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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.

Gemeenteraad met 
zomerreces 
De gemeenteraad gaat met zomerreces. Dit betekent dat er in 
juli en augustus geen commissie- en raadsvergaderingen 
plaatsvinden. Donderdag 12 september worden de 
vergaderavonden weer hervat.

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

Rectificatie Bestemmingsplan 
1e herziening Kop van Schouwen 
Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere 
bekendmaking van 14 juni 2019. De rectificatie is noodzakelijk, 
omdat bij de eerdere bekendmaking niet de juiste stukken via 
ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt 
dit hersteld. 

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 15 juli tot en met 26 augustus 
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 15 juli tot en met 26 augustus 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 27 augustus 2019.

Eikenprocessierups:  
wat moet u weten?  
U hebt er vast al iets over gelezen of gehoord: de 
eikenprocessierups. Op veel eikenbomen in bijna heel 
Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde 
rupsen aantreffen. De rupsen gaan ‘s nachts in groepen - in 
processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de 
naam eikenprocessierups. Na contact met de microscopisch 
kleine, pijlvormige brandharen van deze rups kunnen klachten 
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de 
luchtwegen.

Ook op Schouwen-Duiveland is de eikenprocessierups op 
verschillende plekken gesignaleerd. Op plekken waar veel 
mensen zijn en waar de kans op overlast het grootst is, 
proberen we de nesten zo snel mogelijk weg te halen. Deze 
plekken met een hoog risico zijn bijvoorbeeld bij scholen, 
speelplekken en drukke voet- en fietspaden.

Wat kunt u doen?
Hebt u in uw eigen tuin een boom met de eikenprocessierups 
aangetroffen? In dit geval kunt u contact opnemen met een 
erkende plaagdierbestrijder.

Hebt u een plek met de eikenprocessierups in de openbare 
ruimte binnen de bebouwde kom aangetroffen? Dan vragen wij 
u dit te melden bij onze Servicelijn. Dat kan via onze website 
(www.schouwen-duiveland.nl), door een WhatsApp bericht te 
sturen naar 06 10 11 51 63 of te bellen naar (0111) 452 111.

We raden u vooral aan om uit de buurt van een nest met de 
eikenprocessierups te blijven.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u ook 
terecht op www.rivm.nl.

Hebt u een probleem  
met uw buren? 

Nu de zomervakantie er weer aankomt en het langer licht is, 
leven we met elkaar meer buiten. Soms kan dat ook leiden tot 
het ervaren van overlast, bijvoorbeeld door geluid, de geur en 
rook van barbecues en buitenhaarden. Maar ook van een 
caravan of camper die wat langer in de straat geparkeerd staat 
dan maximaal drie dagen.

Ga in gesprek
Ervaart u zulke overlast? Of eventueel andere overlast in de 
straat door verkeerd geparkeerde auto’s, al dan niet op de 
stoep. Ga dan het gesprek aan met de buurtbewoner die de 
overlast veroorzaakt. Doe dat altijd op een rustige manier. 
Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te 
tonen voor elkaar. Dan kunt u samen zoeken naar een 
oplossing waar u beiden achter staat. Maak samen afspraken 
voor de toekomst en kom ze ook na. 

Buurtbemiddeling
Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Als 
met elkaar praten door omstandigheden niet meer lukt, dan 
kunt u terecht bij Buurtbemiddeling. Buurtbemiddelaars zijn 
getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij 
doen hun best om problemen of conflicten zo goed mogelijk 
op te lossen. Wilt u gebruik maken van Buurtbemiddeling, 
neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling 
via telefoonnummer 06 45 77 25 16 of per e-mail 
buurtbemiddeling@schouwen-duiveland.nl.

Houden klachten aan na gesprek
Vanzelfsprekend kunt u bij aanhoudende overlast dit ook 
melden bij de gemeentelijke servicelijn (0111) 452 111 op 
maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag tot 16.00 uur of via https://mijn.schouwen-duiveland.nl. 
De handhavers van de gemeente kunnen dan misschien iets 
voor u betekenen.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer
Activiteitenbesluit
• Het tijdelijk opslaan van mest aan de Lage Maireweg te 

Oosterland;
• Het tijdelijk opslaan van mest aan de Rijksstraatweg te 

Bruinisse;
• Het tijdelijk opslaan van mest aan de Rijksweg N59 te 

Oosterland.

Wijzigingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken 
op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat het wijzigingsplan voor een ieder in te zien is:  
• Renesse, Lagezoom 27 voor het toevoegen van twee 

nieuwe economische dragers (NED’s) in de vorm van een 
theetuin met theeschenkerij en een eethuis met winkeltje.
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Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen 
van maandag 15 juli tot en met maandag 26 augustus 2019 ter 
inzage. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van 
de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en 
wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen 
naar voren te brengen, kunt u bellen naar (0111) 452 252. 

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien 
op www.schouwen-duiveland.nl.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het legaliseren van een gastenverblijf en uitbreiden van 

een schuur Provincialeweg 3 te Kerkwerve op 01-07-2019;
• Het plaatsen van zonnepanelen Hofferstraat 26 te Zierikzee 

op 01-07-2019;
• Het bouwen van een woning Vuuf gemeten (9) te 

Kerkwerve op 02-07-2019;
• Het verbouwen van een woning Lijsterbesstraat 1 te 

Nieuwerkerk op 09-07-2019;
• Het bouwen van een berging Lange Reke 15 (perceel 

Achterpad ongenummerd) te Renesse op 02-07-2019;
• Het wijzigen van een gevel Havenpark 4 te Zierikzee op  

03-07-2019;
• Het verbouwen van een woning Donkereweg 27 te 

Noordgouwe op 04-07-2019;
• Het plaatsen van een aanbouw Lange Blokweg 48 te 

Zierikzee op 04-07-2019;
• Het aanbrengen van reclame Hogezoom 180 te Renesse op 

04-07-2019;
• Het plaatsen van een overkapping Dijk van Bommenede 

42c te Zonnemaire op 07-07-2019;
• Het bouwen van een woning Pijlerdam (18) te Zierikzee op 

08-07-2019;
• Het splitsen van een pand Vrije (2) te Zierikzee op 24-06-

2019.

Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. 

B. 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 nieuw bouwen van een serre Nieuwe Haven 93 te 

Zierikzee (verzonden 03-07-2019);
• Het onderhouden en verduurzamen kantoorpand 

Poststraat 39 te Zierikzee (verzonden 03-07-2019);
• Het plaatsen van een erfafscheiding Voorburglaan 6 te 

Brouwershaven (verzonden 03-07-2019);
• Het realiseren van een uitrit Christinastraat 10 te 

Zonnemaire (verzonden 03-07-2019);
• Het vervangen van daken en kozijnen Raamstraat 2 tot en 

met 16 te Zierikzee (verzonden 03-07-2019);
• Het bouwen van een sauna Weelweg 12a te Ellemeet 

(verzonden 03-07-2019);
• Het verbouwen van een pand tot 2 woningen St. 

Domusstraat 76 en 76 a te Zierikzee (verzonden 03-07-2019);
• Het bouwen van een atelier c.q. berging Havenpark 35 te 

Zierikzee (verzonden 03-07-2019);

• Het vervangen van kademuren Haven 
Brouwershaven (verzonden 03-07-2019);

• Het vernieuwen van een dak Kloosterweg 71 te 
Noordgouwe (verzonden 03-07-2019);

• Het nieuw bouwen van een berging Groeneweg 17 te 
Noordgouwe (verzonden 03-07-2019);

• Het verbouwen van een woning Hogeweg 41 te Burgh-
Haamstede (verzonden 03-07-2019);

• Het bouwen van een loods Heuvelsweg 2a te Zierikzee 
(verzonden 03-07-2019);

• Het wijzigen en verbouwen van een rijksmonument 
Duinweg 5 te Renesse (verzonden 05-07-2019).

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

Verlening van een monumentenvergunning 
(Monumentenwet 1988)
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van 
Engelshoven, heeft volgens artikelen 14, eerste lid, onder b, van 
de Monumentenwet 1988 juncto artikel 3:18 van de Algemene 
wet bestuursrecht vergunning verleend voor:

Gezien het verzoek tot aanvullende van het besluit van 27 
september 2017 voor werkzaamheden op het percelen met de 
kadastrale aanduiding: WTSOOC 2721, WTSOOC 2977 
(Rijksmonumentnummer 46170/Westeren Ban van Schouwen, 
Meeuwenduinen).

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van maandag 15 juli tot en met maandag 26 
augustus 2019 in het gemeentehuis te Zierikzee ter inzage. 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan door 
belanghebbende, die redelijkerwijs niet verweten kan worden 
dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het 
ontwerpbesluit, beroep instellen bij de sector bestuursrecht 
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90006, 4800 
PA Breda. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste 
bevatten, uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
beroep. 

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

Bruinisse, afsluiting van De Beursstraat, Verlengde 
Beursstraat, Ds. Waardeburgstraat, Oudestraat, 
Goudzwaardstraat, Lange Ring, Nieuwstraat, Pr. 
Margrietstraat en Deestraat in verband met verschillende 
attracties op 18, 19 en 20 juli 2019 tussen 07.00 uur en 01.00 
uur van de daaropvolgende dagen;

• Het Havenplateau vanaf 15 juli 2019 tot en met 21 juli 2019 
09.00 uur. De buitendijks gelegen bedrijven blijven 
bereikbaar voor belanghebbenden en 
hulpverleningsdiensten; De Havenkade van 17 juli 2019 
18.00 uur (nabij restaurant De Meeuw) en Ds. 

Waardenburgstraat tot 21 juli 2019 09.00 uur, te Bruinisse; 
• De Noordijk vanaf kruising met Groeneweg en Hageweg op 

19 juli 2019 van 08.00 uur tot 19.00 uur en op 20 juli 2019 van 
09.00 uur tot 24.00 uur. Het Kerkplein en Korte Ring in 
verband met de kermis (15 juli 2019 van 08.00 uur tot en met 
21 juli 2019 08.00 uur), te Bruinisse.

B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het organiseren van Schuimparty Forever Young 

evenemententerrein Hogezoom Renesse op 24 juli 2019 en 
7, 14 en 21 augustus 2019 van 13.00 tot 16.00 uur;

• Het organiseren van Oktoberfest evenemententerrein 
Hogezoom te Renesse op 19 oktober 2019 van 12.00 tot 
22.00 uur;

• Het organiseren van de Visserijdagen centrum Bruinisse op 
18, 19 en 20 juli 2019 van 10.00 tot 01.00 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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