
  

EPOS nieuwsbrief 
 

juli 2021 

 

 

Postadres Postbus 2 - 7950 AA Staphorst     Bezoekadres Binnenweg 26 - 7951 DE Staphorst 

Tel. 0522 46 74 67     E-mail omgevingsplein@staphorst.nl     Informatie www.staphorst.nl/epos 

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 opmerkin-

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

 

Vakantie Omgevingskamer 

De Omgevingskamer heeft vakantie in week 30, 

31, 32 en 33. De agenda voor de Omgevingska-

mer is tot aan de vakantie al volledig gevuld. Alle 

nieuwe of aanvullende (concept)aanvragen die 

nu nog binnen komen, zullen vanaf week 33 

worden ingepland op volgorde van aanmelding 

voor behandeling.  

 

Evaluatie EPOS 

Zoals velen bekend is, is dit jaar het EPOS proces 

geëvalueerd. Het evaluatierapport vindt u in de 

bijlage. De komende tijd zal het EPOS kernteam 

de aanbevelingen bespreken. Wanneer er veran-

deringen in het proces nodig zijn, zullen wij jullie 

hier zoveel mogelijk bij betrekken. Hierover hou-

den wij jullie op de hoogte. 

 

 

Uitstel Omgevingswet en Wkb 

De invoering van de Omgevingswet en de  

Wet kwaliteitsborging bouwen is uitgesteld  

naar 1 juli 2022.  

 

Stukken geanonimiseerd 
aanleveren 

Alle plannen en (concept)aanvragen die bij ons 

worden ingediend zijn openbaar en in te zien 

voor een ieder. In het kader van de AVG moeten 

de stukken geanonimiseerd zijn. Wij verzoeken 

jullie daarom bij het indienen van de stukken de 

volgende gegevens weg te laten: 

▪ NAW en contactgegevens aanvrager; 

▪ namen van medewerkers/onderzoekers en hun 

eventuele contactgegevens in rapportages. 

De algemene gegevens van bedrijven die een  

tekening/rapport hebben opgesteld, mogen  

gewoon worden genoemd. 

 

Conceptaanvraag – Quickscan is openbaar 

Voor wie de jurisprudentie op de voet volgt is het 

bekend dat er de laatste jaren veel te doen is over 

wat wel of niet openbare stukken zijn. Wat steeds 

vaker in rechtspraak benadrukt wordt is dat vrij-

wel alles wat de overheid doet openbaar is, tenzij 

op grond van de Wet openbaarheid bestuur 

(Wob) geheimhouding toegepast kan worden.  

Deze geheimhouding is voorbehouden aan een 

(in de wet vastgelegd) beperkt aantal onderwer-

pen en kan uitsluitend met een collegebesluit van 

toepassing worden verklaard. Wanneer de stuk-

ken ook op een raadsagenda komen dan moet de 

gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigen.  

Concreet voor EPOS betekent bovenstaande dat 

wij in onze standaard Quickscan eigenlijk ten on- 

rechte de volgende vraag stellen: Aanvrager stemt 

ermee in dat de (inhoud van de) Quickscan open-

baar mag zijn: ja/nee? Deze vraag gaan wij uit de 

standaard verwijderen. Alle Quickscans behorend 

bij de verzoeken vooroverleg gaan wij voortaan 

als openbare stukken behandelen en (waar nodig 

geanonimiseerd) voor besluitvorming voorleggen. 

De wijziging is minder groot dan het lijkt, want de 

stukken waren, wanneer een derde hierom ver-

zocht, al in te zien en op te vragen. En ook vanuit 

de EPOS-raadsconsultatie gezien leidt dit niet tot 

een verandering. Om inspraak mogelijk te maken 

werd de Quickscan al openbaar op de raadsagen-

da geplaatst wanneer de gemeenteraad het voor-

overleg wilde bespreken. 


