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

brief 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. 

 

Latere behandeling in 

Omgevingskamer 
Vanwege de hoeveelheid quickscans voor brok-

stukken en uitgebreide procedures die de laatste 

tijd worden ingediend, lukt het op dit moment 

niet om een volledig ingediende quickscan 10 da-

gen na indiening in te plannen voor bespreking in 

de Omgevingskamer. Wij zoeken, binnen onze 

mogelijkheden, naar een oplossing deze termijn 

niet te ver op te laten lopen. 

 

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 
Per 1 juli 2021 zijn onder andere de volgende wij-

zigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2021: 

 

Toegankelijkheid, brand- en vluchtveiligheid 

◼ nieuwe toegankelijkheidseisen voor publiek 

toegankelijke gebouwen (drempelverla-

ging/trapmarkering) 

◼ nieuwe eisen voor de brand- en vluchtveilig-

heid van gebouwen (rookverspreiding, woning-

toegangsdeuren woongebouwen) 

Meer informatie: 

◼ Wijzigingen bouwregelgeving (rijksoverheid.nl) 

◼ Wijzigingen brandveiligheid (bwtinfo.nl)  

 

Aanscherping milieuprestatie gebouw (MPG) 

De milieuprestatie van woonfuncties gaat van  

1 naar 0,8 (artikel 5.9, lid 1). Meer informatie: 

◼ Milieuprestatie voor gebouwen wordt 1 juli 

2021 aangescherpt (rijksoverheid.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geanonimiseerde stukken 
In de nieuwsbrief van juli 2021 hebben wij jullie 

gevraagd om alle stukken geanonimiseerd aan te 

leveren. Dit in het kader van de AVG in combinatie 

met de openbaarheid van de aangeleverde do-

cumenten. Tot nu toe zijn de meeste aangelever-

de stukken nog niet geanonimiseerd. Bij deze 

nogmaals het verzoek om alle stukken geanoni-

miseerd aan te leveren. De volgende gegevens 

mogen niet meer worden genoemd in de aange-

leverde stukken: 

◼ NAW en contactgegevens aanvrager; 

◼ namen van medewerkers/onderzoekers en 

hun eventuele contactgegevens in rapporta-

ges/onderzoeken. 

De algemene gegevens van een bedrijven (zoals 

naam/adres/algemeen telefoonnummer/website) 

die een tekening/rapport hebben opgesteld, mo-

gen gewoon worden genoemd. 

 

Nieuwe vergunningverlener  
Rilana de Vries 

Sinds deze zomer hebben wij een nieuwe vergun-

ningverlener ter vervanging van Marjon Wieten. 

Hieronder stelt zij zich voor: 

Mijn naam is Rilana de Vries.  

In 2013 ben ik afgestudeerd 

aan de opleiding HBO-Rechten 

in Zwolle. Hierna ben ik aan het 

werk gegaan als notarieel–

medewerkster. In april 2019 

ben ik begonnen bij het  

Omgevingsloket en sinds de 

zomer ben ik werkzaam als  

vergunningverlener Wabo.  

De EPOS-werkwijze ken ik zo-

doende al een tijdje en ik heb  

er veel zin in om hier als ver-

gunningverlener verder mee 

aan de slag te gaan. 

Bijlagen bij quickscan conceptaanvraag 
In de toelichting van de quickscan staat vermeld dat de eventuele bijla-

gen gezamenlijk moeten worden opgenomen in één pdf bestand. Veel-

al wordt dit ook gedaan, maar het gebeurt nog met regelmaat dat er 

meerdere bijlagen worden toegevoegd. Daarom nogmaals het verzoek 

alle bijlagen bij een quickscan in één pdf bestand aan te leveren. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/05/wijzigingen-bouwregelgeving
https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2021/5/wijzigingen-bb-2012-brandveiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/11/milieuprestatie-voor-gebouwen-wordt-1-juli-2021-aangescherpt
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/11/milieuprestatie-voor-gebouwen-wordt-1-juli-2021-aangescherpt

