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In gesprek met BenW
Wilt u een gesprek met één van de leden van het college van 
burgemeester en wethouders? 
Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, 
telefoon (0111) 452 376.

Stads-, dorps- en wijkraden 
houden nieuwjaarsreceptie of 
andere activiteit.
Hieronder een overzicht:
• Stadsraad Brouwershaven op vrijdag 11 januari 2019 van 

19.00-21.00 uur in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven.
• Dorpsraad Kerkwerve op woensdag 9 januari 2019 vanaf 

19.30 uur in het dorpshuis in Kerkwerve.
• Dorpsraad Nieuwerkerk op woensdag 9 januari 2019 vanaf 

19.30 uur in “Ons dorpshuis” in Nieuwerkerk
• Dorpsraad Noordwelle op vrijdag 4 januari 2019 vanaf 17.00 

uur, gevolgd door de kerstboomverbranding bij gunstig 
weer.

• Dorpsraad Ouwerkerk op zaterdag 12 januari 2019 vanaf 
18.00 uur met een stamppotmaaltijd in het dorpshuis in 
Ouwerkerk.

• Dorpsraad Serooskerke op zaterdag 19 januari 2019 
om 14.30 uur met een High Tea in het dorpshuis in 
Serooskerke.

• Dorpsraad Sirjansland op vrijdag 4 januari 2019 om 20.00 
uur in het dorpshuis in Sirjansland.

• Dorpsraad Zonnemaire op zaterdag 5 januari 2019 vanaf 
16.30 uur met aansluitend een stampottenbuffet in het 
dorpshuis in Zonnemaire.

• Wijkraad Hart van Poortambacht op vrijdag 25 januari 2019 
van 19.30-21.30 uur in de lunchroom van Brugzicht in 
Zierikzee. Vrije inloop voor wijkbewoners.

Voorbereidingsbesluit 
Noorderpolder II
Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland 
hebben op 22 december 2018 op grond van artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat de 
gemeenteraad op 20 december 2018 heeft besloten:
1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 

voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding 
met bestandsnaam NL.IMRO.1676.00271VbbZZ.VA01 
(“voorbereidingsbesluit “Noorderpolder II”);

2. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt 
met ingang van de dag van de bekendmaking.

U kunt het voorbereidingsbesluit raadplegen op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl, of via de gemeentelijke 
website www.schouwen-duiveland.nl. Een analoge versie van 
het voorbereidingsbesluit ligt voor iedereen ter inzage in de 
leesruimte in de hal van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 
2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 
tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het bestemmingsplan 
daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.  
Let op! Op 31 december sluit het gemeentehuis om 15:00u.

Doelstelling
Met het voorbereidingsbesluit voorkomen we dat in het deel 
van Noorderpolder II in Zierikzee dat is opgenomen op de 
verbeelding ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn 
met het nieuw te maken bestemmingsplan. Het besluit heeft 
tot gevolg dat aanvragen om omgevingsvergunningen voor 
het bouwen in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan 
worden aangehouden. Een voorbereidingsbesluit heeft een 
geldigheid van één jaar en kan niet worden verlengd. Wel kan 
de raad weer een nieuw voorbereidingsbesluit nemen.
 Reageren
Het is niet mogelijk om tegen een voorbereidingsbesluit 
bezwaar of beroep in te stellen.
Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit is op 22 december 2018 in werking 
getreden.

Afvalkalender 2019
De routes voor afvalinzameling blijven in 2019 hetzelfde. Dit 
betekent dat u uw rolemmers op dezelfde dag(en) buiten kunt 
zetten. Wilt u toch weten op welke dagen we de rolemmer(s) bij 
u legen? Ga dan naar onze website:  
www.schouwen-duiveland.nl en zoek op ‘afvalinzameling’. 

Afvalstoffenheffing 2019
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op 
donderdag 20 december de nieuwe tarieven voor de 
afvalstoffenheffing vastgesteld. De tarieven bestaan uit een 
vast jaarbedrag en een bedrag voor elke keer dat u uw grijze 
rolemmer laat legen of afval in een ondergrondse container 
stopt. U betaalt geen extra kosten voor het legen van uw 
GFT (groene) rolemmer of uw rolemmer voor plastic afval en 
drankkartons (met het oranje deksel).

Tarieven 2019
• vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons 

huishouden € 174,80
• vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons 

huishouden € 223,30
• bedrag per keer dat de grijze rolemmer geleegd wordt € 5,40
• bedrag per storting in een ondergrowndse container € 1,35
Het vaste bedrag, dus € 174,80 of € 223,30, betaalt u in 2019. 
Daarnaast betaalt u in 2019 het bedrag voor het totaal aantal 
keer dat u in 2018 uw grijze rolemmer heeft laten legen of 
afval in de ondergrondse container heeft gestopt. Dit wordt 
verrekend met de aanslag gemeentelijke belastingen die u in 
februari ontvangt.
In februari 2020 betaalt u – naast het vaste bedrag voor 
datzelfde jaar – het bedrag voor de keren dat u in 2019 uw 
grijze rolemmer heeft laten legen of afval in de ondergrondse 
container heeft gestopt.

Fijne en vooral veilige 
feestdagen!

Fijne en veilige feestdagen, die wensen we u toe. Daar zetten 
we ons, samen met de politie, op verschillende manieren voor 
in. Zo krijgt u via verschillende kanalen tips over het veilig 
omgaan met vuurwerk. Verder worden er extra controles 
uitgevoerd en ondernemen we acties om schade door 
vuurwerk te voorkomen. Ook u kunt een belangrijke bijdrage 
leveren aan fijne en vooral veilige feestdagen voor iedereen.

Legaal of illegaal vuurwerk
Op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december kunt 
u legaal vuurwerk kopen bij een erkende handelaar of 
winkelier. Alleen met een vergunning van de gemeente 
mag een handelaar of winkelier legaal vuurwerk verkopen. 
Op de verpakking van vuurwerk staat aangegeven welke 
leeftijdsgrens ervoor geldt. Afhankelijk van het soort en 
hoeveelheid kruit, is de minimumleeftijd 12, 16 of 18 jaar. 
Helaas wordt er ook illegaal vuurwerk verkocht en afgestoken. 
Dit is niet alleen verboden maar zorgt jammer genoeg vaak 
voor ernstige verwondingen en vernielingen. Samen met u 
willen we dit uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. Vuurwerk 
afsteken mag van maandag 31 december 2018 18.00 uur tot 
dinsdag 1 januari 2019 02.00 uur. Wordt er legaal of illegaal 
vuurwerk bij u in de buurt afgestoken, terwijl dat niet is 
toegestaan? Of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar 
en illegaal vuurwerk? Geef dit door via 112 of Meld Misdaad 
Anoniem (0800) 7000.

Vuurwerkafval? Voorzichtig opruimen!
Al dat feesten en vuurwerk levert ook de nodige rommel op. 
Behalve lege flessen en verpakkingen die relatief onschuldig 
zijn, is er ook afgestoken vuurwerk en - nog belangrijker – nog 
niet afgegaan vuurwerk. Vuurwerk kan nog na smeulen of 

alsnog afgaan, dus wees extra voorzichtig! Als u twijfelt gooi er 
dan eerst een emmer water overheen voordat u het opruimt. 
U kunt het vuurwerkafval daarna gelijk in de grijze rolemmer 
gooien. Zo helpt u ongelukken te voorkomen en starten we 
allemaal met een schoon en veilig 2019!
Illegale vuren
Jaarlijks worden op diverse plaatsen vuren gestookt. Wees u 
ervan bewust dat dit verboden is. Ook brengt het de nodige 
risico’s met zich mee, zowel voor omstanders als de omgeving. 
Vaak zorgt het stoken van vuren voor veel schade en rommel. 
Daarom wijzen we u er op dat de kosten hiervan worden 
daarom verhaald op de stokers.

En als de regels overtreden worden?
Regels worden helaas soms ook overtreden. Vooral tijdens 
de jaarwisseling kan dit grote risico’s en veel schade met zich 
meebrengen. Het OM heeft daarom besloten om tijdens deze 
periode streng en snel op te treden. Waar mogelijk wordt 
het snelrecht toegepast en begin januari 2019 staan speciale 
rechtszittingen gepland. Overtreders krijgen niet alleen een 
straf opgelegd, ze lopen ook het risico de kosten van eventuele 
schade te moeten vergoeden.

Bent u niet thuis tijdens de feestdagen? Inbrekers zijn altijd 
actief, dus
• Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot, ook 

als u even weggaat.
• Gebruik uw buitenverlichting. Bijvoorbeeld op 

schemerschakelaar of bewegingssensor.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

Handen af van onze helpers 
Strafbare feiten zoals belediging of mishandeling van 
bijvoorbeeld dienstdoende mensen van ambulance, brandweer, 
politie en gemeente worden extra zwaar aangepakt. De strafeis 
ligt dan ook 200 procent hoger. Het OM wil daarmee het signaal 
afgeven dat geweld niet wordt getolereerd. 

Subsidie maatschappelijk 
deelnemen
De Tijdelijke Subsidieregeling Maatschappelijke Deelnemen 
Schouwen-Duiveland 2019 is een regeling voor het subsidiëren 
van laagdrempelige activiteiten (projectsubsidie) voor mensen 
met een lichamelijke, mentale of sociale beperking. Deze 
regeling is een aanvulling op de bestaande subsidieregelingen 
van de gemeente en is bedoeld om het risico op een sociaal 
isolement van deze groep te beperken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze 
regeling dinsdag 11 december 2018 vastgesteld.
Vrijwilligersorganisaties, stads-, dorps- en wijkraden kunnen 
van deze regeling gebruik maken. Als voorwaarde hiervoor 
geldt dat er geen andere subsidiemogelijkheden zijn voor 
het aanbieden van toegankelijke activiteiten voor deze 
doelgroep. Een andere voorwaarde is dat afstemming 
wordt gezocht met de desbetreffende stads-, dorps- of 
wijkraad en dat er een activiteitenplan voor 2019 wordt 
opgesteld. Ook zorgaanbieders die in 2016 subsidie voor 
zorginfrastructuur kregen kunnen een beroep op doen op 
deze subsidiemogelijkheid, mits de activiteit op (minimaal) een 
locatie op Schouwen-Duiveland wordt gehouden. 
Voor meer informatie zie: www.schouwen-duiveland.nl en zoek 
op: tijdelijke subsidieregeling maatschappelijk deelnemen.

Herziening uitvoering 
persoonsgebonden budget
De gemeente kan voor voorzieningen uit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet een 
persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Het 
uitvoeringsbeleid van de pgb verstrekking wordt in 2019 
herzien om verschillende redenen. Deze komen aan de orde 
tijdens een raadsinformatiebijeenkomst.
Deze bijeenkomst is maandag 14 januari in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis in Zierikzee van 19.30 tot 20.00 uur.
Wie meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom.
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Vestiging gemeentelijk 
voorkeursrecht ‘Entreegebied 
Haamstede’ te Burgh-
Haamstede
Aanwijzing van gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 
26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-
Duiveland maken op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij op 18 
december 2018 hebben besloten om op grond van artikel 6 
Wvg gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

De betreffende percelen zijn gelegen op de locatie 
‘Entreegebied Haamstede’ te Burgh-Haamstede. Dit gebied 
ligt aan de Noordstraat, Dapperweg, Serooskerkseweg en 
Scheepswerfstraat te Burgh-Haamstede. De percelen zijn 
kadastraal bekend gemeente Westerschouwen, sectie C, 
nummers 962, 1528, 1866, 1867, 2029, 2487 en 3015.
De locatie is aangeduid als toekomstig gebied voor verbetering 
en aanpassing van de openbare ruimte, waaronder de 
infrastructuur (onder andere wegen en parkeren), met ruimte 
voor onder andere grootschaligere detailhandelsvestiging met 
een grotere oppervlakte en meer bebouwing en alle overige 
bijbehorende voorzieningen, alle niet-agrarisch en alle nader 
uit te werken.
Deze percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale tekening met nummer 2018-12-18-
T001 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt 
gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare 
registers van het kadaster per 11 december 2018.
Om te voldoen aan artikel 7 lid 1 Wvg ligt het collegebesluit 
met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de 
perceelsgewijze registratie, met ingang van 21 december 2018 
voor een ieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van 
de gemeente Schouwen-Duiveland, Laan van Saint Hilaire 2 te 
Zierikzee. Openingstijden van het gemeentehuis: maandag tot 
en met donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 
08.00 uur tot 16.00 uur.
Het besluit van burgemeester en wethouders is bekend 
gemaakt in de Staatscourant van 20 december 2018, te 
raadplegen via https://www.officielebekendmakingen.nl.
De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot deze 
gronden ontvangen een afzonderlijke kennisgeving.
Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking 
is getreden, moeten eigenaren en beperkt gerechtigden van de 
in het voorstel begrepen gronden, wanneer zij hun percelen, 
dan wel de daarop gevestigde beperkte rechten wensen 
te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Schouwen-
Duiveland te koop aanbieden.

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing 
van de percelen te bestendigen.
In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door 
de raad te nemen besluit tot aanwijzing van percelen, worden 
belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht (‘Awb’), in de gelegenheid gesteld gedurende 
een termijn van vier weken, ingaande op de dag na deze 
publicatie, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, 
dan wel mondeling naar voren te brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad 
van de gemeente Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA, 
Zierikzee.
Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad 
mondeling kenbaar wensen te maken, kunnen zij hiervoor 
telefonisch een afspraak maken met Linda Timmers, op 
telefoonnummer (0111) 452 246.

Bezwaar
Het voorstel van burgemeester en wethouders wordt 
aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb, zodat tegen 
dit besluit tot aanwijzing van de gemelde gronden tot gebied 
waarop de Wvg van toepassing is, het indienen van een 
bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een 
termijn van zes weken, ingaande op de dag na deze publicatie, 
een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente 
Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA, Zierikzee.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten 
minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Diegene die een bezwaarschrift indient, kan, indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond 
van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Stationslaan 10, 4815 GW, 
Breda.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Linda 
Timmers, per e-mail via Linda.Timmers@schouwen-duiveland.nl 
of via telefoonnummer (0111) 452 246.

Wet Milieubeheer
Stoken
ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 
2019:
Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing 
verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet 
milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet 
milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en 
resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, voor:
• Het organiseren van een kerstboomverbranding te 

Noordwelle; speelveld achter het Dorpshuis, op 4 januari 
2019;

• Het organiseren van een kerstboomverbranding te 
Oosterland, perceel gelegen aan Laurensweegje 4 te 
Oosterland in de periode van 3 tot en met 5 januari 2019;

• Het organiseren van een kerstboomverbranding te 
Ouwerkerk, Zwanenburgseweg 19, op 12 januari 2019;

• Het organiseren van een kerstboomverbranding te 
Brouwershaven, Spuiweg 1 in de periode 11 tot en met 13 
januari 2019;

• Het organiseren van een kerstboomverbranding te 
Serooskerke, sportveld aan de Dorpsweg, op 11 januari 2019.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het verbouwen van een galerie en wijzigen van de 

bestemming Havenpark 28 te Zierikzee op 17-12-2018;
• Het legaliseren van een aanbouw Schuttershofstraat 16 te 

Zierikzee op 15-12-2018.
Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

B. Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 
grond van artikel 3.9 lid 2 van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag 
om een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal 6 weken:
• Voor het realiseren van een tijdelijk magazijn Burghseweg 73 

te Burgh Haamstede ontvangen op 12 september 2018;
     
De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er 
een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

C. Verleende omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het tijdelijk (anti-kraak) bewonen van leegstaand 

schoolgebouw I.M. van de Bijlstraat 15 te Zonnemaire 
(verzonden 18-12-2018);

• Het tijdelijk (anti-kraak) bewonen van leegstaand 
schoolgebouw Lageweg 13 te Sirjansland (verzonden 18-12-
2018);

• Het tijdelijk (anti-kraak) bewonen van leegstaand school-
gebouw Haneweg 13 te Ouwerkerk (verzonden 18-12-2018);

• Het herbestemmen van een schuur c.q. opslag 
Wilhelminaweg 6 te Renesse (verzonden 18-12-2018);

• Het bouwen van een loods Oostersteijnweg 8 te Ouwerkerk 
(verzonden 18-12-2018);

• Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan Deltastraat 16 te 
Bruinisse (verzonden 19-12-2018);

• Het realiseren van vervangende nieuwbouw centraal 
sanitairgebouw en het plaatsen van privé sanitair bij 
strandpark De Zeeuwse Kust, Helleweg 8 te Noordwelle 
(verzonden 19-12-2018);

• Het plaatsen van een dakkapel Asterias 25 te Brouwershaven 
(verzonden 19-12-2018);

• Het verbreden van een inrit Unastraat 44 te Nieuwerkerk 
(verzonden 19-12-2018);

• Het bouwen van 30 appartementen Dijkgraaf 2 tot en met 
60 (even) te Zierikzee (verzonden 20-12-2018);

• Het intern verbouwen van een bedrijfspand en realiseren 
bedrijfswoning Grevelingenstraat 16 te Zierikzee (verzonden 
20-12-2018);

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’

D. Geweigerde omgevingsvergunningen
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning hebben geweigerd voor:
• Het verbouwen van een woning Julianastraat 2 te 

Scharendijke (verzonden 19-12-2018);

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’

Overige vergunningen
A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van een kerstboomverbranding en 

stamppotmaaltijd te Ouwerkerk, op 12 januari 2019 van 
19.00 tot 21.00 uur Zwanenburgseweg 19;

• Het organiseren van JaZZonnemaire, Proff. Zeemanstraat 14, 
Zonnemaire, op 22 juni 2019 van 12.00 tot 00.00 uur;

• Het organiseren van een kerstboomverbranding te 
Serooskerke, sportveld aan de Dorpsweg, op 11 januari 2019 
van 18.00 tot 21.00 uur; 

• Het organiseren van een snuffelmarkt te Kerkwerve, 
Beatrixstraat op 8 juni 2019, van 9.00 tot 16.00 uur;

• Het organiseren van activiteiten op Plein Montmaertre te 
Zierikzee in 2019: 6, 13, 20 en 27 juli en 3, 10, 17, 24 en 31 
augustus;

• Het organiseren van deur-tot-deur koopjes route in 
Poortambacht te Zierikzee op 30 maart 2019 van 9.30 tot 
16.30 uur.

Bezwaar
U kunt tegen bovenstaande besluiten bezwaar maken. Zie 
daarvoor de informatie onder het kopje ‘Bezwaar indienen’

Bezwaar indienen
Indien bij de besluiten vermeld is dat u hiertegen bezwaar in 
kunt dienen, kunt u dit doen binnen 6 weken na de datum van 
verzending van het betreffende besluit. Dit kunt u digitaal doen 
via onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl. Door 
het correct invullen van het formulier bevat het bezwaarschrift 
automatisch de benodigde gegevens.
U kunt ook een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij ons 
college. Dit bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet 
ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener
• de dagtekening
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht
• de gronden van het bezwaar
Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda, worden verzocht een voorlopige 
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling 
nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank zal u 
daarover nader berichten. 

Digitaal indienen beroep en verzoek 
om voorlopige voorziening:
U kunt ook langs digitale weg het beroep- en verzoekschrift 
indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze 
voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site. 


