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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.

Ontwerp Structuurvisie 
Zierikzee 2030 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerp 
Structuurvisie Zierikzee 2030 met identificatienummer NL.
IMRO.1676.00264StvZZ-ON01 van 29 juli tot en met 8 september 
2019 ter inzage ligt.

U kunt de digitale ontwerpstructuurvisie met bijbehorende 
stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen 
de stukken in deze periode in de leesruimte van het 
gemeentehuis, waar u deze tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis kunt inzien.

Deze “Structuurvisie Zierikzee 2030”, vervangt de structuurvisie 
uit 2002 en is nauw verbonden met de strategische visie “Tij 
van de toekomst”. De structuurvisie is vooral gericht op behoud 
en verbetering van de bestaande ruimtelijke en sociale 
kwaliteiten en op het versterken van het stedelijk landschap en 
de leefbaarheid. In en om Zierikzee zijn veel ontwikkelingen 
gaande, die vaak met elkaar zijn verbonden. In deze 
structuurvisie worden deze relaties gelegd. Het gaat om het 
integraal afwegen van belangen en vooral ook over het 
vastleggen van de waarden voor de toekomst: welke 
kwaliteiten vinden we belangrijk en hoe kunnen we die 
koesteren en versterken Met deze structuurvisie zet de 
gemeente de ruimtelijke koers voor de toekomst van Zierikzee 
uit tot 2030.

De structuurvisie is een document voor de langere termijn. De 
visie vormt de basis voor het toekomstig beleid. Als uitwerking 
van de structuurvisie kunnen gebiedsvisies, masterplannen, 
uitwerkingsplannen en bestemmingsplannen worden 
opgesteld en concrete (plan)ontwikkelingen in gang worden 
gezet.

Van 29 juli tot en met 8 september 2019 kan iedereen een 
zienswijze geven op de ontwerpstructuurvisie. Dit kan digitaal 
via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail 
is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen 
naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 
4300 JA Zierikzee.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen over de 
ontwerpstructuurvisie dan bent u van harte welkom op de 
openbare inloopbijeenkomst op dinsdagavond 27 augustus 
2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur op het gemeentehuis.

De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele 
ingediende zienswijzen naar verwachting in het vierde 
kwartaal 2019 een besluit nemen over de vaststelling van de 
structuurvisie. Na vaststelling wordt de structuurvisie voor 
iedereen ter inzage gelegd. Tegen het vaststellingsbesluit is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.

Wet Milieubeheer 
Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet 
milieubeheer

Activiteitenbesluit
• Het starten van een bedrijf Maatje Harings Jobsweg 1 te 

Oosterland;

• Het mobiel breken van puin Maireweg 6 te Burgh-
Haamstede;

• Het uitbreiden van de inrichting De Weel 13 te Nieuwerkerk
• Het uitbreiden van de inrichting met wasplaats 

Boogaardweg 2 te Zonnemaire;
• Het uitbreiden van de inrichting Heuvelsweg 21 te 

Kerkwerve;
• Het veranderen van het bedrijf Ringweg 1a te Oosterland.

Stoken
ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart 
2019:

Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing 
verleend op grond van artikel 10.63 tweede lid Wet 
milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet 
milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en 
resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, voor:
• Het organiseren van een vreugdevuur evenemententerrein 

Hatfieldpark te Zierikzee op 15 augustus 2019.

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Het vervangen van een bedrijfspand Langeweg 2a te 

Bruinisse op 10-07-2019;
• Het plaatsen van een schuur Krabbendijke 14 te 

Brouwershaven op 15-07-2019;
• Het bouwen van een woning Schouwsedijk (7) te 

Brouwershaven op 15-07-2019;
• Het uitbreiden van een bedrijfspand Rijksweg 26a te 

Nieuwerkerk op 16-07-2019;
• Het aanleggen van een dam, Dorpsweg 3b te Bruinisse op 

16-07-2019;
• Het vervangen van een aanbouw Ingridstraat 18 te 

Noordwelle op 17-07-2019;
• Het gedeeltelijk vervangen van een dak Daleboutsweg 9 te 

Burgh-Haamstede op 17-07-2019;
• Het realiseren van een tijdelijke informatiecentrum De 

Lanen te Zierikzee op 17-07-2019;
• Het bouwen van 2 onder 1 kap woningen Kaveldijk ( 1 - 11 en 

2 – 12) te Zierikzee op 17-07-2019;
• Het bouwen van vrijstaande woningen Inlaagdijk ( 2- 12) 

Middeldijk (5, 7), Pijlerdam ( 9, 11, 13, 21, 23, 25, 31, 35, 37, 39) te 
Zierikzee op 17-07-2019;

• Het plaatsen van een tijdelijke unit tbv verbouwing woning 
Kraaijensteinweg 134 te Burgh-Haamstede op 18-07-2019;

• Het bouwen van een woning Stoofheule (6) te Nieuwerkerk 
op 18-07-2019;

• Het realiseren van een dienstwoning Hoogenboomlaan 28 
te Renesse op 19-07-2019;

• Het tijdelijk plaatsen van een caravan als informatiecentrum 
tbv de zandsuppletie Roggenplaat Koudekerkseweg- 
Plompetorenweg te Burgh-Haamstede op 19-07-2019;

• Het uitbreiden van een woning Dapperweg 10 te Burgh-
Haamstede op 19-07-2019;

• Het brand veilig gebruik Hoge Molenstraat 13 te Zierikzee 
op 19-07-2019;

• Het bouwen van een schuurtje Korte Noordstraat 2 te 
Sirjansland op 22-07-2019;

• Het brand veilig gebruik Hogezoom 190 te Renesse op  
22-07-2019.

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 constructiewerkplaats Groene 

Weegje 23 te Zierikzee ontvangen op 3 juni 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 bouwen van een blokhut Torenplein 9 te Oosterland 

(verzonden 19-07-2019);
• Het bouwen van een woning Pijlerdam 18 te Zierikzee 

(verzonden 19-07-2019);
• Het uitbreiden van een garage Lindelaan 25a te Renesse 

(verzonden 19-07-2019);
• Het bouwen van een woning Pijlerdam 24 te Zierikzee 

(verzonden 19-07-2019);
• Het bouwen van een woning Oosterscheldestraat 109 te 

Zierikzee (verzonden 19-07-2019);
• Het verbouwen van een pakhuis tot woning Meelstraat 29 

te Zierikzee (verzonden 19-07-2019);
• Het plaatsen van een schuur Krabbendijke 14 te 

Brouwershaven (verzonden 19-07-2019).

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

Overige vergunningen
A. Verleende vergunningen/ontheffingen door de 
burgemeester:
• Het incidenteel organiseren van sportactiviteiten op de 

stranden bij de duinovergangen Kijkduin en 
Wilhelminahoeve te Renesse en de Punt te 
Westerschouwen tot 1 oktober 2019;

• Het organiseren van gemotoriseerde watersportactiviteiten 
in 2019 Duinovergang Brouwersdam 1 te Scharendijke tot 1 
oktober 2019;

• Het plaatsen van kinderspeeltuig in de vorm van een Giant 
Slide, frisbee spel, wip en een schommelbanaan, op het 
strand bij de duinovergang Brouwersdam tot 1 oktober 
2019;

• Het organiseren van een snuffelmarkt Poort Ambacht te 
Zierikzee op 7 september 2019 van 09.30 tot 16.30 uur;

• Het organiseren van sportactiviteiten op het strand en 
plaatsen container ten behoeve van deze activiteiten, voor 
de locatie Scharendijke, Duinovergang Brouwersdam 1 tot 1 
oktober 2019;

• Het organiseren van niet gemotoriseerde 
watersportactiviteiten / het uitoefenen en lesgeven in 
extreme niet gemotoriseerde sporten, voor de locatie 
Brouwersdam 2 tot 1 oktober 2019;

• Het organiseren van een boekenmarkt en verkoop van 
bloemen Gasthuiskerk en de Beuze te Zierikzee op 21 
september 2019 van 09.00 tot 17.00 uur;

• Het vestigen van een slijtersbedrijf Hoofdpoortstraat 2 te 
Zierikzee;

• het innemen van een standplaats in de gemeente 
Schouwen-Duiveland volgens onderstaand schema: • 
Nieuwerkerk, parkeerterrein bij het dorpshuis, donderdag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur; • Brouwershaven, Markt, vrijdag , 
van 13.30 uur tot 17.30 uur;

• Het organiseren van Stichting Jens sponsor run walk 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1676.00264StvZZ-ON01


2019 kern en buitengebied Ouwerkerk op 31 augustus 2019 
van 10.00 tot 15.00 uur;

• Het organiseren van een Zomerpraise Havenplein te 
Zierikzee op 16 augustus 2019 van 19:30 uur tot 21:30 uur; 

• Het organiseren van het bouwen van een huttendorp 
evenemententerrein Hatfieldpark te Zierikzee van 13 en 14 
augustus 2019 van 09.00 toto 17.00 uur, Op 15 augustus 2019 
van 09.00 tot 21.00 uur met als afsluiting een vreugdevuur.

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

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. 

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. 
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