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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 4 juli 2019. Dit is de laatste vergaderavond voor het 
zomerreces. 
Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende 
documenten naar www.schouwen-duiveland.nl/
gemeenteraad. 

Vervallen informerende raadsbijeenkomst 
Het Presidium heeft besloten dat de informerende 
raadsbijeenkomst met betrekking tot de concept-dorpsvisie 
Burgh-Haamstede die gepland stond op 26 juni niet doorgaat.  
Eind juni is het boekje van de concept-dorpsvisie Burgh-
Haamstede gereed en volgt er informatie over de 
mogelijkheden om deze te lezen, te bespreken en uw reactie te 
geven.

Dorpsvisie Scharendijke ter Inzage 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 
2019 ingestemd met de concept dorpsvisie Scharendijke.

Ter inzage. Het concept dorpsvisie Scharendijke ligt van 17 juni 
2019 tot en met 29 juli 2019 ter inzage tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis. Via www.schouwen-duiveland.nl 
kunt u het document digitaal raadplegen.

Concept dorpsvisie. Deze integrale ruimtelijke en sociale visie 
op Scharendijke is opgesteld met de dorpsraad, 
klankbordgroep, inwoners en ondernemers, en bepaalt de 
kaders waarbinnen ontwikkelingen in en rond de kern 
Scharendijke kunnen plaatsvinden de komende 20 jaren. 
Onderdeel van de visie , en in overleg met de dorpsraad en de 
klankbordgroep opgesteld, is een uitvoeringsparagraaf met 
ontwikkelstrategie en projectenlijst. Hiermee wordt 
concreet hoe Scharendijke ook in de toekomst een prettige 
woon-, werk- en recreatieomgeving kan zijn voor een ieder.

De bij de gemeente bekende initiatieven hebben een plaats 
gekregen in het concept dorpsvisie en we hebben prioriteiten 
bepaald, onder meer voor de herinrichting van de openbare 
ruimte. Toekomstige initiatieven, die nu nog niet bekend zijn 
binnen onze gemeente, kunnen worden getoetst aan de 
opgaven, functionele en ruimtelijke uitgangspunten in het 
concept dorpsvisie Scharendijke. De gemeente heeft enerzijds 
een rol als aanjager/uitvoerder, door projecten zelf uit te 
voeren, belangrijke koppelingen te maken tussen projecten en 
gesprekken aan te gaan met ontwikkelaars. Anderzijds is de 
gemeente faciliterend, door initiatieven van derden zoveel 
mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van 
wijziging van het bestemmingsplan.

Definitieve dorpsvisie. Na de ter inzage legging worden 
zienswijzen beantwoord en zo nodig ook aanpassingen in de 
dorpsvisie Scharendijke verwerkt.

Het concept dorpsvisie Scharendijke wordt samen met 
de eventuele zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad, 
die de visie vast moet stellen.

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.

Openbare raadsbijeenkomst
over het rapport ‘Afspraken over samenwerken  
met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ 

Zeeuwse gemeenten worden geadviseerd en ondersteund 
door een werkgroep om te komen tot een goede 
samenwerking en gemeenschappelijke regelingen. Hierover 
heeft de werkgroep een rapport geschreven wat 26 april 2019 is 
vastgesteld door het bestuur van de Vereniging van Zeeuwse 
Gemeenten. Op maandagavond 24 juni 2019 licht een lid van de 
werkgroep de inhoud van het rapport toe. 
U bent van 19.30 tot 20.30 uur van harte welkom deze 
bijeenkomst bij te wonen in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis in Zierikzee.

Papierinzameling  
Burgh-Haamstede 
De Koninklijke Muziekvereniging Witte van Haemstede zamelt 
al meerdere jaren oud papier in. Dit werd gedaan met 
containers die 24 uur per dag geopend waren. Helaas is 
geconstateerd dat er bij de containers veel (rest)afval werd 
achtergelaten. Hierdoor is de papierinzameling in Burgh-
Haamstede gewijzigd.

Aangepaste openingstijden papiercontainers 
muziekvereniging 
De muziekvereniging ziet zich helaas genoodzaakt om de 
openingstijden van de papiercontainers aan te passen en zelfs 
een aantal papiercontainers te verwijderen. Woont u in Burgh-
Haamstede? Dan kunt u elke 2e en 4e zaterdag van de maand 
van 09.00 tot 14.00 uur uw oud papier bij de container op het 
parkeerterrein aan de Kriekemeet brengen.

Extra papiercontainers gemeente 
De inzamellocatie voor oud papier van de muziekvereniging op 
de het parkeerterrein achter de Burghse Schoole is met ingang 
van 15 juni verwijderd. De gemeente heeft wee bovengrondse 
papiercontainers geplaats. Deze containers worden 2 keer per 
week geleegd. Aan de Kriekemeet is een ondergrondse 
container van de gemeente omgebouwd naar een 
papiercontainer.

EWSD helpt bedrijven 
met Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing

Verbruikt uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ 
aardgas of meer per jaar? De Rijksoverheid heeft bepaald dat u 
dan een informatieplicht hebt.  
U moet melden welke energiebesparende maatregelen u hebt 
genomen. Dit moet u voor 1 juli 2019 rapporteren op het e-loket 
van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Met deze 
informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid 
energiebesparing versnellen.

Wat betekent de informatieplicht? 
Deze nieuwe ‘informatieplicht energiebesparing’ geldt naast de 
bestaande energiebesparingsplicht. De overheid heeft met 19 
bedrijfstakken gezamenlijk lijsten opgesteld met maatregelen 
voor energiebesparing met een terugverdientijd van minder 
dan vijf jaar, de zogeheten ‘Erkende Maatregelen’. De 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een 
stappenplan gemaakt waarmee u ziet of uw bedrijf een 
informatieplicht heeft, maar u kunt ook gebruikmaken van de 
diensten van Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD). 
Bekijk het Stappenplan informatieplicht energiebesparing 
via http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

Energie Werkt Schouwen-Duiveland kan u helpen 
Energie Werkt Schouwen-Duiveland wil graag als energie-
vraagbaak dienen en bedrijven maar ook particulieren op 
Schouwen-Duiveland zoveel mogelijk ontzorgen.  
 
Zij kunnen u adviseren bij uw Erkende Maatregelenlijst 
Energiebesparing (EML). Door u te helpen bij het kiezen van 
Erkende Maatregelen, u te voorzien van advies en te helpen 
met het invoeren van uw informatieplicht op het RVO e-loket. 
Zij werken tegen kostprijs. OSD-leden krijgen ook nog een 
korting van 10% op de energiebesparingsadviezen.

Om het u gemakkelijk te maken heeft EWSD twee 
adviesmogelijkheden samengesteld, afhankelijk van uw 
behoefte kunt u kiezen uit: primair & secundair advies.
• Primair €575,- 

Beoordelen van de energiebesparingsmaatregelen op 
aanvaardbaarheid. EWSD kan uw intermediair zijn voor het 
RVO e-loket.

• Secundair €980,- 
EWSD ontzorgt u volledig met uw energiebesparings-
maatregelen en zijn uw intermediair voor het RVO e-loket.

 
Voor wanneer moet u de maatregelen melden? 
De energiebesparende maatregelen die u hebt genomen moet 
u voor 1 juli 2019 rapporteren op het e-loket van RVO. Hiervoor 
hebt u eHerkenning niveau 1 nodig. Dit kunt u aanschaffen via 
de website van eHerkenning. Hier zijn kosten aan verbonden 
die per leverancier verschillen. Houd rekening met een levertijd 
van minimaal vijf werkdagen.

Informatie over Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing 
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/informatieplicht. U 
kunt de helpdesk van de RVO ook bellen op het nummer 088 
042 42 42 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).  
Vanuit België: +31 70 379 80 00.

Informatie EWSD aanbod? 
Belangstellenden kunnen hun aanvraag melden op onze info 
mail: info@ewsd.nl. Indien u direct vragen heeft over deze 
informatieplicht kunt u ook bellen naar nummer 06 51 60 43 40. 



Overlast door BBQ rook 
De zomerse dagen komen er weer aan, de periode dat we met 
zijn allen vaker buiten zitten. Soms stoken we dan ook de 
vuurkorf, buitenkachel of barbecue. Buiten extra gezelligheid 
levert dit voor sommige mensen ook overlast op. Vooral 
kwetsbare groepen als mensen met een longziekte, ouderen, 
kinderen en mensen met een hart- en vaatziekte krijgen eerder 
gezondheidsklachten door houtrook. Deze mensen kunnen 
benauwd worden, moeten veel hoesten of krijgen een 
verslechterde longfunctie. Bij hoge blootstellingen kunnen de 
klachten lang aanhouden, ook als het vuur uit is. Bij mistig weer 
blijft rook bovendien langer hangen, de kans op overlast is voor 
die inwoners op zo’n moment nog groter. U kunt rekening 
houden met uw omgeving als u hout stookt door droog en 
onbehandeld hout te gebruiken.

Programmarekening 2018 
Burgemeester en Wethouders hebben (volgens art 197 van de 
Gemeentewet) de concept-programmarekening over het jaar 
2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad behandelt 
deze concept-programmarekening tijdens de 
raadsvergaderingen van 20 juni en 4 juli 2019. 
De concept-programmarekening 2018 bevat het jaarverslag, de 
jaarrekening en de accountantsverklaring. Het geeft de lezer 
een indruk hoe het de gemeente financieel is vergaan in het 
vorige jaar. 

De concept-programmarekening is digitaal te downloaden via 
www.schouwen-duiveland.nl, hier te klikken op inwoner en 
naar bestuur en organisatie/bestuur/raad/programmarekening 
te gaan, dit is uiteraard gratis en in PDF formaat. 
Tevens ligt de concept-programmarekening ter inzage in de 
leesruimte van het gemeentehuis. 
(Voor inlichtingen/bestellen bij A.A Gunst,  
telefoon 0111-452204).

Wet Milieubeheer
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer 
Activiteitenbesluit
• Het veranderen van het bedrijf en het plaatsen van een 

nieuwe koeltoren ter vervanging van de oude koeltoren 
Deltastraat 14 in Zierikzee;

• Het veranderen van de inrichting Ringweg 1a te Oosterland;
• Het starten van een tijdelijk pop-up restaurant 

Roelandsweg 8 te Renesse;
• Het vervangen van een bestaande loods Maireweg 10 te 

Burgh-Haamstede;
• Het starten van een installatiebedrijf Kloosterweg 48 te 

Noordgouwe;
• Aanvraag om maatwerkvoorschriften Bema Kunststoffen 

B.V.
 
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken 
bekend dat zij op 29 mei 2019 een aanvraag voor 
maatwerkvoorschriften, waarbij de reguliere 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen 
van Bema Kunststoffen B.V. De aanvraag heeft betrekking op 
het aspect geluid. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan 
op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt 
overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden 
afgewacht.  
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u 
zich wenden tot de heer P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31(0)6 5120 2869 of 0115-745100. De aanvraag staat 
geregistreerd onder nummer W-MWP190024/00219456.

Wijzigingen 
bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 
3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het 
geldende bestemmingsplan vast te stellen voor:
• Het omzetten van de bestemming Bedrijven met de 

aanduiding Opslag en Distributie in de Woonbesteming op 
het adres Venkelstraat 7 te Zierikzee

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u ook 
inzien op www.schouwen-duiveland.nl
 
Ter inzage 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 24 juni 2019  tot en met maandag 5 
augustus 2019 ter inzage bij Ruimte en Milieu, na telefonische 
afspraak 0111-452252.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het plaatsen van een overkapping Hoeveweg 3 te Zierikzee 

op 07-06-2019;
• Het plaatsen van een toegangspoort met schuifpoort 

Putterweg 5 te Renesse op 07-06-2019;
• Het plaatsen van een erfafscheiding Voorburglaan 6 te 

Brouwershaven op 08-06-2019;
• Het vernieuwen van een dak Kloosterweg 71 te 

Noordgouwe op 11-06-2019;
• Het bouwen van een woning Oosterscheldestraat (109) te 

Zierikzee op 11-06-2019;
• Het realiseren van een woongebouw met 6 appartementen 

Laone 11 en 13 te Renesse op 12-06-2019;
• Het bouwen van een woning Pijlerdam (24) te Zierikzee op 

13-06-2019;
• Het legaliseren van een berging Herckenstein 51 te 

Brouwershaven op 13-06-2019;
• Het verbouwen van een woning Provinciale Straatweg 5 te 

Brouwershaven op 13-06-2019;
• Het uitbreiden van een garage Lindelaan 25a te Renesse op 

14-06-2019;
• Het vervangen van riolering Poststraat te Zierikzee op 06-

06-2019;
• Het tijdelijk gebruik van een ruimte ten behoeve 

onderwijsdoeleinden Emil Sandstromweg 4 0001 te 
Zierikzee op 14-06-2019;

• Het plaatsen van een tijdelijke container Schelphoekstraat 1 
te Zierikzee op 14-06-2019.

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 wijzigen en verbouwen van een rijksmonument 

Duinweg 5 te Renesse ontvangen op 24 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 verwijderen van een schuur Inlaag 8 te Scharendijke 

(verzonden 11-06-2019);
• Het wijzigen van de bestemming naar volledig Wonen 

Dorpsring 21 te Noordwelle (verzonden 13-06-2019);
• Het realiseren van een muur doorbraak Raamstraat 3 te 

Zierikzee (verzonden 13-06-2019);
• Het realiseren van een poëzieroute te Noordwelle 

(verzonden 13-06-2019);
• Het aanleggen van een terras aan de achterzijde woning 

Nieuwe Haven 37 te Zierikzee (verzonden 13-06-2019);
• Het bouwen van een berging Zuidweg 38 te Zonnemaire 

(verzonden 13-06-2019);
• Het uitbreiden van een woning Lange Blokweg 25 te 

Zierikzee (verzonden 13-06-2019).

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 2 te 

Nieuwerkerk (verzonden 17-06-2019);
• Het realiseren van 5 permanente standplaatsen op 

minicamping, 2 pensionkamers, een yogakamer in een 
schuur en een theetuin Steursweg 3 te Burgh Haamstede.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet 
gewijzigd.
 
Ter inzage 
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken 
liggen van maandag 24 juni 2019 tot en met maandag 5 
augustus 2019 ter inzage bij Ruimte en Milieu, na telefonische 
afspraak 0111-452252. 

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 5 augustus 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 

te Dreischor :  Molenweg vanaf de Bellaertweg, Welleweg 
vanaf de de Zorge’s weg, Stoofweg ter hoogte van de 
Langeweg en de Zuid Langeweg, en Bogerdweg vanaf de 
Zuiddijk op 17 augustus 2019.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van de Vlasdag kern te Dreischor op 17 

augustus 2019 van 08.00 tot 17.00 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. 


