
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering: 3 mei 2022  

 

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 26 april 2022 (openbaar) - ADV/22-16326 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 26 april 2022 vast te stellen. 

 

 

Reestmond ontwerpbegroting 2023 en meerjaren doorrekening 2023-2026 - ADV/22-16391 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen maar wel een korte schriftelijke reactie te 

geven. 

 

 

Integrale laadvisie en Plaatsingsbeleid - ADV/22-16390 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen de Integrale Laadvisie en Plaatsingsbeleid vast te stellen. 

 

 

Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst IJsselland - ADV/22-16379 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst 

IJsselland en geen zienswijze in te dienen; 

2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJsselland en deze ter 

kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad als ingekomen stukken; 

3. Bijgevoegde reactie aan de Omgevingsdienst IJsselland te verzenden na instemming met de 

ontwerpbegroting. 

 

 

Programmabegroting 2023 GGD IJsselland - ADV/22-16377 

 

Besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de concept Programmabegroting 2023, 

inclusief de meerjarenraming 2024-2026, en geen zienswijze in te dienen; 

2. Bijgevoegde reactie aan de GGD IJsselland te verzenden na instemming met de begroting. 



 

 

 

Innemen standpunt vooroverleg Oude Rijksweg 525a te Rouveen - ADV/22-16376 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om medewerking aan de realisatie van een 

tijdelijke woning voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Oude Rijksweg 525a te 

Rouveen.  

 

Vaststellen bestemmingsplan Lindenlaan 24 te Staphorst - ADV/22-16372 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

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

‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Lindenlaan 24 te Staphorst’; 

2. Het bestemmingsplan Staphorst Dorp-Rouveen, partiele herziening, Lindenlaan 24 Staphorst, 

met de identificatiecode NL.IMRO.0180.1102021002-VS01, met inachtneming van de in het 

‘Rapport zienswijzen ontwerp bestemmingsplan  Lindenlaan 24 te Staphorst’ genoemde 

aanpassingen, 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) gewijzigd vast te 

stellen; 

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

1102021002-VS01 vast te stellen; 

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

 

Innemen standpunt vooroverleg Gemeenteweg 199a Staphorst - ADV/22-16371 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om de open plek achter het perceel aan 

Gemeenteweg 199a te Staphorst in te vullen met een twee-onder-een-kapwoning. 

 

Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2022 - ADV/22-16370 

 

Besluit: 

1. Met instemming kennis te nemen van het totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Staphorst 2022; 

2. Het totaalbeeld ter kennisneming aan de gemeenteraad te sturen. 

 

Innemen standpunt vooroverleg plaatsen meetmast t.b.v. windpark Staphorst - ADV/22-16362 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt innemen over het verzoek om een tijdelijke meetmast nabij de Haarweg 

te plaatsen ten behoeve van het Windparkpark Staphorst voor een periode van max. 3 jaar. 

2. Raadsmemo ‘Meetmast Windpark Staphorst’ ter informatie aan de raad zenden. 

 



 

 

 

 

Benoemen leden Commissie Bezwaarschriften - ADV/22-16359 

 

Besluit: 

1. Mevrouw mr. H.E. Benjamins te benoemen als voorzitter van de commissie bezwaarschriften; 

2. Mevrouw mr. F. de Groot en mevrouw mr. S.J.P.A.M. Heersink-van Herpen te herbenoemen als 

lid van de commissie bezwaarschriften; 

3. De heer E. ter Keurs en mevrouw T. Gorbaslieva te benoemen als lid van de commissie 

bezwaarschriften; 

4. De raad d.m.v. bijgaand raadsmemo te informeren. 

 

 

Innemen Standpunt Vooroverleg Druivensteinweg 5 te Staphorst - ADV/22-16318 

 

Besluit: 

Een positief standpunt in te nemen t.a.v. het verzoek om: 

• De maatschappelijke bestemming te wijzigen in een woonbestemming aan de Druivensteinweg 3 

(deels) en 5 te Staphorst; 

• Voor de afronding van de bestemmingsplanprocedure en verbouwing van de woning tijdelijk te 

wonen in een bijgebouw. 

 

 


