienswijzen individueel 

worden beantwoord en aan het einde van het proces de plannen afzonderlijk in de raad worden 

behandeld. Deze werkwijze heeft als gevolg dat de werkvoorraad van de individuele ambtenaar 

de voortgang van het proces bepaald. 

 

Onder EPOS wil de gemeente de werkwijze wijzigen en 

hiervoor is het bundelplan in het leven geroepen. Een 

bundelplan is geen zogenaamd ‘veegplan’ of 

‘verzamelplan’. Een veegplan of verzamelplan is 

juridisch gezien één bestemmingsplan, een bundelplan 

bestaat uit meerdere bestemmingsplannen die 

gelijktijdig in procedure worden gebracht. De 

afwijkingen van het bestemmingsplan (voormalig 

projectbesluit) maken geen deel uit van het 

bundelplanproces. De voornaamste reden voor het 

gebruik van een bundelplan door de gemeente 

Staphorst is de efficiëntie. Bestemmingsplannen 

worden niet meer individueel behandeld, maar doorlopen een gestandaardiseerde procedure. 

Door het stroomlijnen van het proces kan de gemeente de werkzaamheden, ook gezien het feit 

dat de gemeente Staphorst een relatief kleine organisatie is, beter coördineren. Voor de 

initiatiefnemers van de bestemmingsplannen zorgt het bundelplan voor duidelijkheid. Vooraf 

staan de data van de stappen in het proces vast, een voorbeeld hiervan is de besluitvorming door 

de raad. Daarnaast zorgt meer efficiëntie binnen de gemeentelijke organisatie voor minder inzet 

van ambtelijke uren en dit heeft lagere legeskosten als gevolg.  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het bundelplanproces van de gemeente Staphorst. 

 

6.2 Uitgangspunten bundelplan 

Het belangrijkste uitgangspunt bij het bundelplan is vertrouwen. Via EPOS legt de gemeente de 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de plannen bij de initiatiefnemer en de CPOS-

professional. Na het vooroverleg heeft het college een principe-uitspraak gedaan over het 

ruimtelijke initiatief. Ook heeft de raad via EPOS-raadsconsultatie kennis genomen van het 

initiatief en, indien gewenst, het initiatief opiniërend besproken.  

Als de conceptplannen aan de hand van de principe-uitspraak, eventueel ook aan de hand van 

opmerkingen uit de raad, verder goed zijn uitgewerkt mag de initiatiefnemer er vanuit gaan dat 

het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht.   

Een andere uitgangspunt is dat alle bestemmingsplannen in beginsel mee dienen te liften op dit 

zogenaamde gemeentelijke bundelplanproces. Er zijn vaste momenten in het jaar, waarop 

initiatiefnemers de benodigde stukken (zie handleiding bestemmingsplannen EPOS) compleet 

moet hebben aangeleverd en deze door de gemeente akkoord bevonden zijn.  Accepteert de 

gemeente een plan niet, dat kan het plan op zijn vroegst meeliften in het eerstvolgende 

bundelplanproces. Verder betekent dat dit het gevolgen kan hebben in het kader van de CPOS 

beoordeling.  
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6.3 Opstellen conceptbestemmingsplan 

Na het doorlopen van de fase van het vooroverleg kan de initiatiefnemer met de professional het 

plan verder uitwerken. Uitgangspunten hierbij zijn opmerkingen van de Omgevingskamer en het 

college in het principebesluit. Daarnaast moeten de eventuele opmerkingen van de raad naar 

aanleiding van de EPOS raadsconsultatie ook worden verwerkt in het conceptplan. In het 

conceptplan moeten onder andere de volgende zaken worden opgenomen: 

- Een overzicht van de gevolgde stappen wat betreft de burgerparticipatie, het is hierbij 

vooral belangrijk om in te gaan op hoe in het plan is omgegaan met de perspectieven van 

de burgers die hier tegen zijn (zie ook hoofdstuk 9); 

- De watertoets bij het waterschap. 

 

Een overzicht van alle eisen waaraan het plan moet voldoen is opgenomen in het volgende 

hoofdstuk (hoofdstuk 7). Van de professional verwacht de gemeente een conceptplan dat hier 

aan voldoet. Wanneer de gemeente het conceptplan niet accepteert, omdat het plan niet voldoet 

aan de eisen, heeft dit ook  gevolgen voor de CPOS-beoordeling.  

 

6.4 Toetsing conceptplannen 

Conceptplannen worden voor toetsing voorgelegd aan de gemeente. Het mailadres 

ruimtelijkeplannen@staphorst.nl staat daar (verplicht) voor open. Binnen het team Ontwikkeling 

wordt een bundelplancoördinator aangewezen, en een eerste vervang(st)er. De 

Bundelplancoördinator is eindverantwoordelijk voor het bundelplan. De conceptplannen komen 

dus binnen bij deze Bundelplancoördinator en hij/zij besluit uiteindelijk ook of het conceptplan 

mee kan in het bundelplan. De Bundelplancoördinator zet vervolgens de beoordeling van de 

conceptplannen uit bij de behandelend ambtenaar. De mate van toetsing van een conceptplan 

hangt af van de CPOS-categorie en of het plan het proces van vooroverleg heeft doorlopen. In de 

volgende paragrafen wordt de toetsing voor de verschillende categorieën beschreven.  

 

 
Figuur 5: Tijdlijn toetsing conceptplannen 
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6.4.1 Toetsing conceptplannen CPOS categorie 2 

De gemeente toetst het conceptplan van de CPOS categorie 2 professional alleen technisch en 

accepteert het plan (al dan niet) binnen een week. De technische toetsing houdt in dat de 

behandelende ambtenaar het  conceptplan taalkundig toetst, kijkt of het conceptplan volledig is 

en of het plan is aangepast in lijn van het principebesluit en de eventuele opmerkingen van de 

raad.  

Elk jaar zijn er twee vaste momenten waarop de initiatiefnemers in CPOS categorie 2 de 

benodigde onderdelen compleet moeten zijn aangeleverd bij de gemeente. Deze momenten zijn 

1 april en 1 oktober. 

 

 
Figuur 6: Toetsing plannen CPOS categorie 2 

 

6.4.2 Toetsing conceptplannen niet CPOS, CPOS categorie 1 en plannen zonder principebesluit 

Het conceptplan van een niet-CPOS professional of van een CPOS categorie 1 professional wordt 

slechts één keer én in zijn geheel (dus niet in delen) via email voorgelegd aan de gemeente ter 

beoordeling.  

De gemeente reageert binnen vier weken na ontvangst van een volledig plan inhoudelijk en 

technisch via email. De toetsing door de gemeente zelf gaat sneller dan de genoemde vier weken, 

als er echter onderzoeken moeten worden uitgezet bij externe partijen (zoals bijvoorbeeld de 

Omgevingsdienst IJsselland) is het mogelijk dat er gebruik moet worden gemaakt van deze 

termijn.  

De technische beoordeling houdt in dat de gemeente ook de compleetheid en de taalkundige 

kwaliteit van het plan toetst. Vervolgens wordt er binnen 2 weken een definitief conceptplan 

aangeleverd op genoemd emailadres. De gemeente accepteert (al dan niet) dit plan binnen 2 

weken.  

Voor initiatiefnemers in CPOS categorie 1 , de niet CPOS initiatiefnemers en de initiatiefnemers 

van de plannen die niet de fase van vooroverleg hebben doorlopen gelden andere data dan bij 

de CPOS categorie 2 professional. De benodigde onderdelen moeten compleet zijn aangeleverd 

bij de gemeente voor 1 februari en 1 augustus.  

•Aanleveren conceptplan 

 

•Toetsing conceptplan (Taalkundig, 
volledigheid, uitwerking opmerkingen 
college  en eventueel raad) 

1 april of 1 
oktober 

•Akkoord? Mee in bundelplan 
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 Figuur 7: Toetsing plannen niet CPOS, CPOS categorie 1 en plannen zonder principebesluit 

 

6.4.3 Aanpassingen in het plan 

Bij conceptplannen die het proces van vooroverleg hebben doorlopen toetst de behandelend 

ambtenaar of het plan in lijn van de opmerkingen van het college en eventueel de raad is 

uitgewerkt. Als de initiatiefnemer het plan op eigen initiatief op onderdelen aanpast moet er 

contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar. Bij de toetsing van de 

conceptplannen is de behandelend ambtenaar dan al op de hoogte van eventuele aanpassingen.  

 

6.5 Publicatie en besluitvorming 

Na het accepteren van de individuele bestemmingsplannen worden deze onderdeel van het 

bundelplan. De bundelplancoördinator legt het bundelplan zes weken ter inzage. Hierbij geeft de 

bundelplancoördinator aan op welke individuele plannen het bundelplan betrekking heeft.   

 

6.5.1 Zienswijzen 

Wanneer het bundelplan ter inzage ligt kunnen derden een zienswijze indienen. Zienswijzen 

worden door een medewerker van de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving ingeboekt en krijgen 

een apart zaaknummer in IJVI. Door op een goede wijze in contact treden met de omgeving heeft 

de initiatiefnemer deels zelf in de hand of er zienswijzen worden ingediend. Uiteraard verschilt 

de mate van burgerparticipatie al naar gelang de ingreep en effecten op de omgeving door het 

ruimtelijk plan (zie ook hoofdstuk 9). 

De zienswijzen komen binnen bij de Bundelplancoördinator. Vervolgens informeert de 

Bundelplancoördinator de professional over de zienswijze. Hierop stelt de professional een 

reactie op. De zienswijze en reactie van de professional gaan daarna naar de, door de 

bundelplancoördinator aangewezen, behandeld ambtenaar.  

 

De behandelend ambtenaar schrijft het definitieve advies voor het college. Dit voorstel bevat 

altijd de volgende punten: 

- Wie heeft de zienswijze ingediend en wat is de rol van deze persoon? 

- Wat is de inhoud van de zienswijze (samengevat)? 

- Wat is de reactie van de professional op de zienswijze? 

- Wat is de reactie van de behandelend ambtenaar op de zienswijze? 

 

Voor 1 februari 
of 1 augustus 

•Aanleveren conceptplan 

 

Binnen 4 weken 

•Toetsing conceptplan ( Inhoudelijk, 
taalkundig, volledigheid, uitwerking 
opmerkingen college  en eventueel raad) 

Binnen 2 weken 

•Aanpassingen door initiatiefnemer 

1 april of 1 
oktober 

•Akkoord? Mee in bundelplan 
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Wanneer de initiatiefnemer verzaakt om de zienswijze te beantwoorden volgt een kaart volgens 

het CPOS principe.  

Mocht evident blijken dat de beantwoording van de zienswijzen voor de andere plannen te lang 

gaat duren doordat nader onderzoek nodig is, wordt het betreffende plan waarop een zienswijze 

is binnengekomen uit het bundelplanproces gehaald. Dit plan vervolgt daarna een eigen traject, 

tegen extra legeskosten. 

 

6.5.2 Besluitvorming door de gemeenteraad 

Nadat de zienswijzen zijn beantwoord in de zienswijzennota gaat het bundelplan naar de 

gemeenteraad. De raad heeft de individuele initiatieven in de eerste fase, van het vooroverleg, al 

onder ogen gehad door de EPOS-raadsconsultatie. In voorkomende gevallen heeft de 

gemeenteraad de plannen in deze fase ook al opiniërend besproken. 

De raad bespreekt het bundelplan eerst opiniërend en vervolgens besluitvormend. De 

Bundelplancoördinator is verantwoordelijk voor het informeren van de over eventuele 

afwijkingen van het oorspronkelijk plan en over de eventuele binnengekomen zienswijzen. 

Wanneer er zienswijzen binnenkomen geeft de Bundelplancoördinator ook aan deze zienswijzen 

aanleiding hebben gegeven om het plan aan te passen en zo ja, hoe het plan is aangepast.  

Bij vragen door de gemeenteraadsleden of de griffie is de bundelplancoördinator het eerste 

aanspreekpunt.  

 

6.5.3 Beroep 

Na het vaststellen van de individuele bestemmingsplannen hebben indieners van de zienswijzen 

6 weken de gelegenheid om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Als er geen beroep 

is ingediend worden de bestemmingsplannen onherroepelijk. Het indienen van beroep op één 

van de individuele bestemmingsplannen heeft geen gevolgen voor de andere 

bestemmingsplannen.  

 

6.6 Implementatie Bundelplan 

Bij de start van het bundelplanproces biedt de gemeente een overgangstermijn voor de 

initiatiefnemers.  

 

Het eerste jaar (2019) zal de gemeente in plaats van twee momenten nog vier momenten 

hanteren voor het aanleveren van de bestemmingsplannen voor het bundelplan. Deze 

momenten zijn 1 februari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.  

 

Vanaf het tweede jaar (2020) zal de gemeente zoals eerder in deze handleiding genoemd de twee 

vaste aanleverdata van 1 april en 1 oktober hanteren.  

 

In bijlage 2 zijn de schema’s qua data van de verschillende bundelplanprocessen te vinden. 

 

6.7 Intern beheer van documenten 

In het systeem IJVI maakt de bundelplancoördinator een aparte zaak voor het bundelplan aan. De 

bundelplancoördinator draagt er zorg voor dat alle informatie in deze zaak in IJVI wordt 

geregistreerd. Feitelijk betekent dit dat verzoeken twee zaaknummers toegewezen krijgen, als 

primaire verzoek, en vervolgens als bundelplan. 
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Hoofdstuk 7: Bestemmingsplannen 
 

7.1 Inleiding 

Doordat de initiatiefnemer de ruimte krijgt om zelf met plannen te komen, ligt de inhoudelijke 

onderbouwing daarvan ook primair bij deze initiatiefnemer. In het geval dat een 

bestemmingsplanwijziging of – herziening nodig is om aan een initiatief medewerking te 

verlenen, dient er wel sprake te zijn van een basis kwaliteitsniveau waaraan het plan moet 

voldoen. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk immers door de gemeenteraad (of het college) 

vastgesteld, en digitaal ontsloten via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dat de gemeente te 

allen tijde verantwoordelijkheden blijft houden voor een goed bestemmingsplan. 

 

In beginsel dient met een aan te leveren plan te worden meegelift op een gemeentelijk 

bundelplan, zoals besproken in hoofdstuk 6.  

Dit hoofdstuk beschrijft het genoemde basisniveau. Dit betekent niet dat er niet gekozen mag 

worden voor een hoger niveau, of een meer gedetailleerdere variant van een bestemmingplan. 

Sterker: des te meer en betere (overtuigende) argumenten er worden gebruikt om een plan te 

motiveren en toe te lichten, hoe beter dit natuurlijk is wat betreft de haalbaarheid, zowel politiek, 

als maatschappelijk en juridisch. De ‘sleutel’ ligt daarvoor in de handen van de initiatiefnemer. 

Basisuitgangspunt vormt altijd de term uit de Wet ruimtelijke ordening: ‘een goede ruimtelijke 

ordening’. In de Omgevingswet wordt dit breder getrokken en wordt gesproken over de ‘fysieke 

leefomgeving’. De gemeente Staphorst streeft verder naar een zekere uniformiteit van 

bestemmingsplannen, dit hoofdstuk dient ook daarvoor. 

 

7.2 Status hoofdstuk 

De gemeente Staphorst stelt zelf geen bestemmingsplannen op. Initiatiefnemers zijn verplicht 

een professionele partij in te schakelen om een bestemmingsplan of wijzigingsplan op te stellen. 

Deze partijen zijn verplicht dit hoofdstuk te gebruiken. 

Vanuit bestaande (en naar verwachting ook de nieuwe) wetgeving zijn er eisen gesteld aan een 

bestemmingsplan, onder andere in het Besluit ruimtelijke ordening. Dit gaat om 

digitaliseringsvereisten maar bijvoorbeeld ook het verplicht aandacht besteden aan 

cultuurhistorie in het bestemmingsplan. Verder is er jurisprudentie rondom deze wetgeving. 

Deze wetgeving wordt niet herhaald in dit hoofdstuk. Van een professionele partij mag verwacht 

worden dat over deze kennis wordt beschikt. Via het ‘Omgevingsplein Staphorst’ kan de 

professional op digitale wijze deze wet- en regelgeving aantreffen en er gebruik van maken.  

 

Het risico voor het niet voldoen aan de wettelijke eisen dan wel aan dit hoofdstuk ligt geheel bij 

de initiatiefnemer. Het kan betekenen dat een plan door de gemeente Staphorst niet in 

behandeling wordt genomen of dat een plan bij beroep ‘sneuvelt’ bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het kan verder betekenen dat in het kader van CPOS 

een professionele partij in een andere categorie wordt ingeschaald.  

 

7.3 Algemene punten 

 

7.3.1 Voorontwerp 

De gemeente Staphorst werkt in beginsel niet met voorontwerpbestemmingsplannen om 

proceduretijd/doorlooptijd zoveel mogelijk in te korten. De gemeente gaat uit van een goede 

burgerparticipatie die door de aanvrager zelf wordt verzorgd. Ook het bundelplan kent geen stap 

van ‘voorontwerp’. Wanneer het gaat om bestemmingsplannen die naar aard en omvang 

dusdanig grootschalig zijn, en/of politiek gevoelig, is het uiteraard wel mogelijk om ook een 

voorontwerp ter inzage te leggen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de grotere 
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actualiseringsplannen die de gemeente zelf in procedure brengt. Een voorontwerp hoeft niet te 

voldoen aan digitale vereisten. Deze wordt niet geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl. Wel 

wordt deze in pdf-vorm geplaatst op de website www.staphorst.nl. 

 

7.3.2 PDF en fysieke exemplaren 

De gemeente Staphorst publiceert alle ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen, naast 

publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl, in pdf formaat op de website www.staphorst.nl. Dit 

betekent dat alle bestemmingsplannen ook in pdf formaat moeten worden aangeleverd. Indien 

sprake is van grote bestanden (bijvoorbeeld bijlagen met onderzoeksrapporten) moeten deze 

‘geknipt’ worden aangeleverd. Elk bestand mag niet groter zijn dan 15 MB. Elk bestemmingsplan 

moet ook als boekwerkje ter inzage komen te liggen. Van elke versie (ontwerp en na vaststelling) 

moeten 2 exemplaren worden aangeleverd. Deze zijn bedoeld als archiefexemplaar en voor de 

publieksbalie fysieke leefomgeving (terinzagelegging en ter bewaring). 

 

7.3.3 Vooroverleg gemeenten, provincie en waterschap 

Zie hoofdstuk 6 aangaande het Bundelplan.  

 

7.3.4 Plancode en plannaam 

Elk bestemmingsplan dient te beschikken over een juiste plannaam en plancode. De plannaam 

gaat uit van de naam van het moederplan (bijv. De Streek of Buitengebied), en de toevoeging 

‘partiële herziening/wijzigingsplan en vervolgens het adres/plaats van de bouwlocatie’. 

De gemeente stelt beide uiterlijk binnen 2 werkdagen ter beschikking aan een 

initiatiefnemer/professionele partij, indien deze worden aangevraagd via email op 

ruimtelijkeplannen@staphorst.nl.  

 

De plancode is als volgt opgebouwd: 

 

I. Vast onderdeel is: 

NL.IMRO.0180. 

 

II. Plangebied: 

Het eerste cijfer van de plancode is afhankelijk van het gebied waar het plan in ligt. Als het plan in 

meerdere plangebieden ligt, dan betreft het een parapluherziening. 

Plangebied Staphorst Dorp-Rouveen = "1" 

Plangebied De Streek = "2" 

Plangebied De Slagen = "3" 

Plangebied IJhorst-Punthorst = "4" 

Plangebied Buitengebied = "5" 

Plangebied Bedrijventerreinen = "6" 

Parapluherziening betrekking op meerdere plangebieden = "7" 

 

 

III. Type plan: 

Het tweede cijfer van de plancode is het type plan: 

10 = bestemmingsplan 

11 = wijzigings -of uitwerkingsplan 

12 = voorbereidingsbesluit 

13 = omgevingsvergunning (projectbesluit met ruimtelijke onderbouwing) 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.staphorst.nl/
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IV. Jaartal: 

De volgende cijfers betreffen het jaartal waarin het plan naar verwachting wordt vastgesteld: 

‘2018’ 

 

V. Volgordelijk nummer van de herziening in het betreffende jaar: 

De x-ste herziening van het moederplan in 3 cijfers in het genoemde jaar. 

 

VI. Extensie en versie. 

Na het gedachtestreepje komt de extensie die de planversie aanduidt (ontwerp, vastgesteld of 

onherroepelijk), en welk vervolgnummer daarvan: 

-ON01 = ontwerp 

-VS01 = vastgesteld 

-ONHR = onherroepelijk 

 

Voorbeeld: NL.IMRO.0180.1102016003-ON02 = (tweede versie van) ontwerp bestemmingsplan 

Staphorst Dorp-Rouveen, 3e partiële herziening uit 2016. 

 

7.4 Basisniveau  

 

7.4.1 Bestemmingsplansystematiek 

De gemeente Staphorst heeft actuele en digitale bestemmingsplannen die geheel gemeente 

dekkend zijn. 

 

Deze zijn: 

- Bestemmingsplan (Oud) IJhorst/Punthorst (uit 2010); 

- Bestemmingsplan De Streek (uit 2013); 

- Bestemmingsplan Buitengebied (uit 2013); 

- Bestemmingsplan Bedrijventerreinen (uit 2013); 

- Bestemmingsplan De Slagen (uit 2014); 

- Bestemmingsplan Staphorst Dorp – Rouveen (uit 2016). 

 

De plansystematiek qua: 

I. naamgeving van de verschillende bestemmingen 

II. de bijbehorende planregels; 

III. de verbeelding; 

 

zijn in deze bestemmingsplannen vastgelegd. 

 

Elk bestemmingsplan dat wordt opgesteld dient te voldoen aan deze zogenaamde 

moederplannen, dat wil zeggen dat dezelfde plansystematiek moet worden gehanteerd. 

 

Voor de plangebieden ‘De Streek’ en ‘Buitengebied’ zijn veegplannen in voorbereiding. Deze 

zullen naar verwachting in 2018 in procedure gaan. Daar waar deze veegplannen het moederplan 

aanpassen(bijvoorbeeld door wijziging van de planregels), dient het veegplan te worden 

aangehouden. Alle bestemmingsplannen staan op www.ruimtelijkeplannen.nl. De 

bronbestanden zijn te vinden op: http://roplannen.gemeentedocumenten.nl/staphorstplannen/ 

 

7.4.2 Wanneer contact opnemen met de gemeente? 

Een professionele partij dient te allen tijde met de gemeente contact op te nemen wanneer – ten 

opzichte van een genoemd moederplan - een nieuwe (al dan niet dubbel-) bestemming of 

aanduiding op de plankaart, dan wel een wijziging in de planregels wordt opgenomen. Zo kan 
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door de gemeente worden beoordeeld of een en ander wenselijk is. Het emailadres waarop deze 

vragen moeten worden gesteld is ruimtelijkeplannen@staphorst.nl. De gemeente reageert per 

email inhoudelijk uiterlijk binnen 5 werkdagen.  

 

7.4.3 Ondergronden - algemeen 

Een bestemmingsplan dient te voldoen aan de meest actuele ondergronden. Dit betreft 

kadastrale informatie en de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). De BGT informatie geeft 

de topografische kenmerken weer (wegen, waterlopen, bebouwingscontouren, etc.); kadastrale 

informatie geeft eigendomsgrenzen aan. 

Deze informatie moet zo recentelijk mogelijk zijn maar minimaal afkomstig uit het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarin het bestemmingsplan - naar verwachting - wordt vastgesteld. 

In de praktijk is gebleken dat huisnummering op de fysieke plankaart (en pdf) prettig werkt. Dit 

betekent dat, als sprake is van (een) bestaand(e) huisnummer(s), deze moet(en) worden 

opgenomen op de verbeelding (pdf en fysiek exemplaar). 

In het verleden kreeg de gemeente Staphorst regelmatig vragen van adviesbureau’s, architecten, 

ingenieurs- en/of andere tekenbureaus om (kadastrale) ondergrond(en) van bestaande en in 

ontwikkeling zijnde gebieden aan te leveren. Op basis van nieuwe wetgeving, onder andere de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), is de gemeente Staphorst wettelijk gezien niet de 

juiste instantie voor de levering van (kadastrale) ondergrond(en). Deze levert de gemeente vanaf 

heden dan ook niet meer aan, behalve voor in ontwikkeling zijnde gebieden als 

bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Hiervoor kan er nog wel contact opgenomen worden 

met betreffende gemeentelijke projectleider.  

 

7.4.4 Levering (kadastrale) ondergrond(en) 

Om ervoor te zorgen dat de gemeente Staphorst gezamenlijk op dezelfde wijze communiceert 

richting de aanvragers volgen twee opties: 

• Wil de initiatiefnemer (kadastrale) ondergrond(en) van bestaande gebied(en)? Dan moet men 

vanaf heden gebruik maken van de diverse Basisregistraties (bronbestanden) die beschikbaar 

gesteld worden via de site van Publieke Dienstverlening op de Kaart (www.pdok.nl). Hier vindt 

men onder andere de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Kadaster (BRK). 

• Wil men (kadastrale) ondergrond(en) van in ontwikkeling zijnde gebied(en)? Omdat deze 

gebieden veelal nog niet in één van de genoemde Basisregistraties zijn opgenomen kan contact 

opgenomen worden met de behandelend ambtenaar. 

 

Mocht het zo zijn dat de aanvrager nog vragen heeft over bovenstaande opties dan is het 

mogelijk om met de gemeente Staphorst contact op te nemen. 

 

7.4.5 Voorwaardelijke verplichtingen en milieueisen 

Wat ruimtelijk te regelen valt moet ruimtelijk geregeld worden. Jurisprudentie van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft de laatste jaren duidelijk aan dat ruimtelijk 

relevante aspecten niet doorgeschoven mogen worden naar allerlei overeenkomsten of naar 

sectorale wetgeving zoals milieumeldingen/milieuvergunningen. 

Hiervoor wordt daarom nadrukkelijk aandacht gevraagd. Dit betekent dat gewerkt dient te 

worden met voorwaardelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als een erfinrichtingsplan verplicht 

moet worden uitgevoerd) en dat milieu-eisen (bijvoorbeeld maximale geluidsniveau’s) al in het 

bestemmingsplan moeten worden opgenomen.  

 

7.4.6 Parkeren 

Parkeernormen dienen tegenwoordig te worden opgenomen in het bestemmingsplan. Via het 
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omgevingsplein Staphorst zijn deze te verkrijgen. Bij plannen voor nieuwe woningen geldt over 

het algemeen een parkeernorm van 2 parkeerplekken per woning.  

 

7.4.7 Wijzigingsplannen 

Wijzigingsplannen kennen hun basis in de bestaande moederplannen. Meestal zijn de planregels 

dienovereenkomstig van toepassing. Deze hoeven daarom niet integraal opnieuw te worden 

opgenomen in de planregels, maar een juridische verwijzing naar het moederplan is voldoende. 

Het opnemen van de planregels in een afzonderlijke bijlage is (als service) overigens wel mogelijk. 

 

7.4.8 Digitale aanleververeisten 

Het bestemmingsplan moet op www.ruimtelijkeplannen.nl zodanig te lezen zijn dat de planregels 

voorzien zijn van ‘hyperlinks’ naar in ieder geval:  

- de afzonderlijke artikelen behorende bij alle hoofdbestemmingen (aldus niet één groot 

planregel bestand); 

- het raadsbesluit; 

- alle afzonderlijke bij het bestemmingsplan behorende bijlagen, waarnaar in de planregels 

wordt verwezen. 

 

Er dient daarnaast een foutloos validatierapport te worden aangeleverd. 

 

In de rechter onderhoek van de plankaart (fysieke exemplaar en pdf) wordt een ‘stempel’ 

opgenomen. Hierin wordt duidelijk aangegeven: 

- de naam van de gemeente; 

- de naam van het ruimtelijk plan; 

- de plancode; 

- de status van het plan (voorontwerp/ontwerp/vastgesteld); 

- de schaal van de plankaart; 

- de datum van vaststelling door de raad. 

 

Zoals eerder vermeld dient er verder te worden voldaan aan alle digitale vereisten zoals die 

wettelijk gelden, zie daartoe het Omgevingsplein Staphorst. 

Het is toegestaan dat het bedrijfslogo wordt gebruikt op genoemde website. De analoge versie 

(pdf en boekwerkje) mag ook het bedrijfslogo bevatten. Op de voorzijde van de analoge versie 

moet echter ook het gemeentelijk logo verschijnen. Deze wordt door de gemeente aangeleverd. 

 

7.4.9 Aanleveren gemeentelijk beleid en informatie 

Al het gemeentelijk beleid staat genoemd op omgevingsplein Staphorst. De professionele partij 

kan daar terecht voor alle informatie. 

Indien in een concreet geval door de gemeente specifieke informatie wordt verlangd in het 

bestemmingsplan zal deze door de gemeente worden toegezonden. Het gaat hier bijvoorbeeld 

om door de gemeente gewenste beeldkwaliteitscriteria, streefbeelden, etc. 

 

7.4.10 Beantwoording zienswijzen 

Een rapport van de beantwoording van de zienswijzen moet onderdeel uitmaken van het 

bestemmingsplan (als bijlage bij de toelichting). Wegens privacy gevoeligheden dient dit 

geanonimiseerd te zijn. 

 

7.4.11 Toelichting bestemmingsplan 

De toelichting van het bestemmingsplan dient als volgt te worden ingericht. Deze opzet mag niet 

worden gewijzigd. Voor alle punten geldt dat indien deze in alle redelijkheid niet aan de orde zijn, 

deze inhoudelijk achterwege mogen worden gelaten via de vermelding ‘n.v.t.’. Voor nieuwe 
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punten die niet passen binnen de hier gestelde inhoudsopgave, mogen aparte paragrafen 

worden opgesteld aan het eind van elk hoofdstuk. Een en ander dient zoveel mogelijk (waar 

mogelijk) visueel te worden ondersteund. De standaardopbouw is: 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding (beschrijving initiatief) 

1.2 Plangebied 

1.3 Vigerende planologische situatie 

1.4 Volledige beschrijving strijdigheden met vigerend bestemmingsplan 

 

Hoofdstuk 2 Historisch-geografische beschrijving plangebied en omgeving 

2.1 Bestaande situatie 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

2.3 Hydrologie 

2.4 Landschaps- en natuurwaarden 

2.5 Archeologie en cultuurhistorie 

2.6 Stedenbouwkundige waarden 

 

Hoofdstuk 3 Door gemeente meegegeven randvoorwaarden aan initiatief 

3.1 Beeldkwaliteitseisen 

3.2 Ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

3.3 Doorvertaling naar initiatief 

 

Hoofdstuk 4 Wat is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (als gevolg van het initiatief?) 

4.1 Gebruikswaarde 

4.2 Belevingswaarde 

4.3 Toekomstwaarde (duurzaamheid) 

4.4 Conclusie 

 

Hoofdstuk 5 Toets initiatief aan beleidskaders 

(Alleen ‘to the point’ beleid beschrijven indien dit relevant is voor initiatief) 

5.1 Rijksbeleid 

5.2 Provinciaal beleid 

5.3 Gemeentelijk beleid 

5.4 Conclusie beleid m.b.t. initiatief 

 

Hoofdstuk 6 Toets initiatief aan omgevingsaspecten 

6.1 Brandveiligheid 

6.2 Milieueffectrapportage 

6.3 Duurzaamheid 

6.4 Bodem 

6.5 Geluid (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) 

6.6 Luchtkwaliteit 

6.7 Geur 

6.8 Bedrijven en milieuzonering (VNG uitgave) 

6.9 Externe veiligheid 

6.10 Water (kwaliteit en kwantiteit, overstromingsparagraaf) 

6.11 Klimaatadaptatie 

6.12 Archeologie en cultuurhistorie 

6.13 Flora en fauna 

6.14 Verkeer 
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6.15 Parkeren 

6.16 In- en uitritten 

6.17 Verlichting 

6.18 Gezondheid (denk aan ‘straling’ en ‘Q-koorts’) 

6.19 Relatie met andere toestemmingsvereisten (zoals activiteitenbesluit) 

 

Hoofdstuk 7 Sociale component 

7.1 Sociale veiligheid (inrichting openbare ruimte) 

7.2 Zorg (o.a. mantelzorg, kwetsbare groepen) 

7.3 Maatschappelijke functies (sociaal – cultureel) 

7.4 Sociale woningbouw 

7.5 Overig 

 

Hoofdstuk 8 Uitvoerbaarheid 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.3 Burgerparticipatie 

8.4 Inspraak en vooroverleg 

8.5 Recht van overpad 

8.6 Kabels en leidingen 

8.7 Bereikbaarheid (hulpdiensten, huisvuildiensten, tijdens bouw) 

8.8 Tijdelijke opslag grond 

 

Hoofdstuk 9. Juridische aspecten planregels 

(voor zover afwijkend van het moederplan) 

9.1 Algemeen 

9.2 Opbouw regels 

9.3 Bouwregels 

9.4 Gebruiksregels 

9.5 Voorwaardelijke verplichtingen 

 

Hoofdstuk 10 Handhaafbaarheid 

10.1 Wijze van handhaafbaarheid regels 

Tot slot: bijlagen bij de toelichting, voor zover niet deel uitmakend van de planregels. 
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Hoofdstuk 8: Projectafwijkingsbesluit 
 
8.1 Inleiding 

De gemeente Staphorst geeft initiatiefnemers de ruimte om zelf met plannen te komen. Dit 

betekent dat de onderbouwing daarvan tevens primair ligt bij deze initiatiefnemer. 

De initiatiefnemer heeft de keuze bij grotere ruimtelijke initiatieven tussen een bestemmingsplan 

(dan wel een wijzigingsplan) of een projectafwijkingsbesluit. Dit hoofdstuk gaat in op het 

projectafwijkingsbesluit. Dit betreft een buitenplanse omgevingsvergunning (uitgebreide 

procedure). Artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) regelt het projectafwijkingsbesluit. Dit is een omgevingsvergunning met, in tegenstelling 

tot de zogenaamde kruimelgevallen, een uitgebreide procedure waarbij een ‘goede ruimtelijke 

onderbouwing’ nodig is. In het geval een projectafwijkingsbesluit nodig is om aan een initiatief 

medewerking te verlenen, dient er sprake te zijn van een basis kwaliteitsniveau waaraan deze 

‘goede ruimtelijke onderbouwing’ moet voldoen. 

 

Het projectafwijkingsbesluit wordt uiteindelijk immers door de gemeenteraad of het college 

vastgesteld, en digitaal ontsloten via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dat de gemeente te 

allen tijde een bepaalde verantwoordelijkheid blijft houden inzake de kwaliteit van een 

projectafwijkingsbesluit. 

Dit hoofdstuk beschrijft het basisniveau van de ruimtelijke onderbouwingen. Dit betekent niet 

dat er niet gekozen mag worden voor een hoger niveau, of een meer gedetailleerdere variant van 

een goede ruimtelijke onderbouwing. Sterker: des te meer en betere (overtuigende) argumenten 

er worden gebruikt om een plan te motiveren en toe te lichten, hoe beter dit natuurlijk is wat 

betreft de haalbaarheid, zowel politiek, als maatschappelijk en juridisch. Basisuitgangspunt vormt 

altijd de term uit de Wet ruimtelijke ordening: ‘een goede ruimtelijke ordening’. De 

Omgevingswet spreekt hierbij over de ‘fysieke leefomgeving’. Verder streeft de gemeente 

Staphorst naar een zekere uniformiteit van goede ruimtelijke onderbouwingen. Ook daarvoor 

dient dit hoofdstuk. 

 

8.2 Status hoofdstuk 

De gemeente Staphorst stelt zelf geen ruimtelijke onderbouwingen op. Initiatiefnemers zijn 

verplicht een professionele partij in te schakelen om een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. 

Deze partijen zijn verplicht dit hoofdstuk te gebruiken. 

Vanuit landelijke wetgeving zijn er eisen gesteld aan een ruimtelijke onderbouwing, onder andere 

via artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht (Bor) met verwijzing naar het Besluit ruimtelijke ordening 

(artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening). Verder zijn er 

digitale eisen vanuit bijvoorbeeld de Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2012 (SVBP 

2012), zie http://www.geonovum.nl/wegwijzer/beleid-en-wetgeving.  

Tevens is er jurisprudentie rondom deze wetgeving. Deze wetgeving (en jurisprudentie) wordt 

hier niet herhaald in dit hoofdstuk.  

 

8.3 Uitgangspunten 

 

8.3.1 PDF en fysieke exemplaren 

De gemeente Staphorst publiceert alle ruimtelijke plannen in pdf formaat op de website 

www.staphorst.nl. Dit betekent dat alle ruimtelijke onderbouwingen ook in pdf formaat moeten 

worden aangeleverd. Indien sprake is van grote bestanden (bijvoorbeeld bijlagen met 

onderzoeksrapporten) moeten deze ‘geknipt’ worden aangeleverd. Elk bestand mag niet groter 

zijn dan 15 MB. 

http://www.staphorst.nl/
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Elke ruimtelijke onderbouwing moet ook als document ter inzage komen te liggen. Van elke 

versie (ontwerp en na vaststelling) moet 1 exemplaar worden aangeleverd. Deze is bedoeld voor 

de publieksbalie fysieke leefomgeving (terinzagelegging en in voorkomende gevallen ter 

bewaring) en later als archiefexemplaar. 

 

8.3.2 Vooroverleg gemeenten, provincie en waterschap 

Het Besluit omgevingsrecht verplicht op grond artikel 6.18, juncto artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 

ordening gemeenten om bij de totstandkoming van projectafwijkingsbesluiten zogenaamd 

vooroverleg te voeren met betrokken gemeenten, provincie(s) en waterschap. 

De gemeente kan dit in de praktijk delegeren aan de initiatiefnemer. Zo komt het al frequent 

voor dat de watertoets van het waterschap door hem/haar wordt uitgevoerd. Deze praktijk kan 

worden gecontinueerd. In voorkomende gevallen neemt de gemeente daartoe zelf het initiatief. 

Dit zal dan tijdig worden gecommuniceerd met de initiatiefnemer. 

Het vooroverleg met de provincie vindt op dit moment zoveel mogelijk plaats door de gemeente 

zelf (via de email). Complexere verzoeken worden besproken in het ‘ruimtelijk overleg’ dat de 

gemeente met de provincie Overijssel heeft. Dit vindt nu ongeveer om de 6 weken plaats. 

Vooroverleg met betrokken gemeenten of overige instanties (zoals Rijksdienst cultureel erfgoed 

of Prorail) komt minder vaak voor. In die gevallen neemt de gemeente zelf initiatief tot het voeren 

van vooroverleg. 

 

8.3.3 Zienswijzen 

Een ontwerp van het te nemen besluit ligt ter inzage. Daartegen kunnen zienswijzen worden 

ingediend. Voor de beantwoording van zienswijzen geldt dezelfde procedure als bij het 

bundelplan.  

 

8.3.4 Projectafwijkingsbesluit op www.ruimtelijkeplannen.nl  

Een projectafwijkingsbesluit moet worden geplaatst op de landelijke voorziening, 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Daartoe dient de initiatiefnemer een gml-bestand aan te leveren van 

een plancontour van het plangebied, met daaraan gekoppeld het genomen besluit en de 

ruimtelijke onderbouwing, beide in pdf. 

Het genomen (te nemen) besluit wordt in pdf door de gemeente verzonden aan de 

initiatiefnemer. Niet altijd is dit het besluit voorzien van een handtekening. Wegens 

aanlevertermijnen voor de advertenties is de ‘publicatieversie’ van het genomen besluit vaak een 

week eerder gereed dan de versie die feitelijk verzonden wordt. Dit laatste vindt vaak plaats in de 

week van de publicatie. 

 

8.3.5 Plaatsing ontwerp projectafwijkingsbesluit niet verplicht 

Het is niet wettelijk verplicht om het ontwerp projectafwijkingsbesluit op ruimtelijkeplannen.nl te 

publiceren. Omdat dit wettelijk niet verplicht is, wordt dit ook niet door ons geëist. 

 

8.4 Verwijzing naar moederplan 

Het aan te leveren gml moet een externe planverwijzing bevatten naar het moederplan waarvan 

bij projectafwijkingsbesluit wordt afgeweken. Dit heeft tot resultaat dat op 

www.ruimtelijkeplannen.nl niet alleen de partiële herzieningen en wijzigingsplannen op 

overzichtelijke wijze raadpleegbaar zijn als zijnde plannen die een relatie hebben met een 

moederplan, maar ook de projectafwijkingsbesluiten. Dit vergemakkelijkt een toekomstige 

actualisering. Voor deze externe planverwijzing gelden de normale landelijke standaarden zoals 

de STRI. 
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8.5 Plancode en plannaam 

Elk projectafwijkingsbesluit dient te beschikken over een juiste plannaam en plancode. De 

plannaam gaat uit van de naam van het moederplan (bestemmingsplan) waarvan wordt 

afgeweken, en de toevoeging ‘projectafwijkingsbesluit’ en vervolgens het adres/plaats van de 

bouwlocatie. De gemeente stelt beide uiterlijk binnen 2 werkdagen ter beschikking aan een 

initiatiefnemer/professionele partij, indien deze worden aangevraagd via email op 

ruimtelijkeplannen@staphorst.nl. 

 

De plancode is als volgt opgebouwd: 

 

I. Vast onderdeel is: 

NL.IMRO.0180. 

 

II. Plangebied: 

Het eerste cijfer van de plancode is afhankelijk van het gebied waar het plan in ligt. Als het plan in 

meerdere plangebieden ligt, dan krijgt dit de vorm van een ‘parapluafwijking’. 

 

Plangebied Staphorst Dorp-Rouveen = "1" 

Plangebied De Streek = "2" 

Plangebied De Slagen = "3" 

Plangebied IJhorst-Punthorst = "4" 

Plangebied Buitengebied = "5" 

Plangebied Bedrijventerreinen = "6" 

Parapluafwijking betrekking op meerdere plangebieden = "7" 

 

III. Type plan: 

Het tweede cijfer van de plancode is het type plan: 

13 = omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit met ruimtelijke onderbouwing) 

 

IV. Jaartal: 

De volgende cijfers betreft het jaartal waarin het projectafwijkingsbesluit naar verwachting wordt 

vastgesteld: ‘2016’ 

 

V. Volgordelijk nummer van het besluit in het betreffende jaar: 

Het x-ste projectafwijkingsbesluit binnen de grenzen van het betreffende moederplan in 3 cijfers 

in het genoemde jaar. 

 

VI. Extensie en versie: 

Na het gedachtestreepje komt de extensie die de planversie aanduidt (vastgesteld) en welk 

vervolgnummer daarvan: 

-VS01 = vastgesteld 

 

Voorbeeld: NL.IMRO.0180.1132016003-VS02 = (tweede versie van) het vastgestelde 

projectafwijkingsbesluit binnen het plangebied bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen, 3e 

projectafwijkingsbesluit in 2016. 

 

8.6 Basisniveau ruimtelijke onderbouwingen  

 

8.6.1 Ondergronden 

Een digitale verbeelding dient te voldoen aan de meest actuele ondergronden. Dit betreft 

mailto:ruimtelijkeplannen@staphorst.nl
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kadastrale informatie en de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). De bgt informatie geeft 

de topografische kenmerken weer (wegen, waterlopen, bebouwingscontouren, etc.); kadastrale 

informatie geeft eigendomsgrenzen aan. Deze informatie moet zo recentelijk mogelijk zijn maar 

minimaal afkomstig uit het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het projectafwijkingsbesluit - 

naar verwachting - wordt vastgesteld.  

De professionele partij dient via www.pdok.nl zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van deze 

informatie. De gemeente levert dergelijke bestanden (in tegenstelling tot het verleden) niet 

langer aan. 

 

8.6.2 Aanleveren situatietekening(en) op RD-coördinaten door derden 

In het verleden ontving de gemeente Staphorst situatietekening(en) ten behoeve van 

omgevingsvergunningaanvragen. Ze waren afkomstig van diverse bedrijven die (mogelijk) niet op 

de juiste RD-coördinaten (Rijksdriehoek) waren gesitueerd. Medewerkers moesten een aantal 

acties ondernemen om deze situatietekening(en) wel op de juiste coördinaten te krijgen. 

Vervolgens konden de situatietekening(en) verwerkt worden binnen de diverse systemen. 

Vanaf heden gaan medewerkers van de gemeente Staphorst er vanuit dat de situatietekening(en) 

met juiste coördinaten worden aangeleverd hetgeen inhoudt dat er een snellere verwerkingstijd 

ontstaat. Dat kan omdat de bedrijven gebruik moeten maken van de Basisregistraties 

(bronbestanden). Deze worden in RD-coördinaten beschikbaar gesteld via de site van Publieke 

Dienstverlening op de Kaart (www.pdok.nl). 

Het kan altijd voorkomen dat situatietekening(en) niet op juiste coördinaten worden aangeleverd. 

Dit kan gevolgen hebben voor eventuele leges behorende bij een 

omgevingsvergunningaanvraag. Er zal vanuit de gemeente contact worden gezocht met de 

aanbieder van de situatietekening(en) om deze toch op juiste coördinaten aangeleverd te krijgen. 

Mocht de aanbieder nog vragen hebben over het op de juiste manier coördinaten aanleveren 

van situatietekening(en) dan kan deze contact opnemen met de gemeente. 

 

8.6.3 Aanleveren gemeentelijk beleid en informatie 

In feite staat al het gemeentelijk beleid genoemd op www.staphorst.nl/epos. Er kunnen echter 

gegevens die niet op de website staan genoemd en waar alleen de gemeente over beschikt. Het 

gaat bijvoorbeeld over verkeersgegevens (tellingen). In overleg tussen initiatiefnemer en de 

gemeente kunnen deze beschikbaar worden gesteld. 

 

8.6.4 Opzet ruimtelijke onderbouwing 

De opzet van de ruimtelijke onderbouwing dient als volgt te worden ingericht. Deze opzet mag 

niet worden gewijzigd. Voor alle punten geldt dat indien deze in alle redelijkheid niet aan de orde 

zijn, deze inhoudelijk achterwege mogen worden gelaten via de vermelding ‘n.v.t.’. Voor nieuwe 

punten die niet passen binnen de hier gestelde inhoudsopgave, mogen aparte paragrafen 

worden opgesteld aan het eind van elk hoofdstuk. 

Een en ander dient zoveel (waar) mogelijk visueel te worden ondersteund. 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding (beschrijving initiatief) 

1.2 Plangebied 

1.3 Vigerende planologische situatie 

1.4 Volledige beschrijving strijdigheden met vigerend bestemmingsplan 

 

Hoofdstuk 2 Historisch-geografische beschrijving plangebied en omgeving 

2.1 Bestaande situatie 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

2.3 Hydrologie 
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2.4 Landschaps- en natuurwaarden 

2.5 Archeologie en cultuurhistorie 

2.6 Stedenbouwkundige waarden 

 

Hoofdstuk 3 Door gemeente meegegeven randvoorwaarden aan initiatief 

3.1 Beeldkwaliteitseisen 

3.2 Ruimtelijke en landschappelijke inpassing 

3.3 Doorvertaling naar initiatief 

 

Hoofdstuk 4 Wat is de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (als gevolg van het initiatief?) 

4.1 Gebruikswaarde 

4.2 Belevingswaarde 

4.3 Toekomstwaarde (duurzaamheid) 

4.4 Conclusie 

 

Hoofdstuk 5 Toets initiatief aan beleidskaders 

(Alleen ‘to the point’ beleid beschrijven indien dit relevant is voor initiatief) 

5.1 Rijksbeleid 

5.2 Provinciaal beleid 

5.3 Gemeentelijk beleid 

5.4 Conclusie beleid m.b.t. initiatief 

 

Hoofdstuk 6 Toets initiatief aan omgevingsaspecten 

6.1 Brandveiligheid 

6.2 Milieueffectrapportage 

6.3 Duurzaamheid 

6.4 Bodem 

6.5 Geluid (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) 

6.6 Luchtkwaliteit 

6.7 Geur 

6.8 Bedrijven en milieuzonering (VNG uitgave) 

6.9 Externe veiligheid 

6.10 Water (kwaliteit en kwantiteit, overstromingsparagraaf) 

6.11 Klimaatadaptatie 

6.12 Archeologie en cultuurhistorie 

6.13 Flora en fauna 

6.14 Verkeer 

6.15 Parkeren 

6.16 In- en uitritten 

6.17 Verlichting 

6.18 Gezondheid (denk aan ‘straling’ en ‘Q-koorts’) 

 

Hoofdstuk 7 Sociale component 

7.1 Sociale veiligheid (inrichting openbare ruimte) 

7.2 Zorg (o.a. mantelzorg, kwetsbare groepen) 

7.3 Maatschappelijke functies (sociaal – cultureel) 

7.4 Sociale woningbouw 

7.5 Overig 

 

Hoofdstuk 8 Uitvoerbaarheid 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 
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8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

8.3 Burgerparticipatie 

8.4 Inspraak en vooroverleg 

8.5 Recht van overpad 

8.6 Kabels en leidingen 

8.7 Bereikbaarheid (hulpdiensten, huisvuildiensten, tijdens bouw) 

8.8 Tijdelijke opslag grond 

 

Hoofdstuk 9. Juridische aspecten 

9.1 Algemeen 

9.2 Voorwaardelijke verplichtingen 

 

Hoofdstuk 10 Handhaafbaarheid 

10.1 Wijze van handhaafbaarheid 
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Hoofdstuk 9: Burgerparticipatie  
 
9.1 Inleiding 

De gemeente Staphorst is, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, van mening dat bij elk 

ruimtelijk initiatief aan een vorm van burgerparticipatie moet worden gedaan. Dit vloeit mede 

voort uit de nieuwe landelijke omgevingswet. “De fysieke leefomgeving is van ons allemaal en 

iedereen heeft baat en belang bij een goede kwaliteit daarvan. Op het laagste geografische 

schaalniveau van de fysieke leefomgeving berust de primaire verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit bij de burger of een bedrijf” (memorie van toelichting Omgevingswet). Dit betekent dat, 

daar waar er geen directe gemeentelijke of collectieve belangen een rol spelen, burgers zelf 

mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving. Zij dienen daarin de directe 

omgeving eveneens mee te nemen als een ruimtelijk relevante ingreep wordt gedaan in de 

leefomgeving. Uiteraard verschilt de mate van burgerparticipatie al naar gelang de ingreep en 

effecten op de omgeving door het ruimtelijk plan. 

Door het hanteren van de CPOS systematiek verwacht de gemeente van de professional dat er 

op het gebied van burgerparticipatie een adequate inspanning levert. Via de formulieren 

Burgerparticipatie (bijlage 3) of Uitgebreide Burgerparticpatie (bijlage 4) moet de initiatiefnemer 

c.q. professional aangeven op welke manier in het plan burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. 

Onderstaande kan gezien worden als een handreiking van de gemeente over hoe 

burgerparticipatie vormgegeven kan worden.   

 

9.2 Mate van burgerparticipatie 

De gemeente maakt een onderscheid tussen twee soorten burgerparticipatie.  

 

1. Burgerparticipatie 

Als (bouw)plannen met een beperkt(e) effect/omvang passen binnen een binnenplanse of 

buitenplanse kruimelafwijking van het bestemmingsplan of een wijzigingsbevoegdheid, vraagt de 

gemeente om (alleen) de direct omwonenden te informeren en de resultaten daarvan aan de 

gemeente te overleggen. Hiervoor is een eenvoudig formulier beschikbaar op de EPOS website 

dat daarvoor kan worden gebruikt. Het formulier kan bij de gemeente worden ingediend, 

tezamen met de formele aanvraag omgevingsvergunning binnenplanse of buitenplanse 

kruimelafwijking.  

Bewoners tekenen alleen ‘voor gezien’ (en dus niet ‘voor akkoord’). Immers, ook al zou ‘voor 

akkoord’ worden getekend, daarmee zijn niet de bestuursrechtelijke mogelijkheden voor het 

indienen van een bezwaarschrift ‘afgekocht’. Voor de gemeente is het indienen van een dergelijk 

formulier niet een teken van ‘wantrouwen’ maar meer dat de initiatiefnemer heeft laten zien zijn 

verantwoordelijkheid te nemen door het houden van een goede dialoog met zijn directe woon- of 

leefomgeving. Het draagt bij aan een positieve insteek wat betreft het gevraagde initiatief. 

 

Het formulier is te vinden in bijlage 3.  

 

2. Uitgebreide burgerparticipatie 

Bij plannen die een grotere ruimtelijke impact hebben dan de plannen 

zoals beschreven in “Reguliere burgerparticipatie” verwacht de 

gemeente ook meer wat betreft de participatie. Dit houdt in dat hier 

expliciet naar de mening van de omwonende wordt gevraagd. Er vindt 

een ‘dialoog’ plaats tussen initiatiefnemer en omwonenden. Het kan 

bijvoorbeeld betekenen dat het initiatief op de mening/advies van de 

omwonende wordt aangepast, bijvoorbeeld door een andere situering 

van een bouwwerk, andere afstandsmaten of een andere erfinrichting.  
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Inhoud dialoog 

Wat betreft de inhoud van de dialoog met de omwonenden verwacht de gemeente het volgende: 

- De initiatiefnemer legt uit wat zijn plannen zijn, zowel de concreet aan te vragen plannen 

als eventuele plannen verder in de toekomst (bijvoorbeeld als het gaat om een 

bedrijfsuitbreiding); 

- Omwonenden wordt de gelegenheid geboden om hierop te reageren; 

- De initiatiefnemer gaat in op de reacties. Dit kan direct tijdens de eerste dialoog of in een 

later vervolggesprek met de omgeving;  

- Hij geeft aan of hij wel of niet iets met de opmerkingen doet of kan doen; 

- Hij geeft aan waarom hij dit wel of niet doet of kan doen;  

- De omwonenden wordt de gelegenheid geboden aan te geven of zij hier wel of niet 

tevreden mee zijn. 

 

Verslag burgerparticipatie 

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het maken van een verslag. Het gevolgde proces 

wordt in het verslag beschreven. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Daarin staat in 

ieder geval vermeld: 

- Waar en wanneer de dialoog heeft plaatsgevonden; 

- Wie er genodigd zijn om de dialoog aan te gaan; 

- Wie er aanwezig waren als eigenaar/gebruiker van welk object; 

- Wie zich eventueel heeft afgemeld of wie afwezig was zonder afmelding. 

 

Indien gekozen is voor één-op-één gesprekken, moeten de verslagen van de verschillende 

gesprekken gebundeld worden en aan alle deelnemers worden toegezonden. Hierin staat 

vermeld: 

 

- Een samenvatting van wat door ondernemer en wat door omwonenden gezegd is en wat 

de uiteindelijke uitkomst van het gesprek was;  

- Als er toezeggingen gedaan zijn, worden deze in het verslag vastgelegd;  

- Als het plan naar aanleiding van de dialoog wordt bijgesteld, wordt duidelijk aangegeven 

wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan; 

- Als de ondernemer ervoor kiest zijn plan niet bij te stellen, onderbouwt hij waarom hij 

daarvoor kiest;  

- Het verslag wordt aan alle genodigden toegezonden; 

- De genodigden kunnen binnen een af te spreken termijn eventueel reageren op het 

verslag. Deze worden aan de ondernemer toegezonden. 

 

Beoordeling gemeente 

De gemeente (college of raad) zal haar medewerking aan het initiatief, naast de beleidsmatige 

toets, laten afhangen van haar oordeel over de zorgvuldigheid van de gevoerde dialoog. Hierbij  

spelen de volgende vragen een belangrijke rol: 

- Is de buurt geïnformeerd over de plannen? 

- Heeft de initiatiefnemer kennis genomen van de bevindingen van de buurt? 

- Hoe gaat de initiatiefnemer rekening houden met de bevindingen van de buurt? 

- Hoe denkt de buurt rekening te houden met de bevindingen van de initiatiefnemer? 

 

Uiteindelijk zal het bevoegd gezag (het college of de raad) een bindend besluit nemen over de 

omgevingsvergunningaanvraag dan wel verzoek tot bestemmingsplanwijziging of - herziening. De 

rechtsbescherming voor de betrokken partijen blijft onverkort overeind. Indien nodig zal de  

rechter uiteindelijk haar oordeel geven. 
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Hoofdstuk 10: Leges 
 
10.1 Inleiding 

Binnen de werkwijze van EPOS legt de gemeente meer verantwoordelijkheid en regie bij de 

indieners van aanvragen. Een van de doelen hiervan is dat er completere en goed onderbouwde 

aanvragen bij de gemeente worden ingediend. Aan het realiseren hiervan heeft de professional 

die de burger inschakelt meer werk. De extra kosten zullen door de professional worden 

doorberekend aan zijn cliënt.  

Hier staat tegenover dat de gemeente minder werk heeft. Om die reden kunnen, zoals is 

toegezegd bij de vaststelling van EPOS, de leges die de gemeente Staphorst vraagt voor haar 

inzet bij het behandelen van aanvragen Omgevingsvergunning en het begeleiden van ruimtelijke 

procedures aanmerkelijk naar beneden.  

 

10.2 Nieuwe legesverordening 

De raad heeft op 13-11-2018 de nieuwe legesverordening 2019 en het daarbij behorende 

legestabel vastgesteld. Van belang voor EPOS is het volgende: 

- Het herzien van de legesverordening 2019 hangt nauw samen met het operationeel 

maken van CPOS. Er wordt straks gewerkt met twee categorieën professionals: CPOS-

professionals en niet CPOS-professionals. Voor beide categorieën gaan verschillende 

legestarieven gelden. Met ingang van 2019 betalen CPOS professionals de helft minder 

leges dan professionals die niet zijn aangesloten bij CPOS. De volledige legesverordening 

is te vinden op het Omgevingsplein.  
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Hoofdstuk 11: Rollen binnen EPOS 
 

11.1 Inleiding 

Binnen de EPOS systematiek zijn er verschillende personen/afdelingen die gedurende het proces 

een bepaalde rol hebben. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van alle rollen en een omschrijving 

over hoe deze rollen in het proces aan bod komen.  

 

Binnen EPOS onderscheiden we de volgende rollen.  

 

Overzicht rollen: 

- Initiatiefnemer 

- Professional 

- Publieksbalie Fysieke Leefomgeving (PFL) 

- Pleincoördinator Omgevingsplein 

- Huiseigenaren Omgevingsplein 

- Ruimtecoach 

- Stadsbouwmeester 

- Zaakbehandelaar 

- Leden Omgevingskamer 

- Voorzitter Omgevingskamer 

- Portefeuillehouder             

- College van B&W 

- Griffie 

- Gemeenteraad 

- Bundelplancoördinator 

- Geschillencommissie 

- CPOS-coördinator 

 

Hieronder worden de verschillende rollen binnen EPOS verder toegelicht.  

 

11.2 Overzicht rollen 

 

- Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer is diegene die een (ruimtelijk) plan heeft. Met dit plan kan hij/zij naar een 

professional. Samen met de professional kan een afspraak worden gemaakt met de ruimtecoach. 

Op basis van dit gesprek kan de initiatiefnemer verder in gesprek met de professional. Voor 

vragen kan de initiatiefnemer terecht bij de professional, deze kent immers het beleid van de 

gemeente, of bij de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving. Wanneer de aanvraag is ingediend bij de 

gemeente door een professional namens de initiatiefnemer is het eerste aanspreekpunt voor de 

behandelend ambtenaar ook deze professional. Voor vragen geldt dat deze in principe door de 

professional gesteld kunnen worden, maar uiteraard worden vragen van de initiatiefnemer zelf 

ook beantwoord. Hierbij verwacht de gemeente wel dat de initiatiefnemer en de professional één 

en ander met elkaar afstemmen en elkaar gaandeweg het proces op de hoogte houden. De 

initiatiefnemer krijgt na behandeling van zijn/haar aanvraag een besluit op deze aanvraag. Voor 

de behandeling en beoordeling van de aanvraag brengt de gemeente leges in rekening, de 

initiatiefnemer ontvangt hiervoor een legesbrief. Indien van toepassing, moet de initiatiefnemer 

ook de planschadeovereenkomst dan wel anterieure overeenkomst tekenen.   
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- Professional 

De professional kan op verzoek deel uit gaan maken van het Collectief Professionals 

Omgevingsrecht Staphorst. Hiervoor moet de professional het inschrijfformulier op het 

Omgevingsplein invullen en versturen naar de Publieksbalie Fysieke Leefomgeving. Vervolgens 

dient de professional een overeenkomst te tekenen en dan maakt de professional deel uit van 

CPOS. De professional wordt door een initiatiefnemer ingeschakeld, hierbij kan de professional 

inschatten of het plan haalbaar is. De professional gaat samen met de initiatiefnemer in gesprek 

met de Ruimtecoach en werkt naar aanleiding hiervan het plan verder uit.  

Bij afwijking van het bestemmingsplan die behandeld moeten worden in de Omgevingskamer 

dient de professional eerst een principeverzoek in te dienen, voor het indienen van een formele 

aanvraag. De professional kan het verzoek, naast de uitwerking door middel van de QuickScan, 

ook toelichten in de Omgevingskamer. In het vervolgtraject levert de professional de correcte en 

kwalitatief goede documenten op tijd aan bij de gemeente. De professional stemt ontwikkelingen 

af met de initiatiefnemer.  

 

- Publieksbalie Fysieke Leefomgeving (PFL) 

De PFL is bereikbaar voor vragen. Daarnaast plannen de medewerkers van de PFL de afspraken 

met de Ruimtecoach in.  

Aanvragen omgevingsvergunningen en aanvragen vooroverleg komen, via het Omgevingsloket, 

terecht bij de PFL. In hoofdstuk 4 staat beschreven welke stappen vervolgens worden gezet.  

Wanneer een conceptaanvraag binnenkomt gaat de PFL ook controleren of de conceptaanvraag 

compleet is.  

Wanneer aanvragen zijn afgerond versturen de medewerkers van de PFL op verzoek van de 

behandelende ambtenaar de beschikking en/of de legesbrief.  

 

- Pleincoördinator Omgevingsplein 

Het is belangrijk dat de informatie op het Omgevingsplein up-to-date blijft. Om dit te waarborgen 

heeft de gemeente een Pleincoördinator (medewerker Publieksbalie Fysieke Leefomgeving) 

aangewezen. Deze Pleincoördinator houdt zich bezig met het frequent aansturen en attenderen 

van de huiseigenaren. De Pleincoördinator is ook het (eerste) afspreekpunt voor interne- en/of 

externe vragen over het Omgevingsplein.  

 

- Huiseigenaren Omgevingsplein  

Voor elk informatiehuis op het Omgevingsplein is een huiseigenaar aangewezen. De 

huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de inhoud in het huis. Dit betekent dat de 

huiseigenaren moeten zorgen dat de informatie in het informatiehuis compleet is en up-to-date. 

De huiseigenaar wordt aangestuurd door de Pleincoördinator.  

 

- Ruimtecoach 

Een Ruimtecoach is een medewerker van de gemeente die een dagdeel per week heeft 

gereserveerd voor Ruimtecoach-gesprekken. Hij/zij geeft in het gesprek (eventueel op locatie) 

met de initiatiefnemer en de professional informatie over hoe het proces omtrent een aanvraag 

er binnen EPOS uitziet. Daarnaast wijst de Ruimtecoach de initiatiefnemer op beleid van de 

gemeente.  

 

- Stadsbouwmeester 

De initiatiefnemer of zijn/haar professional kan contact opnemen met de Stadsbouwmeester om 

akkoord te krijgen van welstand.  
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- Zaakbehandelaar 

De zaakbehandelaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, de 

toetsing aan wet- en regelgeving en aan beleid. De te behandelen aanvragen komen binnen bij 

de zaakbehandelaar via de PFL. De zaakbehandelaar zorgt dat de aanvraag het gehele 

inhoudelijke proces doorloopt. De zaakbehandelaar handelt de aanvraag af en zorgt, indien 

nodig, voor het opstellen van het advies van de Omgevingskamer en het opstellen van het 

collegeadvies dat hierop volgt.  

 

- Leden Omgevingskamer   

De leden van de Omgevingskamer geven een oordeel over de plannen die in de 

Omgevingskamer worden behandeld. De leden zitten in de Omgevingskamer vanuit een 

specifieke vakdiscipline, maar worden geacht plannen integraal te beoordelen. Dit houdt in dat 

elk lid na het horen en lezen van de argumenten van zowel de initiatiefnemer als de andere leden 

van de Omgevingskamer zelf een afweging moet maken bij het stemmen. De leden van de 

Omgevingskamer krijgen ruim een week van te voren de agenda met bijbehorende stukken. Deze 

stukken dienen als voorbereiding op de behandeling in de Omgevingskamer.  

 

- Voorzitter Omgevingskamer 

De voorzitter van de Omgevingskamer is een externe onafhankelijke voorzitter, die geen belang 

heeft bij de agenda, bij één van de deskundigen of bij de inhoud van de uitkomst. Hij of zij heeft 

wel belang bij een goed verloop van elke vergadering. De voorzitter draagt zorg voor tempo, 

sfeer, inbreng en een gedragen advies als resultaat. Voor de functie van de voorzitter is een 

functieprofiel opgesteld. 

 

- Portefeuillehouder 

Na behandeling in de Omgevingskamer bespreekt de behandelend ambtenaar het advies van de 

Omgevingskamer met de wethouder die RO in zijn portefeuille heeft. De portefeuillehouder kan 

in het voorstel met het advies van de Omgevingskamer naar het college nog kanttekeningen 

laten plaatsen.  

 

- College van B&W 

Het college van B&W krijgt van de behandelend ambtenaar een collegeadvies over de aanvragen. 

Bij dit advies zit ook het advies van de Omgevingskamer en de door de professional ingediende 

QuickScan. Het college neemt op basis van het advies en eventuele aanvullende overwegingen 

een besluit over de aanvraag. 

 

- Griffie 

Na het collegebesluit over een (ruimtelijke) aanvraag volgt EPOS-raadsconsultatie. De vrijdag na 

het (positieve) collegebesluit verstuurd de griffie een mail naar alle raadsleden.  

Na het verstrijken van de periode van twee weken geeft de griffie aan de behandelend 

ambtenaar door of de raadsleden het initiatief opiniërend willen bespreken.  

 

- Gemeenteraad 

De raadsleden ontvangen bij een positief principebesluit door het college een mail van de griffie 

met informatie over het plan. De raadsleden kunnen vervolgens besluiten om het plan al dan niet 

te agenderen voor een raadsvergadering. Als de raadsleden hier geen gebruik van maken kan de 

initiatiefnemer er in principe vanuit gaan dat de raad geen bezwaren heeft ten opzichte van de 

ontwikkeling. Hierbij blijft de raad natuurlijk vrij om in een later stadium, bijvoorbeeld na een 

binnengekomen zienswijze, van standpunt te veranderen.  
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De raadsleden bespreken ook de ruimtelijke plannen waar wat betreft de procedure voor een 

projectafwijkingsbesluit of een herziening van het bestemmingsplan is gekozen. Voor het 

projectafwijkingsbesluit verstrekt de raad, indien noodzakelijk en gewenst, een verklaring van 

geen bedenkingen. De raad neemt daarnaast een besluit over het al dan niet vaststellen van een 

bestemmingsplan.  

 

- Bundelplancoördinator 

De bundelplancoördinator is het eerste aanspreekpunt bij vragen over het bundelplan. De 

Bundelplancoördinator is eindverantwoordelijk voor het bundelplan. De conceptplannen komen 

dus binnen bij deze Bundelplancoördinator en hij/zij besluit uiteindelijk ook of het conceptplan 

mee kan in het bundelplan. De Bundelplancoördinator zet vervolgens de beoordeling van de 

conceptplannen uit bij de behandelend ambtenaar. De zienswijzen komen ook binnen bij de 

Bundelplancoördinator. Vervolgens informeert de Bundelplancoördinator de professional over 

de zienswijze. Hierop stelt de professional een reactie op. De zienswijze en reactie van de 

professional gaan daarna naar de, door de bundelplancoördinator aangewezen, behandeld 

ambtenaar. 

 

- Geschillencommissie 

Als de professional in verweer wil gaan tegen een uitgedeelde rode kaart kan dit bij de EPOS-

geschillencommissie. Deze commissie wordt bemenst door leden  

van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Staphorst.  

 

- CPOS-coördinator 

De CPOS-coördinator is primair verantwoordelijk voor het bijhouden van het CPOS-register. Dit 

register moet bij aanvragen van professionals die participeren in CPOS worden bijgewerkt en 

nieuwe CPOS professionals moeten worden toegevoegd aan het register. Daarnaast moet de 

CPOS-coördinator de lijst met CPOS professionals op het Omgevingsplein up-to-date houden.  
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Bijlage 1: Huishoudelijk reglement Omgevingskamer 
 

Huishoudelijk Reglement van de Omgevingskamer van de gemeente Staphorst  

(Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 

2017). 

 

Artikel 1 Begrippen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Omgevingskamer: 

de omgevingskamer is een kamer waarin aan de hand van een compleet quick scanformulier 

conceptaanvragen integraal worden beoordeeld door kernteamleden en vakspecialisten. 

2. Conceptaanvraag: 

een ruimtelijke initiatief dat van het ter plaatse geldende bestemmingsplan afwijkt. 

3. Advies: 

het collegeadvies dat de medewerker RO opstelt en voorlegt aan het college van burgemeester 

en wethouders. In dit document wordt het college geadviseerd wel of geen medewerking te 

verlenen aan een ruimtelijk initiatief dat afwijkt van het bestemmingsplan. 

4. Besluit: 

het besluit van het college is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht waar bezwaar en beroep tegen openstaat. 

5. Quickscan: 

formulier dat de initiatiefnemer invult met alle van belang zijnde informatie over het initiatief en 

inbrengt in de Omgevingskamer . 

6. Compleet quick scanformulier: 

bevat in ieder geval een beschrijving van het initiatief, een heldere ruimtelijke motivatie (van het 

perceel in relatie tot de omgeving), de relatie van het plan ten opzichte van de 

beleidsuitgangspunten van de gemeente, de locatie, de functie en de omvang en een aantal 

belangrijke ruimtelijke consequenties waaronder verkeer/parkeren en milieucirkels. 

7. Kernlid: 

een kernlid is bij elke vergadering van de Omgevingskamer aanwezig. 

8. Vakinhoudelijk lid: 

een vakinhoudelijk lid is enkel aanwezig indien zijn of haar deskundigheid is gewenst. 

9. Voorzitter: 

onafhankelijk persoon, niet in dienst van de gemeente Staphorst. 

10. Secretaris: 

Vanuit de gemeentelijke organisatie aangewezen persoon, die belast is met de planning van de 

vergaderingen, het bijeenroepen van de leden en het verzenden van de stukken. De secretaris 

maakt geen deel uit van de Omgevingskamer. 

 

Artikel 2 Leden Omgevingskamer 

1. In de omgevingskamer nemen kernleden en vakinhoudelijke leden plaats. 

2. De voorzitter wordt benoemd door het college voor een periode van 4 jaar, met een optie tot 

verlenging van 4 jaar. Geïnteresseerden kunnen reageren op een vacature die op voor Staphorst 

gebruikelijke wijze voor werving personeel wordt gepubliceerd. 

3. De leden van de Omgevingskamer hebben tot taak om elk initiatief, waarvoor een quick scan 

wordt ingediend, op zijn of haar vakgebied voor te bereiden en te stemmen voor of tegen het 

verlenen van medewerking aan dit plan. 

4. De kernleden zijn: de senior medewerker RO, de voorzitter, de medewerker RO, een 

vakinhoudelijk adviseur Fysieke Leefomgeving, die de volgende disciplines vertegenwoordigt: 

stedebouw, monumenten, landschap en welstand. 
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5. De vakinhoudelijke leden zijn: de provincie, het waterschap en vertegenwoordigers van de 

volgende disciplines: milieu (Omgevingsdienst), archeologie, bodem, geluid, flora en fauna, 

sociaal, verkeer en vervoer, civiel, veiligheidsregio en eventueel andere benodigde disciplines. 

Met deze leden worden zo nodig via dienstverleningsovereenkomsten afspraken gemaakt over 

aanwezigheid en eventueel presentiegeld. 

6. De benodigde vakgebieden worden aangewezen door de medewerker RO, de secretaris nodigt 

uit. Enkel de deskundigheid wordt benoemd, niet de persoon zelf. Het verantwoordelijke orgaan 

verplicht zichzelf ertoe, eventueel door middel van een daarvoor af te sluiten 

dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Staphorst, een deskundige aan te leveren. 

 

Artikel 3 Bijeenroeping Omgevingskamer 

1. De omgevingskamer vergadert wekelijks bij minimaal één complete quick scan. 

2. De vergaderingen van de Omgevingskamer vinden plaats op maandag van 14.00 uur tot 16.00 

uur in het gemeentehuis van de gemeente Staphorst. 

3. Complete quick scans worden vóór donderdag 12.00 uur door de medewerker RO naar de 

secretaris doorgestuurd. 

4. De secretaris plant de quick scans in voor behandeling in de Omgevingskamer. 

5. De secretaris roept de leden bijeen en stelt de agenda op. De oproeping wordt minimaal een 

week van tevoren aan de leden verzonden via e-mail. De bijbehorende dossiers/quick scans 

worden op dat moment eveneens per e-mail verstuurd (of op Intranet geüpload, waar alle leden 

op in kunnen loggen). 

6. De secretaris roept de Omgevingskamer bijeen, in ieder geval binnen 2 weken nadat hij of zij 

een compleet quick scanformulier heeft ontvangen. 

7. Niet complete quick scans worden niet ter behandeling geagendeerd 

 

Artikel 4 Openbare of gesloten vergadering 

1. De vergaderingen van de Omgevingskamer zijn niet openbaar. Wel kunnen initiatiefnemers en 

hun professionals de vergaderingen op aanvraag bijwonen en een toelichting geven op hun 

plannen. 

2. Na de toelichting op de plannen verlaten de initiatiefnemers en hun professionals de 

vergadering. 

 

Artikel 5 Aanwezigheid leden 

1. Voordat de vergadering van de Omgevingskamer begint, stelt de voorzitter vast wie aanwezig 

zijn. 

2. Indien niet alle benodigde leden voor het betreffende agendapunt aanwezig zijn om tot een 

volledig advies te komen, bepaalt de voorzitter of behandeling van een agendapunt kan 

doorgaan. Indien de behandeling niet kan doorgaan wordt het agendapunt verplaatst naar de 

eerstvolgende vergadering. 

 

Artikel 6 Wijze van vergaderen 

1. De voorzitter zit de vergaderingen voor, en opent en sluit de vergaderingen. 

2. De voorzitter opent de vergadering op de vastgestelde dag en het vastgestelde uur. 

3. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, tenzij 

anders door de voorzitter wordt besloten. 

4. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering. 

 

Artikel 7 Wijze van stemmen 

1. Met uitzondering van de voorzitter heeft elk lid van de vergadering één stem. Enkel bij staken 

van stemmen, krijgt de voorzitter een stem. Er vindt besluitvorming plaats op basis van 

meerderheid van stemmen. 
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2. De leden van de Omgevingskamer brengen door middel van mondelinge stemming hun stem 

uit. 

3. De leden kunnen stemmen voor een positief of negatief advies omtrent het verlenen van 

medewerking aan een ruimtelijk initiatief. 

4. Bij adviezen omtrent rijks- / gemeentelijke monumenten en plannen, gelegen binnen het 

beschermd dorpsgezicht, heeft de adviseur Fysieke Leefomgeving een vetorecht. 

 

Artikel 8 Samenvatting bespreking agendapunt 

1. De medewerker RO verzamelt tijdens de vergadering voldoende informatie om een gedegen 

advies op te kunnen stellen voor het college. 

2. De medewerker RO omschrijft in het collegeadvies het advies van de leden van de 

Omgevingskamer, met de daarbij behorende motivering(en). 

3. In de kanttekeningen worden de argumenten opgenomen van de leden met een afwijkend 

advies. 

4. Het uiteindelijke advies wordt door de medewerker RO in overleg met de voorzitter opgesteld. 

5. De medewerker RO heeft na de vergadering van de Omgevingskamer drie dagen om het 

collegeadvies op te stellen en aan te leveren (vóór donderdag 10.00 uur) voor het 

portefeuillehoudersoverleg. 

 

Artikel 9 Slotbepalingen 

1. In gevallen waarin de wet en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. 
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Bijlage 2: Bundelplan schema’s 
 

2019  

 
Datum Proces 

Vrijdag 1 februari Deadline aanleveren conceptplannen 

Maandag 11 februari t/m maandag 25 maart Ontwerpplan ter inzage 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 april “Week van de (beantwoording van eventuele) 

zienswijzen” 

Maandag 8 april Bespreken met portefeuillehouder 

Dinsdag 16 april Besluiten over beantwoording eventuele zienswijzen 

en raadsvoorstel 

Datum x Opiniërend in raadsvergadering (bij zienswijzen) 

Datum y Besluitvormend in raadsvergadering 

 

Datum Proces 

Maandag 1 april Deadline aanleveren conceptplannen 

Maandag 8 april t/m maandag 20 mei Ontwerpplan ter inzage 

Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei “Week van de (beantwoording van eventuele) 

zienswijzen” 

Maandag 3 juni Bespreken met portefeuillehouder 

Dinsdag 11 juni Besluiten over beantwoording eventuele zienswijzen 

en raadsvoorstel 

Datum x Opiniërend in raadsvergadering (bij zienswijzen) 

Datum y Besluitvormend in raadsvergadering 

 

Datum Proces 

Maandag 1 juli Deadline aanleveren conceptplannen 

Maandag 8 juli t/m maandag 19 augustus Ontwerpplan ter inzage 

Maandag 26 augustus t/m vrijdag 31 augustus “Week van de (beantwoording van eventuele) 

zienswijzen” 

Maandag 2 september Bespreken met portefeuillehouder 

Dinsdag 10 september Besluiten over beantwoording eventuele zienswijzen 

en raadsvoorstel 

Datum x Opiniërend in raadsvergadering (bij zienswijzen) 

Datum y Besluitvormend in raadsvergadering 

 

Datum Proces 

Dinsdag 1 oktober Deadline aanleveren conceptplannen 

Maandag 7 oktober t/m maandag 18 

november 

Ontwerpplan ter inzage 

Maandag 25 t/m vrijdag 29 november “Week van de (beantwoording van eventuele) 

zienswijzen” 

Maandag 2 december Bespreken met portefeuillehouder 

Dinsdag 10 december Besluiten over beantwoording eventuele zienswijzen 

en raadsvoorstel 

Datum x Opiniërend in raadsvergadering (bij zienswijzen) 

Datum y Besluitvormend in raadsvergadering 
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Schema na 2019 
 

Datum Proces 

Maandag 1 april Deadline aanleveren conceptplannen 

Maandag 8 april t/m maandag 20 mei Ontwerpplan ter inzage 

Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei “Week van de (beantwoording van eventuele) 

zienswijzen” 

Maandag 3 juni Bespreken met portefeuillehouder 

Dinsdag 11 juni Besluiten over beantwoording eventuele zienswijzen 

en raadsvoorstel 

Datum x Opiniërend in raadsvergadering (bij zienswijzen) 

Datum y Besluitvormend in raadsvergadering 

 

 

Datum Proces 

Dinsdag 1 oktober Deadline aanleveren conceptplannen 

Maandag 7 oktober t/m maandag 18 

november 

Ontwerpplan ter inzage 

Maandag 25 t/m vrijdag 29 november “Week van de (beantwoording van eventuele) 

zienswijzen” 

Maandag 2 december Bespreken met portefeuillehouder 

Dinsdag 10 december Besluiten over beantwoording eventuele zienswijzen 

en raadsvoorstel 

Datum x Opiniërend in raadsvergadering (bij zienswijzen) 

Datum y Besluitvormend in raadsvergadering 
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Bijlage 3: Formulier burgerparticipatie 
 

 

Verslag Burgerparticipatie 
 

Plan: 
 

 

De volgende omwonenden zijn geïnformeerd over het plan:  

 

 

Naam omwonende Adres Handtekening 
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Bijlage 4: Formulier uitgebreide participatie 

 
Verslag uitgebreide burgerparticipatie 
 

 

Plan: 
 

 

Algemene gegevens 

Locatie dialoog: 

 

Wie zijn uitgenodigd: 

 

Wie waren er aanwezig: 

 

 

Samenvatting 
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Toezeggingen  

 

 

 

Aanpassingen plan 
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Bijlage 5 : Standaard opzet toelichting 
 

De toelichting van het bestemmingsplan moet als volgt worden ingericht. Voor alle punten geldt 

dat indien deze in alle redelijkheid niet aan de orde zijn, deze inhoudelijk achterwege mogen 

worden gelaten via de vermelding ‘n.v.t.’. Voor nieuwe punten die niet passen binnen de hier 

gestelde inhoudsopgave, mogen aparte paragrafen worden opgesteld aan het eind van elk 

hoofdstuk. Eén en ander moet zoveel mogelijk visueel worden ondersteund.  

 

De standaardopbouw is: 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

(onder andere: korte beschrijving initiatief) 

1.2  Plangebied 

1.3  Geldend bestemmingsplan 

        (onder andere: benoem het geldende bestemmingsplan en beschrijf de strijdigheden) 

 

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving  

2.1  Bestaande situatie  

 (denk aan: perceel, stedenbouwkundige structuur en landschap) 

2.2  Nieuwe situatie  

(onder andere: uitgebreide beschrijving initiatief. Denk aan: indeling van het erf, gebouwen 

ensemble, groene inpassing, water, verhouding verhard/onverhard, ontsluiting en parkeren) 

2.3  Randvoorwaarden gemeente 

(denk aan: randvoorwaarden Omgevingskamer, college en/of raad. Hoe zijn bijvoorbeeld 

eventuele  beeldkwaliteitseisen, ruimtelijke- en/of landschappelijk voorwaarden vertaald in 

het initiatief) 

2.4 Verbetering fysieke leefomgeving 

(denk aan: gebruikerswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde, duurzaamheid, sociale 

veiligheid, zorg, maatschappelijke component) 

 

Hoofdstuk 3 Beleidskaders 

(Alleen ‘to the point’ beleid beschrijven indien dit relevant is voor initiatief) 

3.1  Rijksbeleid  

 (denk aan: ladder voor duurzame verstedelijking) 

3.2  Provinciaal beleid 

3.3  Gemeentelijk beleid 

3.4  Conclusie beleid m.b.t. initiatief 

 

Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten 

4.1  Milieueffectrapportage 

4.2  Duurzaamheid en klimaat 

4.3  Bodem 

4.4  Geluid  

 (denk aan: wegverkeer, railverkeer en/of industrie) 

4.5  Luchtkwaliteit 

4.6  Geur 

4.7  Bedrijven en milieuzonering  

 (denk aan: Handreiking Bedrijven en milieuzonering van de VNG) 
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4.8  Externe veiligheid 

4.9 Water  

 (denk aan: watertoets, uitvoering maatregelen juridisch vertalen naar planregels) 

4.10 Archeologie en cultuurhistorie 

4.11 Flora en fauna 

 (denk aan: stikstof) 

4.12 Verkeer, parkeren, in- en uitritten 

4.13 Overige relevante aspecten 

 (denk aan: brandveiligheid, verlichting, gezondheid, andere toestemmingsvereisten)  

 

Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.3  Burgerparticipatie 

5.4  Vooroverleg 

5.5  Overige relevant aspecten 

(denk aan: recht van overpad, kabels en leidingen, bereikbaarheid hulpdiensten, tijdelijke 

opslag grond) 

 

Hoofdstuk 6. Juridische toelichting 

(voor zover afwijkend van het moederplan) 

6.1 Algemeen 

6.2 Opbouw regels 

6.3 Bouwregels 

6.4 Gebruiksregels 

6.5 Voorwaardelijke verplichtingen 

 

 

 


