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Hierbij ontvangt u weer een EPOS nieuwsbrief van de gemeente Staphorst. Middels deze nieuwbrief 

willen wij u voorzien van informatie die voor u mogelijk van belang is. Mocht u vragen en/of 

opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten. Onderaan de nieuwsbrief vindt u contactgegevens. 

 

 

Balievergunningen 

Vanaf 1 juli worden balievergunningen binnen  

72 uur verleend. Uit evaluatie met betrokken 

medewerkers is gebleken dat het verlenen van 

een balievergunning binnen 24 uur te kort was 

en ten koste ging van al ingepland regulier werk, 

om de aanvraag zorgvuldig te behandelen en  

te versturen. Door de coronamaatregelen duur-

de het de laatste maanden soms wat langer dat 

een balievergunning werd verleend, maar dat  

zal nu niet meer van toepassing zijn. 

 

Woonvisie 

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Woonvisie van 

kracht. Deze vinden jullie in de bijlage en op het 

Omgevingsplein in het huisje Ruimtelijk Beleid. 

 

 

 

 

 

Constructieberekeningen 

Wanneer een aanvraag voor een balievergunning 

wordt ingediend door een CPOS 2 professional 

dan dienen hierbij ook de constructieberekenin-

gen worden ingediend. Anders kan er geen balie-

vergunning worden verleend. 

 

 

Vakantie Omgevingskamer 

Vanwege de zomerreces vindt er op de volgende 

data geen Omgevingskamer plaats: 

 6 juli 

 20 juli 

 27 juli 

 3 augustus 

 10 augustus 

 

 

Checklist EPOS 

Het gebeurt nog met regelmaat dat bij aanvragen  

voor een omgevingsvergunning de checklist EPOS niet  

of niet goed gemotiveerd ingevuld wordt aangeleverd.  

De checklist EPOS is onderdeel van de omgevingsvergun- 

ning en dient ter onderbouwing voor het verlenen van de  

omgevingsvergunning. Daarom het verzoek aan alle CPOS  

professionals om bij elke aanvraag een goed gemotiveerde  

Checklist EPOS aan te leveren. Wij gaan nog kijken of de lay- 

out van de checklist nog kan worden verbeterd. 


