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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

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.

Vergaderingen gemeenteraad

Maandelijks zijn er twee commissievergaderingen en één
raadsvergadering. De commissies zijn onderverdeeld in Ruimte
en Economie en Samenleving en Bestuur.
De eerstvolgende vergaderingen zijn op:
• maandag 16 maart - commissie Ruimte en Economie
• donderdag 19 maart - commissie Samenleving en Bestuur
• donderdag 2 april - raadsvergadering
Commissies starten om 19.30 uur en de raadsvergadering om
20.00 uur.
Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende
documenten naar www.schouwen-duiveland.nl/
gemeenteraad.

Vergadering dorpsraad
Noordwelle

De dorpsraad Noordwelle houdt haar openbare
jaarvergadering op donderdag 19 maart om 19.30 uur in Ons
dorpshuis Noordwelle.

Vergadering Adviesraad
Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Schouwen-Duiveland
vergadert donderdag 19 maart in kamer 1.30 van het
gemeentehuis in Zierikzee. De vergadering is (gedeeltelijk)
openbaar en begint om 19.30 uur. De agenda en bijbehorende
stukken zijn te vinden op www.sociaalsd.nl.

Feestmiddag gouden
bruiloftsparen geannuleerd

Na zorgvuldig overleg is besloten dat de bijeenkomst voor
50-jaar gehuwden van 20 maart niet doorgaat in verband met
het heersende Coronavirus. Vanwege de kwetsbare doelgroep
is het verstandiger om de bijeenkomst te annuleren.
Het is nog niet bekend of het lukt om de bijeenkomst op een
later tijdstip te organiseren.

Informatieavond
Broedplaats Zoet Water
Schouwen-Duiveland

LIVING LAB

Schouwen-Duiveland

Op woensdagavond 25 maart van 20.00 uur tot 22.30 uur is
er in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee een
openbare informatieavond over de uitwerking van Broedplaats

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

Zoet Water dat onderdeel uitmaakt van Living Lab SchouwenDuiveland (een samenwerking gericht op innovatie). In het
eerste deel van de avond geven experts op het gebied van
water en ondernemers een korte presentatie over mogelijke
oplossingen en technische maatregelen voor zoetwateropslag
in de ondergrond. De betrokken overheden lichten de
uitwerking van Broedplaats Zoet Water toe en wat dit concreet
voor ondernemers in het landelijk gebied inhoudt. Na afloop
van de presentatie is er ruimte voor vragen en napraten over de
verschillende projecten. Doel van de avond is te peilen of er
belangstelling bij agrariërs en terreinbeheerders is om deel te
nemen aan een of meerdere projecten.
Schouwen-Duiveland is als Broedplaats Zoet Water in het
Gebiedsplan Zuidwestelijke Delta van het Interbestuurlijk
Programma Vitaal Platteland opgenomen. Hiermee komt de
komende 3 tot 4 jaar financiering van € 3,5 miljoen beschikbaar
voor het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor duurzame
zoetwatervoorziening voor de landbouw en natuur en het
subsidiëren van fysieke investeringen. Het gaat om een
financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, de provincie Zeeland, het waterschap
Scheldestromen en de gemeente Schouwen-Duiveland.
De afgelopen maanden is er gewerkt aan een verdere
uitwerking van de projecten van Broedplaats Zoet Water
Schouwen-Duiveland. Het voorstel is om het geld te gebruiken
om voor verschillende deelgebieden (bijvoorbeeld voor de
verschillende landschaps- en bodemtypen als duinrandzoom,
poelgrond en kreekrug) een integrale waterstrategie te
ontwikkelen, waarbij we koppelingen leggen met andere
opgaven die spelen in het landelijk gebied (denk aan
biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, bereikbaarheid). Ook
kunnen agrariërs gebruik maken van bodem- en watercoaches
in samenwerking met de ZLTO. Daarnaast is er budget
gereserveerd voor fysieke investeringen, een taskforce
governance (knelpunten in wetten/regels en beleid) en een
“zoetwater academie” die cursussen, informatieavonden en
studiegroepen gaan opzetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van
Sante, beleidsmedewerker water
(peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl) of Kitty Henderson,
projectleider Living Lab Schouwen-Duiveland
(kitty.henderson@schouwen-duiveland.nl).

Publieksprijs erfgoed: stem op
Schouwen-Duiveland!

Met haar…
• 825 rijksmonumenten
• 4 beschermde stads- en
dorpsgezichten
• bijna 400 gemeentelijke
monumenten
• verschillende grote en kleine
musea en expositieruimtes
• diverse activiteiten en
evenementen
• en dankzij vele actieve
stichtingen en verenigingen
… is het verleden op Schouwen-Duiveland nog steeds
springlevend.

Schouwen-Duiveland is genomineerd voor de BNG Bank
Erfgoedprijs 2020. Naast een juryprijs wordt op 22 april ook een
publieksprijs uitgereikt. Bent u ook trots op het erfgoed van
Schouwen-Duiveland? Breng dan nu uw stem uit via www.
kunsten92.nl/activiteit/publieksprijs2020.

Informatie over het vervolg
van de parkeerenquête
centrum Zierikzee

Eind 2019 heeft de parkeerenquête voor Zierikzee online
gestaan. Via deze enquête wilden we ophalen wat de
parkeerwensen van de inwoners, ondernemers, werknemers en
bezoekers van het centrum van Zierikzee zijn om te
achterhalen welke verbetermogelijkheden gebruikers zien.
Eerste inzichten
De enquête is uitgezet onder inwoners, werknemers,
werkgevers en bezoekers. In totaal hebben we 1.288 reacties
ontvangen. Dit via social media, nieuwsberichten en het direct
aanschrijven van betrokkenen (bijvoorbeeld
ondernemersverenigingen en buurt- en wijkraden).
Van het totaal aantal reacties is: 61 % afkomstig van bewoners,
5 % van ondernemers, 7 % van werknemers en 27 % van
bezoekers.
Planning
Momenteel worden de uitkomsten geanalyseerd door een
verkeerskundigbureau, zij hebben ook de enquête opgezet. Op
basis daarvan wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het
parkeren in het centrum van Zierikzee anders te organiseren.
Het streven is de resultaten medio april te presenteren aan
geïnteresseerden. We zullen daarvoor een avond organiseren.
De uitnodiging hiervoor wordt verspreid via de gebruikelijke
communicatiekanalen van de gemeente.

Wet Milieubeheer

Stoken
ontheffing stookverbod van snoei- en resthout tot 15 maart
2020:
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 verbranden van snoei- en takkenafval Bettewaardsedijk
11 te Zierikzee.
Wijzigingsplan
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken
op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat het wijzigingsplan van 13 maart 2020 tot en met 21
april 2020 voor iedereen is in te zien.
Het wijzigingsplan is in te zien op www.schouwen-duiveland.nl
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan betreft het wijzigen van de bestemming:
• Voor het vestigen van een NED voor pensionkamers en
caravanstalling Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede;
• Voor het vestigen van een NED voor kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten Straalweg 5 te Zierikzee.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek
om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van
artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op
22 april 2020.

Omgevingsvergunningen

A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het plaatsen van een dakkapel Deltastraat 1a te
Nieuwerkerk op 29-02-2020.
• Het plaatsen van een erfafscheiding Frederik Hendriklaan
16 te Zierikzee op 03-03-2020.
• Het bouwen van vijf patiowoningen Talingstraat (2, 4, 6, 8
en 10) te Zierikzee op 04-03-2020.
• Het veranderen van een voorgevel Zevengetijstraat 10 te
Zierikzee te 05-03-2020.
• Het aanpassen van de huisartsenpraktijk Dijkstraat 32 te
Scharendijke 05-03-2020.
• Het realiseren van een winkel en 2 appartementen De
Zoom (16 en 18) te Renesse op 05-03-2020.
• Het vervangen van stucwerk van de voorgevel
Sint Domusstraat 52 te Zierikzee op 5 maart 2020.
• Het renoveren en verbouwen van een woning
Zevengetijstraat 7 te Zierikzee op 06-03-2020.
• Het plaatsen van een overkapping Wilgenmeet 4 te
Renesse op 06-03-2020.
• Het plaatsen van een kunstwerk Schenkeldijk te
Brouwershaven op 06-03-2020.
• Het vervangen van een marmeren gangvloer Hoge
Kerkstraat 13 te Nieuwerkerk op 06-03-2020.
• Het bouwen van een woning Lage Maireweg (2) te
Oosterland op 06-03-2020.
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 uitbreiden en samenvoegen van 2 panden
Deltastraat 41 te Zierikzee ontvangen op 2 januari 2020.
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 woning en realiseren uitrit Talingstraat
15 te Zierikzee (verzonden 03-03-2020);
• het bouwen van een woning Duinweg 15 te Renesse
(verzonden 03-03-2020);

•
•
•
•
•

•
•
•

het wijzigen van de voorgevel Sint Domusstraat 39 te
Zierikzee (verzonden 03-03-2020);
het verhogen van het dak en bouwen van een aanbouw
Molenweg 13 te Oosterland (verzonden 03-03-2020);
het plaatsen van een viertal lichtmasten De Vang 1 te
Bruinisse (verzonden 03-03-2020);
het aanbrengen van balkonbeglazing Staartmeesstraat 9 en
10 te Zierikzee (verzonden 09-03-2020);
het verbouwen van een voormalig restaurant tot drie
appartementen Dijk van Bommenede 40, 40a en 40b te
Zonnemaire (verzonden 03-03-2020);
het bouwen van een terrasoverkapping Herckenstein 96 te
Brouwershaven (verzonden 09-03-2020);
het plaatsen van een schuifpoort ’s Heer Lauwendorp 9 te
Zierikzee (verzonden 09-03-2020);
het realiseren van een inrit Frederikstraat 1 te Serooskerke
(verzonden 09-03-2020).

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 BenW:
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen:
Renesse centrum vanaf 29 mei vanaf 12.00 uur tot en met
31 mei 2020.
• Het gebruiken van een knalapparaat op de locatie
Bredeweg te Sirjansland in de periode van 03 maart 2020 tot
en met 14 april 2020 van 08.00 uur tot 18.00 uur.
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende
wegen: Bruinisse, Dorpsweg, Burgemeester Hagelaan,
Wilhelminalaan, Prinses Marijkestraat, Molenweg en het
Riekusweel op 21 maart 2020 van 07.00 uur tot 20.00 uur.
• Het instellen van een inrijverbod voor de volgende wegen:
Scharendijke, Dorpsstraat en de Dijkstraat van het Baken
naar de Dorpsstraat, 14 maart 2020 van 10.00 uur tot
19.30 uur.
B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de
burgemeester:
• Het organiseren van een Pinksterevenement (Pinksterfeest)
op de locatie evenemententerrein te Renesse van 29 mei
2020 tot en met 31 mei 2020.
• Het organiseren van een snuffelmarkt Bethlehemplein,
Hoeksteen en de kerk te Scharendijke op 25 juli 2020 van
09.00 tot 16.00 uur.
• Het organiseren van de Ronde van Bruinisse, centrum te
Bruinisse op 21 maart 2020 van 12.00 tot 18.00 uur.

•

•

Het organiseren van Kids Trail NTR 39 Havenpark en
Havenplein inclusief de muziektent te Zierikzee op 4 april
2020 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het organiseren van de Straô Scharendijke op het strand en
in de dorpskern te Scharendijke op 14 maart 2020 van 12.00
uur tot 17.30 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 https://mijn.rechtspraak.nl/keuze.
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 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.

GEMEENTEZAKEN? AFSPRAAK MAKEN!
24/7 VIA WWW.SCHOUWEN-DUIVELAND.NL

