
Openingstijden
LET OP: HET gEmEEnTEHuis is aLLEEn  
OP afsPraak TE bEzOEkEn 

Maak digitaal een afspraak via  
www.zwartewaterland.nl

wilt u een paspOOrt Of rijbewijs aanvragen 
Of kOMt u vOOr één van de andere diensten? 
u kunt via de website een afspraak Maken 
vOOr Onder andere:

• Aanvraag of afhalen rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart

• Aangifte van geboorte
• Aanvraag uittreksel burgerlijke stand of 

basisregistratie personen (BRP)
• Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
• Aanvraag gezondheidsverklaring voor rijbewijs

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om telefonisch 
een afspraak te maken via T. 14 038.

Heeft u een afspraak? zorg dan dat u op de 
afgesproken tijd aanwezig bent. 

digitaal waar dat kan
Wist u dat er steeds meer digitaal geregeld kan 
worden, zonder dat u hiervoor naar het gemeentehuis 
hoeft te komen? Dit kan o.a. voor het doorgeven van 
een verhuizing maar ook voor het aanvragen van een 
uittreksel.

actuele infOrMatie Over Het cOrOnavirus
Actuele informatie over het coronavirus kunt u 
vinden op www.zwartewateland.nl/corona en  
www.ggdijsselland.nl

T.  14 038
E.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

Het vaststellingsbesluit treedt zes weken na bekendmaking in 
werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

verleende OMgevingsvergunning
26 mei 2021
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt  

voor het bouwen van een woning met bijgebouw 
• Verkavelingsweg 4, 8061 PK te Hasselt  

voor het plaatsen van een woonunit voor de duur van 2 jaar
28 mei 2021
• Puttenstraat 17-21, 8281 BP te Genemuiden voor het 

bouwen van een bedrijfshal en het wijzigen van de inritten
• Scheg 5, 8281 MV te Genemuiden  

voor het plaatsen van een veranda
• Westerkaai 44, 8281 BG te Genemuiden  

voor het splitsen van de woning 
• Kapberg 48, 8281 HM te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning
• Kamperzeedijk 103, 8281 PD te Genemuiden  

voor het kappen van 8 wilgen 
• Hendrik van Viandenplein 6, 8061 CX te Hasselt  

voor het verhogen van de magazijndeuren 
• Stuivenbergstraat 96, 8281 EN te Genemuiden  

voor het verbreden van de bestaande uitrit 
2 juni 2021
• Werkerlaan 5, 8061 RG te Hasselt  

voor het legaliseren van de dakhelling van het bijgebouw 
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.

Hasselt, 9 juni 2021

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

9 juni 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

OMgevingsvergunning 
Melding activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt voor het wijzigen van 

het bedrijf, zaaknummer Z2021-00006754
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 Activiteitenbe-
sluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep in-
stellen. Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 
14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact op-
nemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

slOOpMelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
27 mei 2021
• Hogeland 1, 8281 JR te Genemuiden  

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
• Margrietstraat 23, 8064 BK te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
28 mei 2021
• Fisselerstraat 6, 8061 JT te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest
• De Kalkovens 10, 8064 PS te Zwartsluis  

voor het verwijderen van asbest
• Markt 8 en 8a, 8061 GG te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest 
• Jan van Arkelstraat 28, 8281 AC te Genemuiden 

voor het verwijderen van asbest 
31 mei 2021
• Cellemuiden 21, 8061 RS te Hasselt 

voor het verwijderen van asbest
1 juni 2021
• Klaas Fuitestraat 28, 8281 BZ te Genemuiden 

voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden

aanvragen OMgevingsvergunning
27 mei 2021
• Hogeland 1, 8281 JR te Genemuiden  

voor het bouwen van een loods
28 mei 2021
• Markt 8 en 8a, 8061 GG te Hasselt  

voor het verbouwen van de winkel met bovenwoning 
• Ter Wee 4, 8061 PA te Hasselt  

voor het aanleggen van een verkeersbrug 
1 juni 2021
• Nylonstraat 9, 8281 JX te Genemuiden  

voor het uitbreiden van het bedrijfspand 
• Zwartewaterklooster 2, 8064 PK te Zwartsluis  

voor het vervangen/vernieuwen van de rietenkap en het 
restaureren/herstellen voegwerk van de woning

2 juni 2021
• Hanzeweg 24, 8061 RC te Hasselt  

voor het uitbreiden van de huidige magazijnstellingen
De 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 
uitgebreide prOcedure
28 mei 2021
• Jan van Nassaustraat 6a t/m 6c en 8a t/m 8c, 8281 ZD  

te Genemuiden voor het bouwen van zes grondgebonden 
woningen 

De beschikking, de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken 
liggen met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak 
inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 
Gedurende zes weken na bekendmaking kan door belangheb-
benden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een 
zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Recht-
bank Overijssel, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet 
worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel. 

geMeenteraad
raadsvergadering
dOnderdag 17 juni 19.30 uur.

aLgEmEEn
In verband met de coronamaatregelen zal deze ver-
gadering digitaal worden gehouden. De raadsver-
gadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, 
maar zal ook worden gestreamd en is te volgen via  
www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

insPrEkEn
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken 
over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander 
onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden 
bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur 
op de dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m 
do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.

Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar 
een passende oplossing worden gezocht om in te 
spreken tijdens een raadsvergadering. Dit kan zowel 
digitaal zijn als fysiek op het gemeentehuis. 



De bespreekpunten op 17 juni zijn: 
Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding  
(Financiële actualisatie ruimtelijke projecten)
Jaarlijks wordt er, met het vaststellen van de jaarrekening, 
een rapport opgesteld met een actualisatie van de ruimtelij-
ke projecten c.q. de grondexploitaties. Op het rapport wordt 
geheimhouding opgelegd, omdat openbaarmaking de belan-
gen van de gemeente en/of projectontwikkelaars kan scha-
den. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de 
gemeenteraad.
Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake 
Jaarverantwoording 2020
De auditcommissie heeft overleg gehad met de accountant 
en ambtelijke adviseurs. Naar aanleiding hiervan heeft zij 
een advies opgesteld aan de raad over de jaarverantwoording 
2020. Het college stelt de raad voor het accountantsverslag 
voor kennisgeving aan te nemen. 
Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2020
Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van de Gemeen-
tewet, voor 15 juli een vastgestelde jaarrekening vaststellen 
en indienen bij de provincie. In de jaarverantwoording is de 
mate waarin de doelstellingen conform de begroting 2020 en 

het daarin vastgestelde (financiële) kader zijn uitgevoerd op-
genomen. Het college adviseert de gemeenteraad deze vast 
te stellen.
Raadsvoorstel Zomernota 2021
De zomernota is de bestuursrapportage waarin het college 
aan de gemeenteraad de voortgang van de lopende begro-
ting rapporteert. De zomernota betreft een bijstelling van de 
lopende begroting. Het college adviseert de gemeenteraad 
de zomernota 2021 vast te stellen en de structurele effecten 
voor 2022-2025 te betrekken bij de Kadernota 2022-2025.
Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie 1.0 
West-overijssel
Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad een besluit ge-
nomen over de startnota RES West-Overijssel. Hierin is het pro-
ces vastgelegd voor deelname aan de Regionale Energiestra-
tegie West-Overijssel. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de 
RES West-Overijssel opgebouwd wordt vanuit de bestaande 
plannen en ambities van de gemeenten en dat deze leiden 
tot een regionale strategie met een bod op de opwekking van 
duurzame elektriciteit en een regionale structuur warmte. In de 
concept RES zijn deze elementen opgenomen; deze is 14 april 
2020 vastgesteld. Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad 

een hoofdlijnenakkoord RES 1.0 vastgesteld. Die ligt nu voor 
besluitvorming bij de raden, staten en algemeen besturen van 
de waterschappen. Het college adviseert de gemeenteraad in 
te stemmen met de RES 1.0 West-Overijssel. 
Brief college van 19 mei 2021 over Evaluatie reclamebe-
lasting Genemuiden

MEER infoRMAtiE
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u de 
vergaderstukken downloaden. 

Hasselt, 9 juni 2021

De gemeenteraad van Zwartewaterland, 
ing. H.W. Schotanus-Schutte, griffier
ing. E.J. Bilder, burgemeester


