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Vertrouwen in dynamisch Staphorst is al 4 jaar het motto maar wat brengt het?
Vertrouwen kun je niet afspreken
Dynamiek moet je faciliteren
Regeren is anticiperen

Algemeen
De laatste begroting van dit college, meestal weten bewindspersonen het eigen motto niet!!

Staphorst is een ontwikkelgemeente. Nu we met elkaar uit de crisis zijn geraakt en de zaak op orde
hebben moeten we voorsorteren op de toekomst. We hadden allang voorgesorteerd moeten zijn.
Afgelopen jaren zijn we te weinig met nieuw beleid bezig geweest.
Staphorst doet het als kleine gemeente goed, vooral de decentralisaties qua zorg wordt in een
gemeenschap kleiner dan 25.000 inwoners goed opgepakt.

Zelfstandig Staphorst
Eindelijk krijgt de samenwerking tussen Steenwijkerland, Meppel, Staphorst en Westerveld gestalte.
Op deze manier kan Staphorst zijn zelfstandigheid garanderen. Andere samenwerkingen zijn de
Omgevingsdienst IJsselland die per 1 jan 2018 gestalte krijgt en waar ook ambtenaren van de
gemeente Staphorst naar worden afgevaardigd.
Een belangrijk punt voor regionale samenwerking is de ontwikkeling van de haven van Meppel op
Staphorster grondgebied.
Afgelopen jaren is het college eigenlijk alleen actief geweest met het verkeerscirculatieplan, in
navolging van Structuurvisie 2030. De fietspaden en de ontsluiting A28 komen op deze manier op de
agenda.

-2Personeel
Het meest belangrijke voor Staphorst is het personeelsbeleid en de kwaliteit daarvan. Afgelopen
jaren is er zeer veel verloop van personeelsleden geweest. Op een aantal terreinen is de ‘motor
volledig tot stilstand gekomen’. Denk aan de uitvoering van de milieuprogramma. Ook op het terrein
van recreatie is niets gebeurd. De dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ordening slepen zich maar
verder. Het bedrijventerrein De Esch is volledig vol, terwijl het terrein Oosterparallelweg ook in notime volloopt. Wat dan is de grote vraag? Waar?
Er moet meer dadendrang naar de provincie komen, er moet een visie worden neergelegd waar we
een nieuwe industrieterrein willen, er moet afstemming komen met de gemeenteraad aangaande
nieuwe ontwikkelingen, ook de ontwikkeling van het Bedrijvenlandschapspark aan de Uithofweg
moet op de agenda. Er moet een inhoudelijke discussie gevoerd worden over de aanleg van een
zonnepark van 4 ha en in de implementatie van Windturbines.
Op dit moment zijn er teveel juridische trajecten, dat is geen ontwikkeling, dat is stagnatie. De
huisadvocaat berekend 250-300 euro per uur. We moeten ons belastinggeld beter besteden en
eventueel een eigen jurist in dienst nemen. Op jaarbasis van 160 k kan heel wat gebeuren.
Milieu
Staphorst staat in de top van duurzaamste gemeenten echter ons eigen programma qua milieubeleid
is tot stilstand gekomen, door gebrek aan personeel.
De vervolgfase voor Omgekeerd Inzamelen van afval wordt niet opgepakt. Er is een reserve van bijna
600 k voor investeringen in duurzaamheidspakketten als energiebesparing etc.
Er is op milieugebied een grote achterstand:
-

Inpassing windturbines
Actuele geuremissiekaart
Duurzaamheidsactieplan
Geluidssanering
Ontbreken van een inhoudelijke discussie over realisatie zonnepark

Zorg
In Rouveen is een prachtig complex voor WoonZorg ontwikkeld. De zorg wordt via de voordeur
geleverd. Iets wat ook in Staphorst en IJhorst mogelijk moet worden. Een aantal partijen hebben dit
jaren geleden tegengehouden alszijnde identiteitsgebonden zorg. Momenteel zien we een klein
initiatief op hoek Churchilllaan/Ebb Wubbenlaan.
Het is een visie ontwikkeld door Noorderboog/De Stouwe. Een visie die duurzaam is en haaks staat
op de aanpak van ’t Zand wat nu de grootst mogelijke problemen heeft in Staphorst.

-3Woningbouw
Collectief Particulier Ondernemerschap ofwel CPO is het concept geweest voor de woningbouw in
Rouveen. Jammer dat de woningbouw in IJhorst en Staphorst volledig stil ligt.
Waarom ontbreekt hier de dadendrang van het college om iets te doen?
In Almelo wacht iemand op concrete aanbiedingen. De curator Jan van der Hel beheert 77 dossiers
voor de afhandeling inzake Megahome. Het dossier Staphorst is voor bijna 50 % in handen van
Staphorster aannemers. De gemeente moet een aanbieding doen richting de curator voor de andere
50 %, echter het college heeft afgelopen jaren geen enkel contact gehad met de projectontwikkelaar
noch de curator. Als we niets doen krijgen we in 2018 of 2019 ook geen bouwgrond om het CPO
concept uit te rollen. Het college moet het initiatief nemen. Momenteel kunnen we op een slimme
en goedkope manier de grondposities verwerven.
In tussentijd kan woningbouw op de Heidehoogte plaats vinden. Laat daar de CPO-gedachte
uitgerold worden voor 25 – 50 woningen.

Initiatieven ontbreken
Een aantal trajecten moet met gezwinde spoed worden opgepakt:
-

Stationsgebied en de vervallen boerderij op de hoek Gemeenteweg/Oosterparallelweg
Woningbouw in De SLAGEN
Onderwijs: stimulering beroepsonderwijs, HBO en MBO
De doorkruising van de A28 is een grauwe betonnen bak. Kijk naar Hoogeveen, hier is een
mooie kleurrijke verlichting aangebracht. Dat verhoogt de veiligheid en maakt het
centrum/De Hoek aantrekkelijk

Recreatie
Al vier jaar lang wordt aangekondigd dat er een recreatienota komt, dit was een item dat vergeten
was in het coalitieakkoord en nog steeds is er niets.
Alle signalen in de voortgangsrapportage staan op rood. Er is deze regeerperiode niets gedaan.
Waarom krijgen Olde Maten, de recreatievijver De Zwarte Dennen geen boost. Samen met
Zwartewaterland zou e.e.a. kunnen, denk ook aan de Hooibergen nabij Hasselt.

-4Resultaten van Vertrouwen in Dynamisch Staphorst:

-

Er zijn wegen/fietspaden aangelegd
Het college voert een programma uit dat geen initiatieven heeft.
Het is een beleidsarme regeerperiode geweest
Als we niet oppassen verandert Staphorst van Ontwikkel- naar beheersgemeente
Er is weinig of niet nieuws ontwikkeld in afgelopen 4 jaar.

