
  

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

beslUit toepassing 
cOördinatieregeling prOject 
‘zeVenhOnt zuid’ te genemuiden
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zwartewaterland maken bekend dat de gemeen-
teraad op 16 september 2021 heeft besloten toe-
passing te geven aan de coördinatiebepaling van 
artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening 
voor het project “Zevenhont Zuid” te Genemuiden.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de 
besluiten behorende bij deze ontwikkeling (de re-
alisatie van een tapijtfabriek) gezamenlijk voor te 
bereiden en te coördineren en gelijktijdig bekend 
te maken.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg 
dat de procedures overzichtelijker worden doorlo-
pen. Daarnaast vindt door toepassing van de coör-
dinatieregeling bundeling van rechtsbescherming 
plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende 
burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen 
aan te wenden.

Het college van burgemeester en wethouders 
verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van 
het bestemmingsplan, het verlenen van de om-
gevingsvergunning en het verlenen van de Wnb 
vergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van 
het bestemmingsplan blijft in handen van de ge-
meenteraad. De bevoegdheid ten aanzien van de 
Wnb vergunning blijft in handen van de provincie 
Overijssel.
 
Het coördinatiebesluit kan worden ingezien bij de 
digitale stukken behorende bij de raadsvergade-
ring van 16 september 2021 via de website 
www.zwartewaterland.nl.  

Mocht u de papieren versie willen inzien dan kunt 
u een afspraak maken via 14 038, afdeling Ruim-
telijke Ontwikkeling. Het is niet mogelijk tegen dit 
coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. 
Dit coördinatiebesluit treedt de dag na de bekend-
making ervan in werking.

Verleende OmgeVingsVergunning
23 september 2021
• Oppen Swolle 25, 8064 PZ te Zwartsluis  

voor het plaatsen van 3 tinyhouses en 1 trekkershut 
28 september 2021
• Westerkaai 36, 8281 BG te Genemuiden  

voor het bouwen van een carport en berging 
• Pastinaak 32, 8281 KX te Genemuiden  

voor het uitbreiden van de woning 
29 september 2021
• Kamperzeedijk 13a, 8281 PA te Genemuiden  

voor het vervangen van de rieten dakbedekking door 
dakpannen 

• Het Oude Diep 2, 8064 PN te Zwartsluis  
voor het bouwen van een schuur met schaalmodel molen 

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.

besluit Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgevingsvergUnning
27 september 2021
• Justitie Bastion 21, 8061 GA te Hasselt  

voor het plaatsen van zonnepanelen 

Wij hebben besloten de beslistermijn met toepassing van 
artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht met zes weken te verlengen.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team 
Vergunningen.

slOOpmelding
Burgemeester en wethouders hebben de volgende sloopmel-
dingen ontvangen:
21 september 2021
• Prinsenstraat 67, 8061 ZB te Hasselt  

voor het verwijderen van asbest
24 september 2021
• Stoevenberg 16, 8281 EJ te Genemuiden  

voor het verwijderen van asbest 

melding actiViteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende 
melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer:
• Kokosstraat 10, 8281 JC te Genemuiden  

voor het veranderen van een machinefabriek, zaaknummer 
Z2021-00004401

• Klaas Fuitestraat 33a, 8281 BX te Genemuiden  
voor het uitbreiden van het bedrijfspand, zaaknummer 
Z2021-00010076

De inrichtingen vallen onder het Activiteitenbesluit milieube-
heer en moeten voldoen aan de voorschriften in dit besluit. 
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indie-
nen 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).

Hasselt, 6 oktober 2021

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

omgevingsvergUnning
aanvraag omgevingsvergUnning
23 september 2021
• Burgemeester Malcorpslaan 1a, 8061 AG te Hasselt  

voor het uitbreiden van de overkapping 
• Hoogstraat 42, 8061 HD te Hasselt  

voor het verbouwen van de woning 
• Sisalstraat 70-7, 8281 JK te Genemuiden  

voor het plaatsen van 2 raamkozijnen
28 september 2021
• Zilverschoon 3, 8281 LB te Genemuiden  

voor het realiseren van een dakopbouw 
30 september 2021 
• Koekoeksberg 24, 8281 HK te Genemuiden  

voor het plaatsen van een dakkapel 

heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?
U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken 
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken door te bellen met de gemeente via t. 14 038.

6 oktober 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. 



GEMEENTERAAD
VERGADERiNG VAN DE RAAD

AlGEMEEN
In verband met de coronamaatregelen kunt u de vergaderin-
gen van de raad niet fysiek bijwonen. Dit geldt voor raads-
vergaderingen, maar ook voor informatiebijeenkomsten. De 
bijeenkomsten zullen worden gestreamd en zijn te volgen 
via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. 

iNspREkEN RAADsVERGADERiNG 14 okTobER
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 VooRlopiGE AGENDA VAN 14 okTobER sTAAN 
DE VolGENDE bEspREEkpuNTEN:

Raadsvoorstel Het ongewijzigd vaststellen van het 
ontwerp ‘paraplubestemmingsplan Wonen’
In september 2020 heeft de gemeenteraad een voorberei-
dingsbesluit ‘Wonen’ genomen. Hiermee wil de raad meer 
grip houden op de huisvesting van onder andere arbeids-
migranten om de druk op de woningmarkt en eventuele 
overbewoning en/of overlast te voorkomen. Het ontwerp 
‘paraplubestemmingsplan wonen’ heeft ter inzage gelegen 
en hier zijn geen zienswijzen op ingebracht. Het vaststellen 
van het bestemmingsplan is de laatste stap in de procedure. 
De raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen zodat er 
een actueel planologisch kader is voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten.  

Raadsvoorstel Rioleringsplan Zwartewaterland 2022 tot 
en met 2026
Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling van 
stedelijk afval-, hemel- en grondwater. De wijze waarop een 
gemeente daar invulling aan geeft wordt weergegeven in het 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het college stelt de raad 
voor in te stemmen met het Rioleringsplan. 

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

InfoRmatIebijeenkomst
7 oktober | aanvang 19.30 uur
Gemeentelijk Rioleringsplan en Planologisch kader voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten.

InspReken InfoRmatIebijeenkomst
Wilt u bij de informatieavond van 7 oktober inspreken over 
het Gemeentelijk Rioleringsplan of het Planologisch kader 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten dan kunt u dit 
melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donder-
dag 7 oktober 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@
zwartewaterland.nl

Hasselt, 6 oktober 2021

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