
 

Openingstijden
U kUnt het gemeentehUis alleen  
op afspraak bezoeken

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 voor 
diverse diensten van burgerzaken, maar ook bij 
belastingen en vergunningen kunt u steeds vaker 
zaken online afhandelen.  

Ga naar www.zwartewaterland.nl en voer de 
dienst die u wilt afnemen in op de zoekbalk. U ziet 
dan snel of dit ook voor u geldt. 

VOOr een bezOek aan de publieksbalies 
mOet u altijd VOOraf een afspraak maken 
Ook als u bijvoorbeeld een paspoort komt afhalen. 
Maak voor de diensten van burgerzaken een 
afspraak via www.zwartewaterland.nl/afspraak.  

Voor de overige diensten, bijvoorbeeld het inzien 
van een vergunning of plan, kunt telefonisch via  
t. 14 038 een afspraak maken. 

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

t.  14 038
e.  info@zwartewaterland.nl
i.   www.zwartewaterland.nl

Vaststelling ‘nadere regels 
subsidie COrOna CultuurfOnds 
gemeente zwartewaterland’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maakt, met toepassing van artikel 139 van de 
Gemeentewet, bekend dat de het College op 7 september 2021 
de termijn van openstelling van de subsidieregeling Corona 
Cultuurfonds heeft verlengd van 1 september 2021 t/m 31 
december 2021, danwel eerder indien het financiële plafond 
van € 150.000 bereikt is. Het college heeft hiertoe (opnieuw) de 
nadere regels subsidie corona cultuurfonds vastgesteld.  

De ‘Nadere regels subsidie Corona Cultuurfonds gemeente 
Zwartewaterland’ treden op 1 september 2021 in werking.  

De ‘Nadere regels subsidie Corona Cultuurfonds gemeente 
Zwartewaterland’ zijn op 10 september 2021 gepubliceerd in het 
Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland 
en is te raadplegen op www.Overheid.nl in de rubriek Officiële 
Bekendmakingen. 

Tegen betaling van de kosten is in het Gemeentehuis 
Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar. 

omgevingsvergUnning 
aanvraag omgevingsvergUnning 
29 augustus 2021 
• Buitenkwartier 4, 8064 AE te Zwartsluis  

voor het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een 
dakkapel  

4 september 2021 
• Kamperzeedijk 13a, 8281 PA te Genemuiden  

voor het vervangen van de riet dakbedekking door 
dakpannen  

6 september 2021 
• Randweg 8, 8061 RW te Hasselt  

voor het uitbreiden van het bedrijfspand 

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning? 
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een afspraak 
maken door te bellen met de gemeente via t. 14 038. 

gemeenteraad
Vergadering Van de raad 
raadsVergadering 16 september 19.30 uur
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op don-
derdag 16 september 2021, aanvang 19.30 uur, in het 
gemeentehuis in Hasselt.

algemeen 
In verband met de coronamaatregelen kunt u deze verga-
dering niet fysiek bijwonen. 
De raadsvergadering zal worden gestreamd en is te vol-
gen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. 

inspreken raadsVergadering  
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over 
een niet geagendeerd onderwerp, 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.  

Op de agenda Van 16 september staan de 
VOlgende bespreekpunten: 

raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie 
zwartewaterland 
De gemeente is op basis van de Omgevingswet verplicht 
tot het vaststellen van een Omgevingsvisie voor (delen 
van) haar grondgebied. De ontwerp Omgevingsvisie Zwar-
tewaterland is samen met inwoners en organisaties uit de 
gemeente ontwikkeld. De ontwerp Omgevingsvisie is 
medio vorig jaar door de gemeenteraad vrijgegeven voor 
het inwinnen van zienswijzen. De zienswijzen zijn voor 
het college aanleiding geweest om de visie op onderde-
len aan te scherpen. De aanscherpingen zijn met de raad 
gedeeld in een informatiebijeenkomst en zijn verwoord 
in de Nota van beantwoording zienswijzen en zijn vervol-
gens in de visie verwerkt. De raad wordt voorgesteld om 
de Omgevingsvisie Zwartewaterland vast te stellen.  

OntwerpbesCHikking aanVraag 
omgevingsvergUnning 
• Het Rondeel aan de Grintwal te Hasselt  

voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek tot 
onderzijde fundering  

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met 
ingang van 16 september 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 de termijn van de ter inzage legging kan een ieder 
zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen 
naar voren brengen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid 
mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen. 
Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve 
besluitvorming plaatsvinden. 

Verleende OmgeVingsVergunning 
3 september 2021 
• Prinses Beatrixstraat 19, 8281 CA te Genemuiden  

voor het verhogen van de nok van de woning  
• Tagweg 22, 8281 HE te Genemuiden  

voor het realiseren van een in/uitrit  
6 september 2021 
• Zilverschoon 25, 8281 LB te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning  
• Prinsengracht 3, 8061 HG te Hasselt  

voor het vervangen van het voegwerk in de voorgevel, het 
vervangen van de beglazing en het plaatsen van PV-panelen 
op het pand  

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. 

slOOpmelding 
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
ding ontvangen: 
3 september 2021 
• Prinses Beatrixstraat 6, 12, 14 en 18, 8281 CC te 

Genemuiden voor het verwijderen van asbest 

Hasselt, 15 september 2021 

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

15 september 2021

OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN

De berichten op deze pagina publiceren we 
als extra service, hier kunt u geen rechten aan 
ontlenen. De officiële bekendmakingen kunt u 
vinden in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl. 



Raadsvoorstel toepassing coördinatieregeling Vebe / 
Zevenhont Zuid 
In juli 2019 heeft de raad besloten onder voorwaarden 
principe medewerking te verlenen aan het uitbreidings-
verzoek van tapijtfabriek Vebe ter grootte van 15ha net-
to op Zevenhont Zuid. Naar aanleiding van dit besluit 
zijn ambtelijk de voorbereidingen opgestart, is er een 
overeenkomst gesloten en heeft er een voorontwerp be-
stemmingsplan ter inzage gelegen. Om de ruimtelijke 
procedures met betrekking tot de ontwikkeling en reali-
satie van de tapijtfabriek van Vebe zoveel als mogelijk te 
stroomlijnen wordt voorgesteld de wettelijke coördinatie-
regeling uit de Wet ruimtelijke ordening hierop van toe-
passing te verklaren.  

Raadsvoorstel Vaststellen lokale beleidsagenda 
gemeenten Staphorst en Zwartewaterland 2021-
2025 ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’ 
Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vindt een 
doorcentralisatie plaats van de voorziening beschermd 
wonen. Per 2023 vindt de financiering niet meer plaats 

via centrumgemeente Zwolle, maar is dit een verant-
woordelijkheid van alle gemeenten. Tegelijkertijd wordt 
beschermd wonen getransformeerd, waardoor meer in-
gezet wordt op beschermd thuis. Om hier invulling aan 
te geven op lokaal niveau is een beleidsagenda opgesteld 
samen met de gemeente Staphorst onder de titel ‘Van 
beschermd wonen naar beschermd thuis’. Deze agenda 
wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

Raadsvoorstel Nieuw inkoopbeleid gemeente 
Zwartewaterland 2021 
Sinds mei 2020 maakt de gemeente Zwartewaterland 
gebruik van de diensten van SSC ONS Zwolle, waaronder 
de inkoopfunctie. Hierdoor worden de mogelijkheden tot 
effectief en efficiënt samenwerken vergroot. Een belang-
rijke voorwaarde voor samenwerken is het hebben van 
een ‘identiek’ inkoopbeleid. Het gebruik van één compact 
document werkt effectiever en efficiënter dan de huidige 
twee separate documenten (inkoopbeleid en -protocol). 
Het college stelt de raad voor het nieuwe inkoopbeleid 
vast te stellen.  

MeeR iNfoRMatie 
Op www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering kunt u 
de vergaderstukken downloaden.  

Hasselt, 15 september 2021 

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