
 

 

Besluitenlijst BenW (openbaar)  
 

Datum vergadering:  27 juni 2022  

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst BenW 21 juni 2022 (openbaar) - ADV/22-16442 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 21 juni 2022 vast te stellen. 

 

 

Bestuursopdracht Monomestvergisters Energie & Klimaat - ADV/22-16520 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursopdracht voor het planologisch mogelijk maken dat de 

opgewekte energie door monomestvergisters niet alleen ingezet mag worden op het 

desbetreffende agrarische bedrijf maar ook voor andere doeleinden. 

 

 

Toezegging 302 overzicht klachten vrachtverkeer & indicatie deel 2 evaluatie geslotenverklaringen 

- ADV/22-16507 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgaand raadsmemo en deze te delen met de raad voor toezegging 302 

 

 

Jaarverantwoording kinderopvang 2021 - ADV/22-16505 

 

Besluit: 

1. De Jaarverantwoording kinderopvang 2021 vast te stellen; 

2. De raad middels bijgaand memo te informeren 

 

 

Benoeming lid raad van toezicht Stichting Promes - ADV/22-16500 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de benoeming van mevrouw M. Groen uit Dalfsen voor de Raad van Toezicht 

van Stichting Promes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Besluitvorming fase 1 kader grootschalige opwek - ADV/22-16490 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de bijgevoegde reactienota en zienswijzen (bijlagen 1 en 2) die zijn 

binnengekomen als reactie op uw ontwerp besluit / concept voorstel. 

2. In te stemmen met bij de bijgevoegde definitieve belangenafweging (bijlage 3) over fase 1 van het 

kader grootschalige opwek, hetgeen op hoofdlijnen betekent dat u besluit om: 

a. In de periode tussen 2030 en 2040, 40 Gwh aan hernieuwbare elektriciteit in Staphorst op te 

wekken (HOEVEEL) 

b. Te kiezen voor een slimme en doelmatige energiemix met minimaal 60% windenergie en 

maximaal 40% zonne-energie (HOE) 

c. Opwek van hernieuwbare elektriciteit door monofunctionele zon op landbouwgrond 

expliciet uit te sluiten als mogelijkheid (HOE) 

d. Op basis van een afweging van de zogenaamde RES vierkant en de landschapsanalyse te 

erkennen dat het gebied tussen de A28, J.J. Gorterlaan, Spoor en de N377 - onder de huidige 

omstandigheden – het meest geschikte gebied is voor de opwek van 40 Gwh hernieuwbare 

elektriciteit (WAAR) 

3.  Expliciet vast te leggen dat de gemeente Staphorst, totdat het definitieve kader grootschalige 

opwek wordt vastgesteld, niet meewerkt aan initiatieven voor grootschalige opwek 

4. De milieueffecten van dit besluit in fase 2 van dit project nader te onderzoeken aan de hand van 

een plan-MER. 

5. De definitieve reactienota (bijgevoegde versie is een CONCEPT) in het PFO van 4 juli te bespreken 

 

 

Innemen standpunt vooroverleg Hoogeweg 1-1 Staphorst - ADV/22-16482 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om een nieuwbouwwoning te realiseren 

aan de Hoogeweg 1-1 in Staphorst. 

 

 

 

Terugkoppeling Waarderingskamer m.b.t. de aprilinventarisatie en informeren proces van 

bezwarenafhandeling - ADV/22-16474 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de terugkoppeling aprilinventarisatie Waarderingskamer over de uitvoering 

Wet WOZ Staphorst en Zwartewaterland; 

2. Kennis  te nemen van de stand van zaken WOZ bezwaren 2022 en afhandeling; 

3. In te stemmen met bijgevoegd raadsmemo inzake herwaardering en bezwarenafhandeling Wet 

WOZ 2022; 

4. Bijgevoegde raadsmemo ter informatie voor de raad naar de griffie te sturen. 

 

 

 



 

 

Innemen standpunt verzoek vooroverleg percelen Berkenstouwe naast nr. 14 & Gemeenteweg 

294-308 te Staphorst - ADV/22-16470 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt innemen over het verzoek, onder voorwaarden van de uitwerking van de 

planvorming, 

2. om een bestaand agrarisch bedrijf (Gemeenteweg) te verplaatsen naar de Berkenstouwe naast 

nr. 14 te Staphorst; 

3. Een positief standpunt innemen over het verzoek vooroverleg van Gemeenteweg 294-308 te 

Staphorst, mits; 

a. er sprake is van een zelfbewoningsplicht bij de nieuw te realiseren wooneenheden; 

b. de panden/boerderijen Gemeenteweg 294-308 te bestemmen als woning en enkele te 

splitsen in 2 of 3 wooneenheden en het toevoegen van nieuwe woongebouwen; 

c. er een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld als onderdeel van het bestemmingsplan; 

4. Als één van beide verzoeken vooroverleg niet door kan gaan, de uitwerking niet 

haalbaar/mogelijk te achten omdat er sprake is van een onlosmakelijke samenhang van beide 

plannen; 

5. Uw besluit voor EPOS-raadsconsultatie voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 

 


