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Aanwezig:  
college van B&W : burgemeester Jan ten Kate, wethouders Alwin Mussche en Lucas Mulder en  
       contactambtenaar Hans Ganzeboom 
dorpsraad  : Roelof Tuin, Henk Klooster, Albert Hulst en Alie Nijboer (notulist) 
 
Afwezig:  
college van B&W : wethouder Herriët Brinkman 
dorpsraad  : Arie Meijer 
 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen agenda 
Wethouder Mulder vraagt of wij ook te maken hebben met de stikstof-problematiek. Dit punt wordt 
toegevoegd aan de agenda. 
 
Notulen vorige vergadering d.d. 17-06-2021 
n.a.v. actielijst 
a. is als agendapunt opgenomen 
b. gemeente heeft een gesprek gehad met de gemeente Dalfsen en de provincie. Er worden 
  tellingen gedaan; het lijkt niet drukker geworden te zijn 
c.  het vrachtverkeer is niet toegenomen, maar nog steeds te veel. Dit blijft onze aandacht houden.  
  Suggestie bebording gebruiken om niet-bestemmingsverkeer te weren niet besproken. 
d.  gemeente heeft aangegeven het plm. 1,5 jaar aan te zien en zo nodig dan te kijken of er iets  

gewijzigd moet worden. De dorpsraad is ook van mening dat er nu geen aanpassing nodig is; schildjes 
oid in de berm plaatsen, zorgt ook voor overlast. Blijven opletten hoe het gaat.  
Om de beide rijbanen van de weg beter in beeld te hebben, zou er markering (middenstreep) 
aangebracht kunnen worden. Dit is echter niet toegestaan bij een 60-km weg. 

  Voorrangssituatie kruising Mr. J.B. Kanlaan / Leidijk is gewijzigd. Is een goede aanpassing geweest. 
 
Ingekomen stukken/mededelingen 
Geen ingekomen stukken 
 
Besproken onderwerpen 
1. Grootschalige energieopwekking; wat betekent dat voor Punthorst 

De Dorpsraad heeft bij de inwoners van Punthorst h-a-h een briefje in de bus gedaan met het 
verzoek een zienswijze in te dienen.  
Wethouder Mussche geeft aan dat ze tot 2028 geen extra windmolens oid hoeven te plaatsen, 
daarna moeten ze wel investeren. Er zijn plm. 100 reacties binnengekomen, waarvan een groot 
deel uit Punthorst. Er zitten ook enkele nieuwe zienswijzen/aspecten bij die ze gaan onderzoeken. 
In het najaar hopen ze met een reactie te komen; 2e fase – welke gebieden blijven over en hoe 
wordt de investering geregeld. Bij voorkeur niet via een projectontwikkelaar, maar bijvoorbeeld via 
een coöperatie of particulier eigendom. Bij de 2e fase gaat men in gesprek met de bewoners waar 
de windmolens in de buurt zullen komen. Waarschijnlijk neemt het college voor de zomer een 
besluit, waarna de raad na de zomer een besluit zal nemen. 
De optie blijft open om de nieuwe windmolens evt. in het staatsbos te plaatsen. Voorheen mocht 
dit niet, maar is tegenwoordig toegestaan zij het met behoorlijke restricties. Volgens de provincie is 
het staatsbos natuurgebied. SBB staat er wel open voor, m.n. i.v.m. de financiën (inkomsten). 
Henk Klooster vraagt waarom dit niet landelijk geregeld wordt en de gemeente de opdracht 
teruggeeft. Wethouder Mussche geeft aan dat dit niet kan. Elke gemeente moet bijdragen. Ook de 
gemeente Staphorst heeft een bod gedaan. 
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Henk Klooster geeft aan dat er betere oplossingen zijn dan windmolens en zonnepanelen. Geen 
wind en zon dan geen stroom; dus moet er een 2e infrastructuur zijn. Kernenergie of ijzerpoeder 
zijn betere mogelijkheden. 
Roelof Tuin vraagt zich af of het gezien de ruimte die het plaatsen van windmolens in beslag neemt, 
zie windpark Bovenwind, wel mogelijk is deze in het staatsbos te plaatsen. 
Wethouder Mussche geeft aan dat alle opties bekeken worden. Wij worden op de hoogte 
gehouden. 
 

2. Plannen van Van Reel en Hooikammer; wat betekent dat voor Punthorst, overlast, verkeersdruk 
kan de ontsluiting op de N377, zoals wij deze vorig jaar ingediend hebben, ook meegenomen 
worden bij deze plannen. Er gaat teveel verkeer wat geen bestemmingsverkeer is over de Mr. J.B. 
Kanlaan en de Dekkersweg. Wethouder Mulder geeft aan dat ze dit inderdaad meenemen bij de 
plannen De Esch/Gorterlaan – N377. Het idee wat wij als dorpsraad ingediend hebben, is zeker 
geen gek idee. 
Wethouder Mussche geeft aan dat er serieus gekeken wordt naar het verplaatsen van de op- en 
afrit van de A28. De op- en afrit richting Zwolle willen ze verplaatsen naar de Gorterlaan. De op- en 
afrit richting Meppel blijft ongewijzigd. 
 

3. Sport en recreatie in Punthorst; rol van de gemeente t.o.v. afhankelijkheid SBB 
Wethouder Mulder vraagt of men buiten schooltijd ook gebruik mag maken van het schoolplein 
van de Dr. Maarten Lutherschool. Dit is het geval. 
Wat kan de gemeente evt. nog betekenen voor Punthorst om bijvoorbeeld een trapveldje en 
speeltuintje met een paar bankjes te realiseren. Iets wat jong en oud aanspreekt. Afgesproken dat 
de dorpsraad eerst zelf gaat kijken wat mogelijk is, of iemand bereid is grond hiervoor beschikbaar 
te stellen. Mocht dit vastlopen dan kunnen wij contact opnemen met wethouder Mulder. 
Albert Hulst is vandaag met Gerard Weck, allround beleidsmedewerker fysieke leefomgeving van 
de gemeente Staphorst naar de vijver geweest. Ze hebben samen gesproken over de kwaliteit van 
enkele fietspaden, het pad om de vijver en de kiosk. De fietspaden zijn eigendom van SBB. 
Wethouder Mulder geeft aan dat hij hierover wel eerder gesprekken gehad heeft met SBB, maar 
dat er weinig actie ondernomen wordt. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de financiële positie 
van SBB. 
Afgesproken dat wethouder Mulder de fietspaden opneemt met wethouder Brinkman (behoort tot 
haar portefeuille). Voor de kiosk, de toiletvoorzieningen en het pad om de vijver gaat de dorpsraad 
(Albert) contact opnemen met de Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme. De projectleiders zijn 
Evert Slager en Jakob Ponstein, secretariaat@ontdekstaphorst.nl 
 

4. Coalitieakkoord 2022 – 2026 
wethouder Mulder geeft aan dat de coalitie vrij vlot tot stand gekomen is; geen grote verschillen 
tussen de partijen. Belangrijke onderwerpen zijn verkeer, woningbouw en landbouw. 
De gemeente Staphorst heeft de begroting redelijk op orde. Dit versterkt je zelfstandigheid. Bij de 
laatste beoordeling scoorden ze op alle fronten groen. 
Bedrijventerreinen: 
- het aantal bedrijven groeit nog steeds 
- behoefteonderzoek wordt nog voor de vakantie gedaan 
- nu volop bezig met de Esch IV, daarna volgt de Esch 0 en daarna Bullingerslag 
wethouder Mussche vertelt dat hij o.a. gezondheid, waaronder de GGD, sociaal domein en energie 
en klimaat in zijn portefeuille heeft.  
Sociaal domein: WAO, jeugdzorg. Steeds langer zelfstandig thuis wonen, hierdoor meer 
woonvoorzieningen nodig. Werk en inkomen: afstand tot de arbeidsmarkt.  
Op dit moment 65 inwoners met een ww-uitkering en 100 met een bijstandsuitkering. 
Klimaat: klimaatadaptatie, hevige regenbuien, hitte, droogte, enz. 

mailto:secretariaat@ontdekstaphorst.nl
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5. Stikstofproblematiek  

gemeente heeft uitspraak gedaan. Burgemeester Ten Kate geeft aan dat het niet alleen een 
agrarisch probleem is, maar de hele leefbaarheid staat onder druk. 
Henk Klooster: de overheid presenteert het verhaal te eenzijdig 
Burgemeester Ten Kate: als we geruchten horen van mensen over de stikstofproblematiek dan 
graag melden bij de gemeente. 

 
 
Tot slot benoemt Roelof Tuin als afsluiting nog de volgende zin die opgenomen is in het coalitieakkoord: 
Wij stimuleren het functioneren van wijk- en dorpsraden en hechten waarde aan het betrekken van 
inwoners bij beleid (burgerparticipatie). 
 
 
 
Rondvraag 
Burgemeester Ten Kate: hij vraagt of wij als dorpsraad wel contact hebben met de wijkagent. Dit is niet 
het geval. Staphorst heeft 2 wijkagenten. Hij zit er aan te denken de wijkagent voor het volgende 
gezamenlijke overleg uit te nodigen. Alie Nijboer stelt voor om de wijkagent ook uit te nodigen voor de 
eerstvolgende jaarvergadering. 
Hans Ganzeboom: ga zo door! Zijn er vragen/kwesties dan kunnen we hem benaderen. 
Wethouder Mulder: vindt dat er vergaderd wordt in een open sfeer. Mooi dat het zo gaat. 
 

 
 

Afsluiting 
de voorzitter sluit de vergadering 
 
 
Volgende vergadering: 15 juni 2023 
 
 
 

Actielijst   
actiepunt omschrijving door wie 

1 Grootschalige energieopwekking nauwlettend blijven volgen dorpsraad 

2 Alternatieve ontsluiting van Staphorst richting Van Reel e.o. gemeente 

 Plannen van Van Reel en Hooikammer nauwlettend blijven volgen dorpsraad 

3 Mogelijkheden trapveldje/speeltuintje onderzoeken dorpsraad 

 Wethouder Brinkman informeren over de slechte kwaliteit van 
enkele fietspaden in het staatsbos 

Wethouder Mulder 

 Contact opnemen met een projectleider van de Stichting 
Staphorst Recreatie en Toerisme over de staat van onderhoud en 
functionaliteit van de kiosk en toiletvoorzieningen bij de vijver en 
het pad om de vijver 

 
Albert Hulst 

5 Geruchten/zorgen stikstofproblematiek melden bij de gemeente allen 

   

   

   

 


