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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.

Presentatie voortgang 
Programma Bruinisse 
Voortvarend 

U bent op maandag 4 maart om 
19.30 uur van harte welkom in de 
Burgerzaal voor het bijwonen van een 
presentatie aan de gemeenteraad 
over het Programma Bruinisse 
Voortvarend.

Het programma Bruinisse Voortvarend is alweer elf jaar geleden 
in gang gezet. Jaarlijks ontvangt de gemeenteraad rapportages 
over de voortgang. Tijdens deze bijeenkomst brengen we 
in beeld wat er is gedaan en wat er nog te doen staat. Dat 
laatste is van belang voor het nieuwe uitvoeringsprogramma 
voor de periode 2019-2022, waarover de gemeenteraad 
binnenkort een besluit zal nemen. Deze bijeenkomst biedt de 
gemeenteraadsleden tevens de gelegenheid om ideeën en 
wensen voor het nieuwe uitvoeringsprogramma in te brengen.

Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad vergadert om de week vanaf 
19.30 uur op donderdagavond in de Burgerzaal. De 
overige donderdagavonden zijn beschikbaar voor 
informatiebijeenkomsten.

De eerstvolgende commissie- en raadsvergadering is op 
donderdag 7 maart.

Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende 
documenten naar www.schouwen-duiveland.nl/gemeenteraad.

Informatieavonden contour 
dorpsvisie Burgh-Haamstede 

De grote lijnen van de dorpsvisie met de concept-scenario’s 
voor de toekomst van Burgh, Haamstede, Westenschouwen, 
Nieuw-Haamstede, Burghsluis en de gebieden die deze kernen 
verbinden, zijn klaar.

Op 6 en 18 maart willen we iedereen meenemen in de 
toekomstvisie en in de keuze voor de uitvoeringsprojecten (op 
korte termijn) en de kleinere plannen (quick wins).  
Beide avonden worden gehouden in Grand Hotel Ter Duin, 
Hogeweg 55 in Burgh-Haamstede en starten om 19.30 uur.

Nieuwe regels voor 
deeltijdwonen 
Op 21 februari jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
Huisvestingsverordening Schouwen-Duiveland 2019-2022. 
De verordening treedt op 7 maart 2019 in werking. Op grond 
van deze verordening wordt deeltijdwonen (het gebruik van 
een reguliere woning als tweede woning) in de kernen weer 
vergunningplichtig. De gemeenteraad keert daarmee terug 
naar de situatie vóór 1 juli 2015. 

Overgangsrecht voor oude vergunninghouders
Voor huiseigenaren die vóór 1 juli 2015 al een 
onttrekkingsvergunning voor deeltijdwonen hadden en nog 
steeds aan de voorwaarden van die vergunning voldoen, geldt 
een wettelijk overgangsrecht: hun oude vergunning herleeft 
en is in veel gevallen ook nog vererfbaar. De gemeente stuurt 
een brief met meer informatie over dit overgangsrecht naar alle 
eerder vergunde adressen. Als u voldoet aan dit overgangsrecht 
hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. We vragen u 
wel om dit te melden door een e-mailbericht te sturen naar het 
adres wat onderaan deze brief is vermeld. 

Bestaande deeltijdwoningen alsnog vergund
Eigenaren van bestaande deeltijdwoningen die nog niet eerder 
vergund zijn (of waarvoor de eerdere vergunning niet meer 
kan herleven) kunnen alsnog een onttrekkingsvergunning 
aanvragen. In tegenstelling tot de oude vergunningen zal 
deze niet meer vererfbaar zijn. De huidige eigenaar is dus 
de laatste die de woning als tweede woning mag gebruiken. 
Toekomstige kopers en erfgenamen mogen deze alleen nog 
permanent (laten) bewonen. De gemeente stuurt een brief met 
meer informatie over deze regeling naar alle adressen die in 
2019 worden aangeslagen voor forensenbelasting. Heeft u een 
bestaande deeltijdwoning maar ontvangt u geen brief? Dan 
betekent dat niet dat u geen vergunning hoeft aan te vragen! 
Neemt u in dat geval zelf even contact op met de gemeente.

Nieuwe deeltijdwoningen in de kernen niet meer 
toegestaan
Bestaande huiseigenaren en nieuwe kopers die na 
inwerkingtreding van de verordening op 7 maart 2019 
nog willen starten met deeltijdwonen in de kernen, zullen 
hiervoor geen vergunning meer krijgen. Bij kopers hanteert 
de gemeente de datum van ondertekening van het voorlopig 
koopcontract als peildatum. Daardoor is het mogelijk dat er 
zich de komende maanden nog nieuwe deeltijdbewoners in 
de kernen vestigen, maar vanaf volgend jaar zou dat niet meer 
moeten voorkomen. Alleen in schrijnende situaties kan de 
gemeente nog een uitzondering maken.

Handhaving
Om bestaande deeltijdbewoners voldoende gelegenheid te 
geven om een vergunning aan te vragen, zal de gemeente pas 
na 1 oktober 2019 gaan handhaven. 

Vragen
Voor vragen over deeltijdwonen en de huisvestingsverordening 
kunt u contact opnemen met August Eggebeen, 
beleidsmedewerker volkshuisvesting bij de gemeente 
Schouwen-Duiveland, telefoon (0111) 452 420 of e-mail  
august.eggebeen@schouwen-duiveland.nl.

Informatieavond eigenaren 
rijksmonumenten 
Op donderdag 14 maart houden het Erfgoed Platform 
Schouwen-Duiveland en de gemeente Schouwen-Duiveland 
een informatieavond voor alle eigenaren van rijksmonumenten 
in de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze bijeenkomst is in 
de Nieuwe Kerk te Zierikzee en begint om 19.30 uur.

Tijdens deze informatieavond geven medewerkers van 
Erfgoed Zeeland en het Nationaal Restauratiefonds uitleg 
over de verschillende mogelijkheden van financiële 
ondersteuning van eigenaren van rijksmonumenten. Ook 
zal door de Monumentenwacht Zeeland het Duurzame 
Monumentenpaspoort worden toegelicht.

Met ingang van 1 januari 2019 komt er een subsidieregeling 
om bewoonde monumenten in goede staat te houden. Deze 
subsidieregeling komt in plaats van de fiscale aftrek voor 
het onderhoud aan rijksmonumenten. De mogelijkheid om 
de kosten van onderhoud aan een rijksmonument fiscaal af 
te trekken vervalt per 1 januari 2019. Alle kosten, mits deze 
in 2018 betaald zijn, mogen (voor de laatste keer) bij de 
belastingaangifte over 2018 worden verrekend.

De nieuwe subsidieregeling, het Besluit vaststelling 
beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-
rijksmonumenten, is op 15 februari 2019 in de Staatscourant 
gepubliceerd. Dit besluit kunt u op de website van het 
Erfgoedplatform inzien. Ook de Subsidieregeling voor 
rijksmonumenten, niet zijnde woonhuismonumenten, is 
gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat het subsidie wordt 
verhoogd van 50% naar 60%.

Alle eigenaren van rijksmonumenten ontvangen van het 
Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland een uitnodiging 
voor de informatieavond met het verzoek zich als bezoeker 
aan te melden. Opgeven kan ook via het mailadres van het 
Erfgoedplatform: erfgoedplatform@schouwen-duiveland.nl.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het mobiel breken van puin Torenweg 10 Burgh-Haamstede;
• Het mobiel breken van puin Hogeweg 59 te Burgh-

Haamstede.

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 94 te 

Burgh-Haamstede.

Omgevingsvergunningen
 A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het plaatsen van een stacaravan Provincialeweg 9 te 

Kerkwerve op 18-02-2019;
• Het plaatsen van een tuinhuisje Mytilus 2 te Brouwershaven 

op 12-02-2019;
• Het plaatsen van een erfafscheiding Ooststraat 9 te 

Nieuwerkerk op 18-02-2019;
• Het plaatsen van 6 dynamische parkeer verwijsborden langs 

de N59 op Schouwen-Duiveland op 19-02-2019;
• Het uitbreiden van de consistorie met keuken 

Stationsstraat 9 te Nieuwerkerk op 18-02-2019;
• Het bouwen van een recreatiewoning Den Osse (5) te 

Brouwershaven op 20-02-2019;
• Het plaatsen van een terrasoverkapping 

Hoogerwerfsweg “De Tong” 25 te Bruinisse op 21-02-2019;
• Het slopen van een pand Lageweg 26 te Burgh Haamstede 

op 22-02-2019;
• Het bouwen van een tuinkamer Markt 5 te Brouwershaven 

op 23-02-2019;
• Het wijzigen van doorgang binnenwanden Korte Reke 5 te 

Renesse op 25-02-2019;
• Het plaatsen van een dakkapel Weeldeweg 13 te Burgh 

Haamstede op 25-02-2019.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

C. 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 zes weken:
• Voor het verbouwen van een galerie Havenpark 28 te 

Zierikzee ontvangen op 17 december 2018.
• De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat 

er een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

http://www.schouwen-duiveland.nl/
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D. 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 bouwen van een loods Kijkuitsedijk 3 te Zonnemaire 
(verzonden 20-02-2019);

• Het verleggen van een inrit Lageweg 26 te Burgh-
Haamstede (verzonden 21-02-2019);

• Het aanbrengen van gevelbekleding Dijk van Bommenede 
60 te Zonnemaire (verzonden 21-02-2019);

• Het plaatsen van een antennemast voor telecommunicatie 
Verseputseweg (sportveld) te Kerkwerve (verzonden 21-02-
2019); 

• Het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten, dakramen 
en voorzetwand Schuttershofstraat 7 en 9 te Zierikzee 
(verzonden 22-02-2019).

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

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
• Het realiseren van 12 permanente standplaatsen op de 

landschapscamping Nieuwe Kerkweg 4 te Scharendijke.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn 
in te zien van maandag 4 maart en met maandag 15 april 
2019 via www.schouwen-duiveland.nl

Beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
(dat wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 15 april 2019) 
beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda 
door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen 

de ontwerpbeschikking.
• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van 
kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking 
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt 
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

Overige vergunningen
A. Verleende vergunningen/ontheffingen/verkeersbesluiten 
door B&W:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 

Op 13 september 2019 de Deltastraat ter hoogte van 
huisnummer 51 te Zierikzee;

• Op 23 augustus 2019 tussen 15:00 uur en 21:30 een 
inrijverbod instellen voor Zierikzee : Kerkhof, ter hoogte van 
het politiebureau, Havenpark Zuidzijde en Noordzijde en 
Havenplein.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van 2 kinderkledingbeurzen Hatfieldpark 

1-2 te Zierikzee op 6 april 2019 en 5 oktober 2019 van 09.30 
tot 12.00 uur;

• Het organiseren van Koningsdag 2019 Mr. Pieter 
Moggestraat 29, Sportpark Mol te Dreischor op 27 april 
23019 van 10.00 tot 16.00 uur;

• Het organiseren van heer Doktor van de Zande toernooi 
Stolpweg 4b te Nieuwerkerk op 30 mei 2019 van 09.00 tot 
23.59 uur;

• Het organiseren van het Fletcher Foodtruckfestival 
Stoofwekken 5 te Renesse op 23, 24 en 25 juli 2019 van 11.00 
tot 21.00 uur;

• Het organiseren van een Midzomer feest jachthaven Den 
Osse 1 te Brouwershaven op 15 juni 2019 van 17.00 tot 01.00 
uur;

• Het organiseren van het wijnfeest Zuiddijk 4 te Dreischor op 
2 en 3 augustus 2019 van 12.00 uur tot 02.00 uur;

• Het organiseren van “Mosseltreffen” Deltastraat te Zierikzee 
van 13 tot en met 15 september 2019 van 12.00 tot 20.00 
uur;

• Het organiseren van de Wielerronde en Dikke Bandenrace te 
Zierikzee op 23 augustus 2019 van 16.00 tot 21.30 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 zes 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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