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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.

Beschikbare 
standplaatslocatie 
In de Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente 
Schouwen-Duiveland 2018 zijn er diverse locaties vastgesteld 
waar het mogelijk is om een standplaats in te nemen.

Met ingang van heden is de volgende standplaatslocatie 
beschikbaar:
Standplaatsen voor de verkoop van (consumptie)goederen
• Bruinisse, Kerkplein, woensdag van 08.00 uur tot 13.00 uur.

De standplaatslocatie beschikt over een gemeentelijke 
stroomvoorziening. Indien u gebruik wil maken van de 
gemeentelijke stroomvoorziening brengen wij u daar kosten 
voor in rekening.  

Wij hanteren een indieningstermijn van 21 dagen na 
publicatiedatum. Aanvragen die na die termijn worden 
ingediend worden, bij meerdere aanvragen voor de 
standplaatslocatie, niet in de loting opgenomen.

Voor verdere informatie omtrent standplaatsen en voor het 
indienen van een aanvraag standplaatsvergunning kunt u 
terecht op onze website of neem contact op mevrouw M. 
Stoel, bereikbaar van maandag tot en met donderdag via 
telefoonnummer (0111) 452 302.

Afsluiting fietsbrug 
Grevelingensluis  
15 tot en met 17 januari 
De fietsbrug op het Grevelingensluizencomplex bij Bruinisse is 
aan onderhoud toe. Rijkswaterstaat vervangt op 15, 16 en 17 
januari een aantal onderdelen.

De werkzaamheden veroorzaken geen hinder voor de 
scheepvaart. Uitsluitend voor voetgangers en (brom)fietsers 
geldt een omleiding. Deze loopt via de parallelweg van de 
Grevelingendam en wordt met borden aangegeven.

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 verbranden van snoei- en takkenafval Hogezoom 97 te 

Renesse.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het restaureren van een gemeentelijk monument Hem 9 te 

Zierikzee op 27-12-2018;
• Het plaatsen van een publieksframe Grevelingendam- 

Strandweg te Bruinisse op 18-12-2018;
• Het verbreden van een dakkapel Middenbank 1 te Zierikzee 

op 28-12-2018;
• Het aanbrengen van gevelbekleding Dijk van Bommenede 

60 te Zonnemaire op 02-01-2019;
• Het herindelen van een rijksmonument Visstraat (14) te 

Zierikzee op 02-01-2019;
• Het kappen van vier abelen Scholderlaan 9 te Renesse op 

29-12-2018;
• Het bouwen van een schuur met gastenverblijf Brede 

Zandweg 2 te Oosterland op 31-12-2018;
• Het plaatsen van een plaquette in drie delen Kerkplein 1 te 

Zierikzee op 02-01-2019;
• Het plaatsen van een aanbouw Karnemelksvaart 14 te 

Zierikzee op 02-01-2019;
• Het vervangen van riolering en herinrichten openbare 

ruimte Mr. M.P. Moggestraat te Dreischor op 19-12-2018;
• Het brandveilig gebruik Hogezoom 171 en 177 te Renesse 

op 03-01-2019;
• Het bouwen van een berging Herckenstein 51 te 

Brouwershaven op 03-01-2019;
• Het bouwen van een loods Kijkuitsedijk 3 te Zonnemaire op 

05-01-2019.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

B. 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 plaatsen van een dakkapel Lange Reke 5c te Renesse 

(verzonden 04-01-2019);
• Het uitbreiden van een recreatiewoning Hoogenboomlaan 

7a-0039 te Renesse (verzonden 04-01-2019);
• Het verbouwen van een woning Rampweg 32 te Noordwelle 

(verzonden 04-01-2019);

• Het plaatsen van een toegangshek Oude Moolweg 50 te 
Renesse (verzonden 04-01-2019);

• Het wijzigen van een voorgevel Slotstraat 23 te Dreischor 
(verzonden 04-01-2019).

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 Kantje la Vantje strand brouwersdam te 

Scharendijke op 6 juli 2019 van 10.00 tot 20.00 uur.

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

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. 

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. 
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