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Besluitenlijst BenW 21 februari 2023  (openbaar) - ADV/22-16864 

 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 21 februari 2023 vast te stellen. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 47 aanpak energiearmoede PvdA - ADV/23-17051 

 

Besluit: 

1. De PvdA-raadsvraag over energiearmoede te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd 

raadsmemo. 

 

Innemen standpunt vooroverleg Gemeenteweg 55 te Staphorst - ADV/23-17007 

 

Besluit: 

1. Een positief standpunt in te nemen over het verzoek om het terrein opnieuw in te richten, de 

boerderij te restaureren, het bijgebouw te herbouwen en de bestemming van het perceel 

permanent te wijzigen naar ‘Maatschappelijk’ aan de Gemeenteweg 55 te Staphorst. 

 

Vaststellen wijzigingsplan Oude Rijksweg 438 in Rouveen - ADV/23-17008 

 

Besluit: 

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

‘Rapport zienswijzen ontwerpwijzigingsplan ‘De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 438 

Rouveen’’; 

2. Het wijzigingsplan “De Streek, wijzigingsplan Oude Rijksweg 438 Rouveen” met de 

identificatiecode NL.IMRO.0180.2112022002-VS01 op grond van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen. 

 

Financiële afwikkeling windpark Bovenwind - ADV/23-16969 

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de financiële verrekening windpark Bovenwind conform bijlage 1, hetgeen 

resulteert in een bedrag van € 84.554,46 (excl. BTW) dat in rekening gebracht wordt bij Wij 

Windenergie Staphorst. 

 



 

 

 

Procedure project Drents Overijsselse Netversterking (DON) West - ADV/23-16963 

 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken een 

Provinciaal Inpassingsplan (onder de Wro) dan wel een projectbesluit (onder de Omgevingswet) 

op te starten voor het project Drents Overijsselse Netversterking (DON) West. 

 

Beslissing op bezwaar Veldhuisweg IJhorst - ADV-22-16793 

 

Besluit: 

1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen; 

2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren; 

3. Het aangevochten besluit van 28 april 2022 in te trekken; 

4. Het opnieuw nemen van een besluit op het handhavingsverzoek van 2 maart 2022; 

5. De concept brief uit bijlage 5 (beslissing op bezwaar) te versturen naar bezwaarmaker; 

6. De concept brief uit bijlage 6 (heroverweging besluit) te versturen naar bezwaarmaker; 

7. De concept brief uit bijlage 7 te versturen naar de derde-belanghebbende. 

 

Innemen standpunt verzoek vooroverleg Dekkersweg 13b Staphorst - ADV/23-16995 

 

Besluit: 

1. Een negatief standpunt in te nemen over het verzoek om met toepassing van Rood voor Rood (in 

de vorm van sloop agrarische opstallen op perceel Klaas Kloosterweg West 49 Staphorst) een 

nieuwe woning met bijgebouw te bouwen op het perceel Dekkersweg 13b in Staphorst; 

2. Een positief standpunt in te nemen over de ontwikkeling van het perceel Klaas Kloosterweg 49 en 

de ambtelijke organisatie te verzoeken in contact te treden met de eigenaar van het betreffende 

perceel. 

 

 

 

 

 

 

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2023 

 

 Burgemeester en wethouders van Staphorst, 

De secretaris,                     De burgemeester, 

 


