
Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente over politiek, 
beleid en inspraak
Kijk ook op www.schouwen-duiveland.nl

Gemeente 
Schouwen-Duiveland
Laan van Saint Hilaire 2
4301 SH  Zierikzee
Postbus 5555
4300 JA  Zierikzee
Telefoon (0111) 452 000

E-mail: 
gemeente@
schouwen-duiveland.nl

Week 22 • 2019

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.

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 6 juni.

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

Aangepaste inzameling 
restafval maandag 10 juni 

Maandag 10 juni zamelen we in verband 
met Pinksteren geen restafval in. In 
plaats daarvan legen we op zaterdag 8 
juni uw grijze rolemmer.

Tip: zorg dat uw rolemmer om 07.30 uur 
buiten staat. Het kan zijn dat we eerder 
dan gebruikelijk langskomen.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer

Activiteitenbesluit
• Het bouwen van een sauna Weelweg 12a te Ellemeet.

Omgevingsvergunningen 
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het renoveren van een dak Bolwerk 3 te Zierikzee op 20-05-

2019;
• Het vervangen van een dakkapel en schuur Lange Blokweg 

36 te Zierikzee op 20-05-2019;
• Het vervangen van een sirenemast Koningin Julianastraat 

18 te Ouwerkerk op 20-05-2019;
• Het plaatsen van een spiegeltent (tijdelijk) Daleboutsweg 9 

te Burgh Haamstede op 21-05-2019;
• Het renoveren van een dak Nieuweweg 1 te Dreischor op 

22-05-2019;
• Het plaatsen van een wilgentenenafscheiding in de 

voortuin Heerenisstraat 29 te Ellemeet op 27-05-2019.

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 verbouwen van een pakhuis tot woning 

Molenstraat 9 te Zierikzee ontvangen op 15 maart 2019;
• Voor het plaatsen van een hekwerk en overige 

werkzaamheden Hogezoom 96 c te Renesse ontvangen op 
8 april 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 Noorddijkstraat 17 te 

Brouwershaven (verzonden 23-05-2019):
• Het verbouwen van een pand tot appartement Hoge 

Molenstraat 26 te Zierikzee en samenvoeging winkel 
Havenplein 9 te Zierikzee (verzonden 23-05-2019);

• Het renoveren van een dak St. Domusstraat 52 te Zierikzee 
(verzonden (24-05-2019);

• Het vergroten van een berging Watergang 22 te Zierikzee 
(verzonden 24-05-2019);

• Het uitbreiden van een stallingsruimte Klaproosweg 32 te 
Burgh-Haamstede (verzonden 24-05-2019).

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 bouwen van een loods Rolleklootsedijk 21 te 

Nieuwerkerk. 
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking 
niet gewijzigd.

Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 3 juni tot en met maandag 15 juli 
2019 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu, na telefonische 
afspraak (0111) 452 252. 

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 juli 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.

D. Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 

volgende omgevingsvergunningen van rechtswege hebben 
verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is 
genomen:
• Het plaatsen van een balkon en balkonhek Grevelingenhout 

51 te Bruinisse.

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

E. 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 vervangen van een tuinhuis Korte Moermondsweg 23 

0004 te Renesse (verzonden 23-05-2019).

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

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

Zierikzee, Korte Nobelstraat, 03 juni 2019 van 10.30 uur tot 
14.30 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende locatie: 
Zierikzee, parkeerterrein aan de Scheldestraat, 12 juni 2019 
van 08.00 uur tot 20.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod en parkeerverbod: Op 5 
juni 2019 aan beide zijde (Parkeervakken) van de Oude 
Haven (Noordzijde en Zuidzijde), Balie met kruising Kerkhof, 
Balie met Kruising Karnemelksevaart, Kerkhof vanaf 
Politiebureau tot Poststraat, Havenplein, Havenpark (beide 
zijde) en kraanplein;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende 
wegen: Zierikzee, Watergang ter hoogte van Speeltuin de 
Cattemeet, 22 juni 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur;

• Het instellen van een parkeerverbod voor de volgende 
wegen: Bruinisse, Lange Ring op 10, 24 en 31 juli en 7 en 14 
augustus 2019 van 06.00 uur tot 14.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Hogezoom: kruising Hogezoom-Oude Moolweg 
-Hogezoom kruising Hoge Zoom- Jan van Renesseweg : 11 
augustus 2019 van 11.30 tot 20.00 uur;

• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen: 
Haven Noordzijde, Haven Zuidzijde, Poortdijkstraat, 
Noorddijkstraat, Schuitkade, Noorddijk, Nieuwe Jachthaven 
op 12 juli 2019 van 18.00 uur tot 00.30 van de dag er op en op 
13 juli 2019 van 08.00 uur tot 23.00 uur. De Markt zal zijn 
afgesloten van 8 juli 2019 vanaf 17.00 uur tot 13 juli 2019 23.00 
uur.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van de Nationale Buitenspeeldag 

parkeerterrein Scheldestraat te Zierikzee op 12 juni 2019 van 
13.00 tot 16.00 uur;

• Het organiseren van een open dag Noord Hogeweg 1 te 
Sirjansland op 6 juni 2019 van 13.00 tot 18.00 uur en op 8 juni 
2019 van 10.00 tot 18.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt in de kerk en op het 
Bethlehemplein te Scharendijke op 27 juli 2019 van 09.00 tot 
16.00 uur;

• Het organiseren van een Pinksterevenement  
Evenemententerrein Hogezoom van 7 juni tot en met 9 juni 
van 14.00 tot 01.00 uur;
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• Het organiseren van Concert at Sir Lageweg 17 te 
Sirjansland op 6 juli 2019 van 13.00 tot 00.00 uur.

• Het organiseren van de Paardenmarkt binnenstad Zierikzee 
op 5 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur;

• Het organiseren van diverse kleedjesmarkten, kerkplein en 
Lange Ring te Bruinisse op 10, 24 en 31 juli en 07 en 14 
augustus 2019 van 08.00 tot 13.00 uur;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Hogezoom Renesse 
op 11 augustus 2019 van 13.00 tot 18.00 uur;

• Het organiseren van de Perenverkoop Burghse Ring te 
Burgh-Haamstede op 21 september 2019 van 09.30 tot 12.00 
uur;

• Het organiseren van de Brouwse Dag centrum 
Brouwershaven op 12 juli 2019 van 18.00 tot 24.00 uur en op 
13 juli 2019 van 10.00 tot 22.00 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 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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