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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.

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 20 juni 2019.

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

Openbare raadsbijeenkomst 
over het SWVO
Op maandag 17 juni 2019 houdt het SWVO 
(Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio) een 
presentatie voor de gemeenteraad over de organisatie en haar 
activiteiten die zij uitvoert voor de zeven gemeenten in de 
Oosterschelderegio. Iedereen is van harte welkom deze 
bijeenkomst bij te wonen om 19.30 uur in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis in Zierikzee.

Vergadering dorpsraad 
Sirjansland 
De dorpsraad Sirjansland houdt haar openbare jaarvergadering 
op woensdag 19 juni om 20.00 uur in het dorpshuis, Sportweg 1 
te Sirjansland.

Verkeersmaatregelen 
Concert at SEA 
Op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 juni vindt aan de 
Brouwersdam het festival Concert at SEA plaats. De organisatie 
en het gemeentebestuur stellen in en rondom Scharendijke en 
Ellemeet een aantal verkeersmaatregelen in. Dit wordt gedaan 
om tijdens de festivaldagen de toegang voor bewoners en 
hulpdiensten te kunnen garanderen. Ook op de Brouwersdam 
zelf (N57) worden maatregelen getroffen. Bewoners uit 
Ellemeet en Scharendijke ontvangen per brief van de 
gemeente een officiële ontheffing in de vorm van een sticker 
om verkeersposten te kunnen passeren.

De maatregelen rond Concert at SEA kunt u ook nalezen op de 
website van Concert at SEA www.concertatsea.nl/info en op 
www.schouwen-duiveland.nl onder nieuwsberichten. Door 
deze maatregelen voorkomen of verminderen we overlast voor 
bewoners en bedrijven en zorgen we ervoor dat de 
hulpdiensten in geval van calamiteiten altijd de woonkernen in 
en uit kunnen.

Vastgesteld bestemmingsplan 
1e herziening  
Kop van Schouwen 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat het op 22 mei 2019 vastgestelde bestemmingsplan 
1e herziening Kop van Schouwen met identificatienummer NL.
IMRO.1676.00125BphKS-VA05 van 17 juni tot en met 29 juli 2019 
ter inzage ligt. U kunt het digitale bestemmingsplan 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het 
bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen in deze periode 
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.

Plan
Op 6 februari 2019 heeft de Raad van State een uitspraak op het 
beroep van het bestemmingsplan 1e herziening Kop van 
Schouwen gedaan. In haar uitspraak heeft de Raad van State de 
gemeente de opdracht gegeven om met betrekking tot het 
perceel Hogezoom 74 Burgh-Haamstede een aanvullende 
motivering op te nemen of een nieuw besluit te nemen. 

Het voorliggende vastgestelde bestemmingsplan is een nieuw 
besluit van de gemeenteraad. Het besluit houdt in dat aan het 
perceel Hogezoom 74 wordt de aanduiding specifieke vorm van 
agrarisch - paardenpension toegevoegd. In de regels van het 
bestemmingsplan wordt opgenomen dat ter plaatse van deze 

aanduiding 12 paarden mogen worden gehouden. Met deze 
aanpassing wordt het mogelijk om op het perceel Hogezoom 
74 bedrijfsmatig 12 paarden te houden.

Reageren
Van 22 mei tot en met 29 juli 2019 kan beroep worden ingesteld 
tegen het vaststellingsbesluit en de verleende 
omgevingsvergunning. Beroep kan worden ingesteld door 
iedere belanghebbende die het niet eens zijn met de 
gewijzigde onderdelen van het voorliggende 
bestemmingsplan. 
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,  
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen 
via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor 
de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde 
site. 
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het 
indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt – indien er geen sprake is van een 
voorlopige voorziening - op grond van artikel 3.8 lid 5 van de 
Wet ruimtelijke ordening in werking op 30 juli 2019. 

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer 
Activiteitenbesluit
• Het plaatsen van 4 verlichtingsmasten De Vang 1 te 

Bruinisse

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het realiseren van een uitrit Slabberswerf 14 te Zierikzee op 

02-06-2019;
• Het realiseren van een uitrit Christinastraat 10 te 

Zonnemaire op 02-06-2019;
• Het verbouwen van een constructiewerkplaats Groene 

Weegje 23 te Zierikzee op 03-06-2019;
• Het vervangen van een dak Weststraat 20 te Bruinisse op 

03-06-2019;
• Het plaatsen van 2 dakkapellen Hoogerwerfsweg “De Tong” 

138 te Bruinisse op 28-05-2019;
• Het plaatsen van een tijdelijke erfafscheiding ten behoeve 

van uitstalling auto´s te Scharendijke, Brouwersdam MDS G 
625 op 29-05-2019;

• Het herinrichten van de Hoge Molenstraat tussen ‘t Vrije en 
Schuithaven te Zierikzee op 06-06-2019;

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 6 weken:
• Voor het bouwen van 14 woningen, 1e gedeelte 

Burgemeester van der Havestraat te Oosterland ontvangen 
op 23 april 2019

De beslistermijn wordt verlengd om de kans te vergroten dat er 
een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

Wat vindt u van ons? 
 
De gemeente start weer met een imago-onderzoek. In de 
komende week ontvangen ca. 15.000 inwoners, 
ondernemers, tweede huizenbezitters, de gemeenteraad en 
het college van burgemeester en wethouders een 
vragenlijst. Daarin staat een hele reeks aan vragen die te 
maken hebben met het imago van de ambtelijke 
organisatie. De vragen gaan dus niet over de gemeenteraad 
of het college van burgemeester en wethouders.

Als u een vragenlijst ontvangt, stellen wij het bijzonder op 
prijs als u uw mening geeft. Dat is alleen online mogelijk en 
is altijd volstrekt anoniem. Wij kunnen de brieven helaas niet 
per e-mail sturen omdat inwoners niet verplicht zijn hun 
e-mailadressen aan ons door te geven.  

Verbetering dienstverlening
Doel van het onderzoek is de verbetering van onze 
dienstverlening. Wij willen graag de volwaardige partner 
zijn voor al onze doelgroepen, u mag zeggen hoe ver wij 
hier nog van verwijderd zijn. Het onderzoek neemt 
ongeveer een kwartier van uw tijd in beslag.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.
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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 wijzigen van een voorgevel Burgemeester 

Boumanstraat 3 te Nieuwerkerk (verzonden 04-06-2019);
• Het verlengen van de verleende tijdelijke vergunning 

Haringvlietplein 2 te Zierikzee (verzonden 04-06-2019);
• Het kappen van bomen Slingerbos achter Zuidwellestraat 

13 en 15 te Zierikzee (verzonden 04-06-2019);
• Het verbouwen van een pakhuis tot woning Molenstraat 9 

te Zierikzee (verzonden 07-06-2019);
• Het realiseren van een uitrit Constantijnweg 3 te Renesse 

(verzonden 07-06-2019);
• Het bouwen van een poolhouse/ veranda Lokkershofweg 6 

te Noordwelle (verzonden 07-06-2019);
• Het verbouwen van een berging Dorpsweg 37 te Bruinisse 

(verzonden 07-06-2019);
• Het plaatsen van een chalet Boterhoekseweg 3 te 

Ouwerkerk (verzonden 07-06-2019);

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.


