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Openingstijden  
LET OP: HET gEmEEnTEHuIs Is aLLEEn 
OP afsPraak TE bEzOEkEn
Het gemeentehuis is alleen op afspraak te bezoeken. 
Ook Burgerzaken werkt alleen op afspraak. De 
avondopenstelling burgerzaken op maandagavond 
komt tot nader bericht te vervallen. De gemeente 
neemt deze maatregelen uit voorzorg vanwege 
voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Wilt u een paspoort of rijbewijs aanvragen of 
komt u voor één van de andere diensten? Maak 
dan telefonisch een afspraak via T. 14 038. Het is 
momenteel erg druk en wij kunnen u niet altijd 
direct te woord staan. U kunt ook mailen naar 
balieburgerzaken@zwartewaterland.nl. 
Vermeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer 
en waarvoor u een afspraak wilt maken. Dan bellen 
wij u zo snel mogelijk om een afspraak te maken. Wij 
wijzen u erop dat u via onze website een verhuizing 
digitaal kunt doorgeven. Ook kunt u een uittreksel 
aanvragen via de website. 

Stel uw bezoek aan het gemeentehuis uit als het niet 
dringend is. Heeft u een afspraak? Zorg dan dat u 
op de afgesproken tijd aanwezig bent. We plannen 
namelijk strak in om zoveel mogelijk mensen te 
kunnen helpen. 
 

aCTuELE InfOrmaTIE OVEr HET COrOnaVIrus 
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en 
www.ggdijsselland.nl

VErgunnIngEn 
aanVragEn OmgEVIngsVErgunnIng
13 augustus 2020
• Glinthuisweg 19, 8061 PN te Hasselt 

voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
14 augustus 2020
• Nabij Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt 

voor het plaatsen van een fietsenberging
Bovengenoemde aanvragen zijn op afspraak in te zien in het 
gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog 
te behandelen aanvragen. Belanghebbenden worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de 
aanvragen.

Verleende OmgeVingsVergunning
17 augustus 2020
• De Grote Kranerweerd 10, 8064 PE te Zwartsluis 

voor het bouwen van een bedrijfspand en het realiseren van 
een uitweg

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven 
gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de 
werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de 
procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen 
kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 31 augustus start aannemer Klink Nijland 
met onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan van de 
Kastanjelaan te Hasselt. De weg is dan afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Naar verwachting zijn de werkzaam-
heden op vrijdag 18 september afgerond.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewa-
terland maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer 
(Wm) bekend dat de gemeente bezig is met de voorberei-
ding van een tweetal nieuwe bestemmingsplanen: Zeven-
hont Oost en Zevenhont Zuid. 

Beide nieuwe bestemmingsplannen voorzien in een 
planologisch-juridische regeling voor de uitbreiding van 
het bestaande bedrijventerrein Zevenhont. De nieuwe  
bestemmingsplannen vormen een kader voor mogelijke 
Besluitm.e.r. (-beoordelings)plichtige activiteiten.

In de Wm is in hoofdstuk 7 bepaald dat het bij bepaalde 
plannen en/of besluiten met mogelijke grote milieuge-
volgen verplicht is informatie te verzamelen over de als  
gevolg van de activiteit optredende milieugevolgen.
Beide bestemmingsplannen zijn mogelijk planm.e.r. plich-
tig omdat de activiteiten wellicht significante effecten 
hebben op een Natura2000 gebied. Om die reden is een 
passende beoordeling mogelijk noodzakelijk.
 
De milieu-effecten worden beschreven in een milieueffect- 
rapport (MER). Het definitieve (ontwerp) milieueffectrap-
port wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan 
ter visie gelegd. De Commissie voor de m.e.r. (Cie m.e.r.) 
brengt in deze periode haar bij wet verplichte toetsings-
advies uit.
 
reikwijdte en detailniVeau 
Als voorbereiding op de milieueffectrapportage heeft de 
gemeente de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
Planm.e.r. bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein 
Zevenhont Genemuiden” opgesteld. 

Dit document geeft een afbakening van de reikwijdte en 
het detailniveau van het op te stellen MER. In de NRD 
wordt ingegaan op zowel inhoudelijke als procesmatige  
aspecten van het MER. De NRD beschrijft wat het voornemen  
is en welke alternatieven worden onderzocht. 

melding actiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• De Grote Kranerweerd 10, 8064 PE te Zwartsluis 

voor het starten van een installatiebedrijf voor 
scheepselektro; zaaknummer Z2020-00008873

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit. Tegen een mel-
ding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.  
Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14  
dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opne-
men met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
10 augustus 2020
• Tureluur 38, 8281 EX te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest
13 augustus 2020
• Margrietstraat 7, 8064 BK te Zwartsluis 

voor het verwijderen van asbest

Hasselt, 26 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland,
drs. D.S. Ruddijs, secretaris
ing. E.J. Bilder, burgemeester

Ook geeft de NRD inzicht in de te onderzoeken milieu- 
effecten en welke onderzoekscriteria worden gehanteerd. 
De NRD vormt het kader voor de verdere m.e.r.-procedure.
 
zienswijzen 
Door middel van deze kennisgeving wordt een ieder in 
de gelegenheid gesteld om binnen de inzagetermijn een 
zienswijze omtrent de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
naar voren te brengen. De betrokken adviseurs en be-
stuursorganen worden geraadpleegd. Rekening houdende 
met de NRD en de ingekomen reacties zal het MER daarna 
worden opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. wordt in 
deze fase ook om advies gevraagd.
 
TEr InzagE 
De NRD ligt met ingang van donderdag 27 augustus 2020 
gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage via de website van de gemeente Zwartewaterland. 
Gedurende de periode waarin de beperkende maatrege-
len ten gevolge van het coronavirus gelden, liggen geen 
documenten ter inzage in het raadhuis. U kunt de stukken 
tijdelijk alleen online inzien. Mocht u niet in de gelegen-
heid zijn om documenten online in te zien, dan kunt u tele-
fonisch contact met de gemeente opnemen via T. 14 038.
 
Gedurende deze zes weken kunt u uw reactie op de NRD 
digitaal indienen via info@zwartewaterland.nl. Indien u 
een mondelinge zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor 
bellen met 14 038 en verzoeken om een afspraak met de 
behandelend ambtenaar. U kunt uw reactie ook schriftelijk 
geven door een brief te sturen aan het college van burge-
meester en wethouders van de gemeente Zwartewater-
land, Postbus 23, 8060 AA Hasselt onder vermelding van 
“Notitie Reikwijdte en Detailniveau Uitbreiding bedrijven-
terrein Zevenhont”. Verzocht wordt om in uw reactie dui-
delijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf 
of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw 
reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of 
schriftelijk is voldoende. 

Gemeente Zwartewaterland 
nOtitie reikwijdte en detailniVeau (nrd) 
uitbreiding bedrijVenterrein zeVenhOnt genemuiden
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