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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 452 376.

Vergadering dorpsraad 
Sirjansland 
De dorpsraad Sirjansland houdt haar openbare jaarvergadering 
op woensdag 10 april om 20.00 uur in het dorpshuis, 
Sportweg 1 te Sirjansland.

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 18 april.

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

Onderzoek huisvesting 
arbeidsmigranten 
Om meer inzicht te krijgen in de vraag naar huisvesting van 
arbeidsmigranten willen wij graag in contact komen met 
bedrijven op Schouwen-Duiveland waar arbeidsmigranten/
tijdelijke werknemers werkzaam zijn.  

Als onderdeel van een breder provinciaal kwalitatief 
woningonderzoek willen we onder deze bedrijven een 
enquête uitzetten om de huidige en toekomstige vraag naar 
huisvesting van arbeidsmigranten/tijdelijke medewerkers in 
kaart te brengen. 

Als er arbeidsmigranten werkzaam zijn binnen uw bedrijf en 
mee wilt werken aan dit onderzoek, maar ook in de toekomst 
op de hoogte wilt blijven van huisvestingsontwikkelingen 
vragen u uw gegevens door te geven op het e-mailadres 
arbeidsmigranten@schouwen-duiveland.nl. 

Kunt u uiterlijk 15 april 2019 onderstaande gegevens toesturen:
• uw bedrijfsnaam
• naam contactpersoon
• e-mailadres
• adres en postcode
• telefoonnummer
• contactgegevens detacheringsbedrijf (indien van 

toepassing) 

U ontvangt dan begin mei een uitnodiging voor deelname aan 
het onderzoek met daarin een link naar de online enquête. 

Vaststelling 
‘Uitvoeringsregeling energie 
neutraal/circulair bouwen’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in de vergadering 
van 21 maart 2019 heeft besloten om vast te stellen de 
‘Uitvoeringsregeling energie neutraal/circulair bouwen’. Deze 
uitvoeringsregeling treedt in werking vanaf 6 april 2019.

Deze uitvoeringsregeling is onderdeel van het regelgeving 
document behorende bij de nieuwe Agenda Toerisme 2018-
2026, specifiek het thema ‘Voortdurend Vernieuwen’. In dit 

thema stellen we Zeeuwse Kustkwaliteit als beschreven 
in de Zeeuwse Kustvisie centraal voor herstructurering en 
kwaliteitsverbetering van bestaande verblijfsrecreatieve 
bedrijven én combineren we dit met duurzaam 

ondernemerschap. Bestaande reguliere verblijfsrecreatieve 
bedrijven bieden we ruimte voor maatwerk met een 
significante verduurzaming van het recreatief bedrijf. 
Gelet op de regels van het provinciale Omgevingsplan 

Verkiezing van de leden van 
het Europees Parlement 
Stemmen met een kiezerspas
Donderdag 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van 
het Europees Parlement. 

Kiezerspas
Als een kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement 
in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan 
hij een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in elk 
willekeurig stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. U 
moet naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs laten 
zien, anders kunt u niet stemmen. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
Schriftelijk
• Via een aanvraagformulier dat u bij het cluster burgerzaken kunt krijgen.
• Dit aanvraagformulier én uw stempas (als die al in uw bezit is) moet u uiterlijk 20 mei 2019 indienen bij de gemeente, waar u 

op 9 april 2019 als kiezer geregistreerd staat.
• U krijgt geen kiezerspas als u bij volmacht of als u per brief mag stemmen.
• Na goedkeuring van uw verzoek krijgt u een kiezerspas.

Mondeling
• Hebt u een stempas ontvangen, dan kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur uw stempas overleggen bij 

Burgerzaken van uw gemeente, waar u op 9 april 2019 als kiezer bent geregistreerd. Hiervoor hoeft u geen afspraak te 
maken, u meldt zich bij de receptie van het gemeentehuis.

• Na goedkeuring krijgt u een kiezerspas.
• Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan niet worden vervangen bij verlies.
• U krijgt geen kiezerspas als u bij volmacht of per brief mag stemmen.

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de cluster Burgerzaken, telefoonnummer (0111) 452 222 of via e-mailadres 
burgerzaken@schouwen-duiveland.nl. 

Stemmen bij volmacht
Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een 
andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de 
volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. 

Een volmacht verlenen kan op twee manieren, u kunt een schriftelijk een volmachtbewijs aanvragen of u kunt uw stempas/
kiezerspas overdragen aan een gemachtigde. Als u gaat stemmen neem ook uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs). Dit identiteitsbewijs mag niet meer dan vijf jaar verlopen zijn. 

Machtiging door schriftelijke aanvraag van volmachtbewijs
Bepalingen:
• Bij de cluster Burgerzaken zijn speciale aanvraagformulieren verkrijgbaar voor het verzoek om bij volmacht te mogen 

stemmen.
• Dit verzoek kunt u tot uiterlijk 20 mei 2019 indienen bij de gemeente waar u 9 april 2019 als kiezer bent geregistreerd.
• Hebt u al een kiezerspas of mag u per brief stemmen, dan kunt u geen verzoek indienen om te stemmen bij volmacht. 
• Degene die u machtigt moet op 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
• Na goedkeuring van uw verzoek krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs. Met deze volmacht kan de gemachtigde voor 

u stemmen, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem.
• Als u aan iemand een volmacht hebt gegeven, dan mag u die volmacht niet intrekken en u mag zelf niet gaan stemmen.

Machtiging door overdracht van stempas of kiezerspas
Bepalingen:
• Als kiezer mag u iemand machtigen om voor u te stemmen als die persoon in dezelfde gemeente als kiezer staat 

geregistreerd. Dit kunt u doen door op de achterzijde van uw stempas/kiezerspas uw eigen handtekening te zetten. Ook 
de gemachtigde moet zijn handtekening zetten. Hierdoor wordt de stempas/kiezerspas een volmachtbewijs, waarmee de 
gemachtigde voor u kan stemmen. Het overdragen van stempas/kiezerspas kan tot op de dag van de verkiezingen. 

• Als u iemand machtigt, moet u de gemachtigde een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven, deze kopie moet de 
gemachtigde tonen op het stembureau.

• Een volmacht die is gegeven door overdracht van de stempas/kiezerspas kan wel, tot het uitbrengen van de stem door de 
gemachtigde, worden ingetrokken.

• Als kiezer mag u maximaal twee volmachten aannemen. De volmachtstemmen moet u tegelijk met uw eigen stem 
uitbrengen. 

Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met het cluster burgerzaken, telefoonnummer (0111) 452 222 of per e-mail 
burgerzaken@schouwen-duiveland.nl.
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geldt de mogelijkheid voor een extra uitbreiding van 15% 
voor verduurzaming bovenop de 15% uitbreiding van 
het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatief Gebied, niet voor 
recreatiebedrijven in de kustzone. Een uitzondering geldt voor 
de in de kustzone benoemde aandachtsgebieden.

De uitvoeringsregeling ligt vanaf vrijdag 5 april gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis 
te Zierikzee. U kunt de uitvoeringsregeling inzien via de 
gemeentelijke website op www.schouwen-duiveland.nl.

Heeft u vragen over deze uitvoeringsregeling, dan kunt u 
deze stellen aan Marcel van den Berge, beleidsmedewerker 
Recreatie en Economie, bereikbaar op telefoonnummer (0111) 
452 239 of via e-mail op marcel.vanden.berge@schouwen-
duiveland.nl.

Isolatiesubsidie voor 
woningeigenaren 
Gaat u uw huis isoleren? Dan kunt u misschien wel subsidie 
van ons krijgen.

Uw woning is een grote energievrager 
en u betaald daar flink energiekosten 
voor. In de toekomst zullen de 
energieprijzen stijgen. Uit onderzoek 
blijkt dat om de energievraag kleiner te 
maken het isoleren van uw woning het 
grootste effect heeft. Om u te helpen 
stellen wij geld beschikbaar voor 
woningeigenaren. Door uw woning 
te verduurzamen helpt u bovendien 
mee het eiland energieneutraal te 
krijgen, waardoor we net zoveel 
energie opwekken als gebruiken. Dat 
zorgt er voor dat we op Schouwen-

Duiveland prettig kunnen wonen, werken en recreëren ook in 
de toekomst.

Wanneer kan ik subsidie krijgen?
Bent u eigenaar van een woning in onze gemeente die 
permanent bewoond is, gebouwd is voor 1975 en een WOZ 
waarde lager dan € 300.000,- heeft? Wilt u uw dak, de gevel 
of de vloer van uw woning laten isoleren of hr++ glas laten 
zetten? En is de aannemer nog niet begonnen met de 
werkzaamheden? Dan kunt u in aanmerking komen voor 
subsidiegeld.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
U kunt 30 % van de gemaakte kosten van ons vergoed 
krijgen met een maximum van € 1500,- per woning. De 
werkzaamheden moeten door een aannemer uitgevoerd 
worden. Nadat wij uw aanvraag beoordeeld hebben ontvangt 
u van ons een subsidietoekenning met daarop het bedrag wat 
wij voor u reserveren. U ontvangt het bedrag na het afronden 
van de werkzaamheden.

Hoe vraag ik subsidie aan?
U kunt uw subsidie digitaal aanvragen. U moet aan de aanvraag 
ook een offerte toevoegen van de werkzaamheden die u uit 
wilt laten voeren, deze mag niet ouder dan vier maanden 
zijn. U kunt uw subsidie aanvragen op onze website (www.
schouwen-duiveland.nl) en u hebt daar ook de mogelijkheid 
de offerte te uploaden.

Wanneer staat het geld op mijn rekening?
Voor het ontvangen van het subsidiegeld moet u de 
werkzaamheden binnen zes maanden na het ontvangen 
van de subsidietoekenning afronden. U stuurt ons binnen 
twee maanden na afronden van de werkzaamheden maar 
uiterlijk binnen acht maanden na het ontvangen van de 
subsidietoekenning een digitaal bericht van gereedmelding 
met de eindrekening van de aannemer. Dit kunt u doen via 
onze website www.schouwen-duiveland.nl. Twee weken na 
het ontvangen van uw stukken ontvangt u het geld op uw 
rekening van ons. 

Buurtbonus
Gaat u samen met vijf buren of meer (in hetzelfde viercijferige 
postcodegebied) aan de slag en kunt u dit laten zien door 
een gezamenlijke offerte of plan van aanpak waarin ook de 
gegevens van hen zijn opgenomen? Dan kunt u rekenen 
op een buurtbonus van 10 % bovenop het subsidiebedrag 
per woning. Ook bij de afrekening moeten wij terugzien 
dat u samen met uw buren aan de slag bent geweest. Bij de 
gereedmelding moet u dit aangeven.

Voor 2019 is € 100.000,- beschikbaar en op=op.

Informatie of subsidie aanvragen?
Wilt u subsidie aanvragen of wilt u meer informatie, kijk dan op 
onze website www.schouwen-duiveland.nl of neem contact op 
met beleidsmedewerker Milieu Peter van Sante via peter.van.
sante@schouwen-duiveland.nl of (0111) 452 422.

Aangepaste GFT inzameling 
Tweede Paasdag 
In verband met Tweede Paasdag zamelen we op maandag 22 
april geen GFT afval. In plaats daarvan komen we zaterdag 20 
april langs om uw groene rolemmer te legen.

Ontwerpbestemmingsplan 
2e ontsluiting transferium 
Renesse 
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het 
ontwerpbestemmingsplan 2e ontsluiting Transferium Renesse 
van 8 april 2019 tot en met 20 mei 2019 voor iedereen ter inzage 
ligt. U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan raadplegen 
via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode 
in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.

Het plan. Een belangrijke doelstelling in het kader van het 
Masterplan Renesse is het autoluw maken van het centrum van 
het dorp. Als eerste stap om tot dit doel te komen wordt het 
Transferium verbonden met de Stoofweg. Na deze maatregel 
kan een knip worden gerealiseerd in het centrumgebied. 
Doorgaand autoverkeer tussen de Korte Reke en de Hogezoom 
is dan niet meer mogelijk.

Reageren. Van 8 april tot en met 20 mei 2019 kan iedereen 
een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit 
kan schriftelijk, mondeling of digitaal via onze website. Een 
schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
telefonisch een afspraak maken met Dion van Eenennaam op 
(0111) 452 220. Voor algemene vragen over het project kunt u 
contact opnemen met Ricardo de Winter op (0111) 452 442.

Procedure. De gemeenteraad zal met inachtneming van de 
ingediende zienswijzen uiterlijk in juni 2019 een besluit nemen 
over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling 
volgt opnieuw een ter inzage legging. 

Omgevingsvergunningen 
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het melden van brandveilig gebruik Molenstraat 46 te 

Bruinisse op 25-03-2019;
• Het aanbrengen van zonwering Domineesbosje 14 te Burgh 

Haamstede op 25-03-2019;
• Het plaatsen van tijdelijke, weersbestendige accommodatie 

in de vorm van hotelcontainers te Scharendijke, 
Brouwersdam op 26-03-2019;

• Het verbouwen van een woning en bouw schuur Loensweg 
10 te Nieuwerkerk op 27-03-2019;

• Het wijzigen van een uitrit Loensweg 10 te Nieuwerkerk op 
27-03-2019;

• Het realiseren van een tuinkamer Leeuwenburg 46 te 
Oosterland op 28-03-2019;

• Het plaatsen van een overkapping Domineesbosje 10 te 
Burgh-Haamstede op 26-03-2019);

• Het plaatsen van carport met zonnepanelen en plaatsen 
zonnepanelen op wagenhuis Noorddijkstraat 56 te 
Brouwershaven op 31-03-2019.

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 zes weken:
• Voor het plaatsen van een overkapping en het plaatsen van 

een tuinhuis Ostrea 32 te Brouwershaven ontvangen op 18 
januari 2019:

• Voor het bouwen van bergingen Kromme Elleboog 7 te 
Zierikzee ontvangen op 23 januari 2019.

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 verbouwen van een woning Poststraat 32 te Zierikzee 

(verzonden 26-03-2019);
• Het plaatsen van een dakkapel Steiltjesstraat 15 te Zierikzee 

9verzonden 29-03-2019);
• Het plaatsen van zonnepanelen Weststraat 1 te Zierikzee 

(verzonden 29-03-2019);

• Het plaatsen van 10 zonnepanelen Kampweg 4 te Burgh-
Haamstede (verzonden 29-03-2019);

• Het brandveilig gebruik Burghse weg 73 te Burgh-
Haamstede (verzonden 29-03-2019);

• Het renoveren van een garage tot woning 
Korte Nobelstraat 8 te Zierikzee (verzonden 29-03-2019);

• Het verplaatsen van een woning Weelweg 5 te Scharendijke 
(verzonden 29-03-2019);

• Het realiseren van een aanbouw Meeuwenstein 114 te 
Brouwershaven (verzonden 29-03-2019);

• Het renoveren van dak en gevel Serooskerkseweg 14 te 
Burgh-Haamstede (verzonden 29-03-2019);

• Het tijdelijk plaatsen van een promotiecaravan 
Koudekerkseweg – Plompetorenweg te Burgh-Haamstede 
(verzonden 29-03-2019).

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 wijzigen van de bestemming naar Wonen (voormalig 

agrarisch bedrijf) Maatje Haring Jobsweg 8 te Oosterland;
• Het wijzigen van de bestemming naar Wonen (voormalig 

agrarisch bedrijf) Bredeweg 1b te Oosterland.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 8 april tot en met maandag 20 mei 2019 
ter inzage bij Ruimte en Milieu, na telefonische afspraak (0111) 
452 252. 

Beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (dat 
wil zeggen tot en met uiterlijk maandag 20 mei 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 inrijverbod te Renesse, kruising 

Zeeanemoonweg, toegang van Zeeanemoonweg naar 
Oude Moolweg, inrit parkeerplaats Oude Moolweg, 
inrit Oude Moolweg met Lindelaan, inrit van de Jan van 
Renesseweg naar Oude Moolweg en Oude Moolweg 
kruising Bremweg te Renesse op 4 mei 2019 van 18.30 tot 
20.30.

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. 

mailto:marcel.vanden.berge%40schouwen-duiveland.nl?subject=
mailto:marcel.vanden.berge%40schouwen-duiveland.nl?subject=
http://www.schouwen-duiveland.nl
http://www.schouwen-duiveland.nl
http://www.schouwen-duiveland.nl
mailto:peter.van.sante%40schouwen-duiveland.nl?subject=
mailto:peter.van.sante%40schouwen-duiveland.nl?subject=
http://www.schouwen-duiveland.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht


GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!
 24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

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 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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