
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering: 29 maart 2022  

 

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 22 maart 2022 (openbaar) - ADV/22-16146 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 22 maart vast te stellen 

 

 

Vaststellen BP Buitengebied, part.herz. Westerstouwe 31.33 en Kastanjelaan 2F Staphorst - 

ADV/22-16292 

 

Besluit: 

De raad voor stellen: 

1. In te stemmen met het Rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, part. herz. 

Westerstouwe 31, 33 en Kastanjelaan 2F Staphorst’ (datum 29 maart 2022) en de daarin onder 6 

opgenomen conclusie; 

2. Op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1. tot en 

met artikel 1.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

part. herz. Westerstouwe 31, 33 en Kastanjelaan 2F Staphorst’ met identificatiecode 

NL.IMRO.0180.5102021002-vs01 vast te stellen; 

3. Op grond van artikel 1.2.4. van het Bro de digitale ondergrond met identificatiecode 

NL.IMRO.0180.5102021002-vs01 vast te stellen; 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

Zienswijze Bestemmingsplan Berkenstouwe 1a Staphorst - ADV/22-16286 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Ten aanzien van de ingediende zienswijze te beslissen overeenkomstig de conclusies in het 

‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan De Streek, partiële herziening Berkenstouwe 1a 

te Staphorst’; 

2. Het bestemmingsplan De Streek, partiële herziening Berkenstouwe 1a met de identificatiecode 

NL.IMRO.0180.2102021004-VS01, op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

ongewijzigd vast te stellen; 

3. Op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0180. 

0180.2102021004-VS01 vast te stellen; 

4. In afwijking van artikel 6.12 eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen. 

 



 

 

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen herbouw dubbele woning Lankhorsterweg 40 en 40a te 

Staphorst - ADV/22-16278 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de Ruimtelijke onderbouwing met identificatienummer: 

NL.IMRO.0180.5132022003-ON01 voor de herbouw van een dubbele woning aan de 

Lankhorsterweg 40 en 40a te Staphorst; 

2. De raad voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven; 

3. De raad voor te stellen direct na ter inzage legging, onder voorwaarde dat geen zienswijzen zijn 

ingediend en/of geen wijzigingen op de aanvraag worden aangebracht door initiatiefnemer, de 

definitieve verklaring van geen bedenkingen als hamerstuk af te geven. 

 

 

Enkelvoudige aanbesteding schade afhandeling openbare verlichting - ADV/22-16276 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met afwijking op inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het enkelvoudig 

aanbesteden van het herstel schade masten 2022-2023. 

 

 

Toepassing AERIUS-berekening bij woningbouw - ADV/22-16240 

 

Besluit: 

1. De algemene lijn voor woningbouwplannen zonder AERIUS-berekening uit 2019 in te trekken; 

2. De volgende nieuwe algemene lijn voor woningbouwplannen zonder AERIUS-berekening vast te 

stellen: Woningbouwplannen vergelijkbaar met, of kleiner dan, 2 woongebouwen (met in totaal 

maximaal 4 woningen) in de bebouwde kom kunnen zonder AERIUS-berekening in procedure 

worden gebracht en/of vergund worden; 

3. Voor overige ontwikkelingen blijft een AERIUS-berekening nodig om de stikstofdepositie in beeld 

te krijgen. 

 

 

Beleidsregel eenmalige energietoeslag - ADV/22-16282 

 

Besluit: 

1. De Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 vast te stellen. 

 

Beantwoording schriftelijke raadsvragen artikel 47 haven Meppel - ADV/22-16298 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met het raadsmemo ‘Beantwoording schriftelijke vragen ex. artikel 47 Rvo inzake 

uitbreiding haven Meppel’ en deze ter kennisname van de raad brengen. 

 



 

 

 

Pachtprijsherziening te verpachten gronden gemeente Staphorst - ADV/22-16241 

 

Besluit: 

1. De huidige gehanteerde pachtprijs van € 630,00 per ha. met ingang van dit pachtjaar te 

verhogen naar € 725,00 per ha. 

 

 

Omgevingsvergunning tijdelijk plaatsen units voor huisvestiging Oekraïners - ADV/22-16316 

 

Besluit: 

1. Omgevingsvergunning te verlenen met inachtneming van de gestelde voorwaarden voor het 

tijdelijk plaatsen van units voor de huisvesting van Oekraïners;  

2. De raad via bijgaand raadsmemo op de hoogte te stellen;  

3. De brief aan de circa 200 omwonenden te versturen. 

 

 


