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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.

Grondprijsbrief 2021

Het college van burgemeester en wethouders van SchouwenDuiveland maken bekend dat zij in haar vergadering van 8
december 2020 de Grondprijsbrief Schouwen-Duiveland 2021
heeft vastgesteld.
Met de Grondprijsbrief zijn de prijzen van bouwgrond voor
particuliere woningbouw en bedrijfsgrond vastgesteld zoals
die per 1 januari 2021 van toepassing zijn. Daarnaast zijn in de
grondprijsbrief de verkoopprijzen van groenstroken en
restpercelen opgenomen.U kunt de grondprijsbrief 2021
raadplegen via de gemeentelijke website www.schouwenduiveland.nl.

Ambtshalve opneming van het
gegeven van het vertrek uit
Nederland
Uit onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet kan
worden bereikt, van hem geen aangifte van wijziging van zijn
adres of van vertrek is ontvangen als bedoeld in artikel 2.20,
eerste lid, of 2.21, eerste lid, en na gedegen onderzoek geen
gegevens over hem kunnen worden achterhaald betreffende
het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland noch het
volgende verblijf buiten Nederland.

Op grond van artikel 2.22, lid, 1 van de Wet Basisregistratie
Personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d,
van de Wet BRP heeft het college van burgemeester en
wethouders daarom besloten uw registratie als ingeschreven
persoon van de gemeente Schouwen-Duiveland te beëindigen.
Wij nemen ambtshalve het gegeven op van het vertrek uit
Nederland op grond van art. 2.22 van de Wet BRP. Dit betekent
dat hij formeel niet meer in deze gemeente als ingezetene is
ingeschreven. Op grond van artikel 2.22, lid 2 van de Wet BRP is
de datum van opschorting de datum waarop van het
voornemen tot ambtshalve opneming van de gegevens aan
betrokkene schriftelijk mededeling is gedaan.
Naam : Everaers, Leah Susannah
Geboortedatum : 11-05-2009
Adres : Jan Willem Frisoweg 53, 4325 AD Renesse
Datum opschorting : 06-11-2020
Datum besluit : 15-12-2020
Naam : Osorio Nova, Alberto Ramon
Geboortedatum : 03-07-1990
Adres : Oude Moolweg 9, 4325 EA Renesse
Datum opschorting : 06-11-2020
Datum besluit : 15-12-2020
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken bezwaar tegen dit besluit
maken bij het college van BenW. Het bezwaarschrift moet
bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum
en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven
waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van
Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

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

1 januari 2021: gemeentearchief Verlenging betaalde
wordt Zeeuws Archief
parkeerplaatsen binnenstad
Vanaf 1 januari 2021 is het gemeentearchief SchouwenZierikzee voor
Duiveland onderdeel van het Zeeuws Archief. De studiezaal in
Zierikzee blijft open, de archieven blijven daar beschikbaar en
vergunninghouders tot en met
de medewerkers bereikbaar. Hieronder vindt u een overzicht
van de belangrijkste veranderingen.
30 juni 2021
Gewijzigde openingstijden
Vanwege de overgang naar andere systemen en aanpassingen
aan de hardware zijn de studiezalen in Zierikzee van (dan) het
Zeeuws Archief gesloten van 1 januari tot en met 15 januari
2021.

Op 18 januari gaan onze deuren weer open en bent u van harte
welkom! De nieuwe openingstijden zijn: op dinsdag, woensdag
en vrijdag van 10.00–17.00 uur.
Op donderdagavond is de studiezaal open van 18.00–21.00 uur.
Onderzoek
Vanwege de Coronamaatregelen is het aantal bezoekers aan de
studiezaal beperkt. Voor een bezoek aan de studiezaal in
Zierikzee is vooraf een plaats reserveren verplicht. Dat kan
uitsluitend per e-mail: reserverenzierikzee@zeeuwsarchief.nl.
Vanaf 1 januari 2021 kunt u voor digitaal onderzoek in de
collectie van het voormalig gemeentearchief rechtstreeks naar
de website van het Zeeuws Archief gaan, (www.zeeuwsarchief.
nl), onderdeel ‘Onderzoek het zelf’. Door het gebruik van het
filter ‘Schouwen-Duiveland’ onder Collectie beperkt u uw
zoekactie tot de collectie van het voormalige gemeentearchief.
De toegangen tot de archieven, de bouwvergunningen en de
bibliotheek van het voormalige gemeentearchief zijn te vinden
onder de knop Archieven en collecties. De nadere toegangen
zijn te vinden via de knop ‘Zeeuwen Gezocht’ en de beeldbank
via de knop’ Beeld’.
U kunt archiefstukken voorafgaand aan uw bezoek aan de
studiezaal van het Zeeuws Archief Zierikzee digitaal via de
website reserveren. Ze liggen dan klaar bij aankomst. Daarvoor
hebt u vanaf 1 januari 2021 een account nodig voor ‘Mijn
Studiezaal’ bij het Zeeuws Archief. Wanneer u onderzoek doet
in de collecties van het Zeeuws Archief vindt u rechtsboven een
knop ‘Mijn Studiezaal’. Daar kunt u het account aanmaken.
Contact
Voor hulp bij onderzoek en bij vragen kunt u vanaf 1januari 2021
gebruik maken van WhatsApp (06 29 83 18 70) en e-mail (info@
zeeuwsarchief.nl).

Invoering parkeerbeleid
Schouwen-Duiveland

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft het nieuwe
parkeerbeleid voor het eiland op 17 december 2020 in haar raad
vastgesteld. Het nieuwe maatregelenpakket is opgebouwd uit
vijf thema’s:
• parkeerterreinen
• tijdvensters voor betaald- en vergunning parkeren
• vergunningen
• kraskaarten
• vergunning en betaald parkeren in woonstraten.
De maatregelen worden in de loop van 2021 uitgewerkt en
ingevoerd. Onder andere via de gemeentelijke
communicatiekanalen zullen we u daar uitgebreid over
informeren. Dit betekent dat er nog geen enkele maatregel
uitgevoerd wordt en de kraskaarten nog geldig blijven tot en
met 30 juni 2021.

De Rijksoverheid roept ons nog steeds op om waar mogelijk
thuis te werken. Daarom zijn de parkeerplaatsen in Zierikzee tot
en met 30 juni 24 uur beschikbaar voor vergunninghouders.
Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We zien dat
veel inwoners gehoor geven aan de oproep om thuis te werken
en om sociale contacten te beperken. Het thuiswerken zorgt er
echter voor dat in de binnenstad van Zierikzee de
parkeerplaatsen voor vergunninghouders een nog hogere
bezettingsgraad hebben dan op een ‘normale’ werkdag.
Omdat de Rijksoverheid ons oproept nog zoveel mogelijk thuis
te werken, wordt de tijdelijke aanpassing van het parkeerbeleid
verlengd. Het overgrote deel van de betaalde parkeerplaatsen
in de binnenstad van Zierikzee wordt tot en met 30 juni 2021 24
uur per dag beschikbaar gesteld aan vergunninghouders.
Let op! Voor de parkeerplaats Gasthuisboomgaard geldt deze
tijdelijke maatregel niet.

Stoken

ontheffing stookverbod van snoei- en resthout van 15 oktober
2020 tot en met 15 maart 2021:
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:
• Hogezoom 94 te Burgh-Haamstede;

Omgevingsvergunningen
A. Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Het nieuw bouwen van een woning en aanleg inrit
Pijlerdam (6) te Zierikzee op 14-12-2020;
• Het bouwen van een garage en aanleg inrit Caustraat 58 te
Zierikzee op 14-12-2020;
• Het plaatsen van zonnepanelen Meelstraat 26 te Zierikzee
op 15-12-2020;
• Het bouwen van een recreatiewoning Westerseweg 3 (0042)
te Burgh Haamstede op 15-12-2020;
• Het uitbreiden van een recreatiewoning Hogeweg 34a 0009
te Burgh Haamstede op 15-12-2020;
• Het splitsen van een woning met opslag in twee woningen
en atelier Krepelstraat 18 te Zierikzee op 16-12-2020;
• Het renoveren van een woning Torenweg 46 te Burgh
Haamstede op 17-12-2020;
• Het realiseren van een BenB in bijgebouw Hanenweg 9 te
Noordgouwe op 17-12-2020;
• Het realiseren van een jeu de Boules baan, hoek
Zeedahliaweg en Zeeanmoonweg (wts A 1546) te Renesse
op 17-12-2020;
• Het plaatsen van een tunnelkas Oudeweg 25 te Zierikzee op
17-12-2020;
• Het realiseren van 9 appartementen Ingeland te Zierikzee
(zrz H 1500) op 17-12-2020;

•

Het plaatsen van een dakkapel Kromwal 15 te
Brouwershaven op 17-12-2020;
Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen.
B. Voorgenomen verleningen van
omgevingsvergunningen
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel
3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
omgevingsvergunning te verlenen:
• voor het realiseren van 4 woningen op het adres
Burghseweg 74 in Burgh-Haamstede.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van maandag 28-12-2020 tot en met
maandag 08-02-2021 ter inzage in het gemeentehuis te
Zierikzee.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder
schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden
ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via
telefoonnummer (0111) 452 252.
Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel
2.31 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht de
omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen van:
De ontwerpbeschikking ligt met ingang van maandag 28-122020 tot en met maandag 08-20-2021 ter inzage in het
gemeentehuis te Zierikzee.
Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder
schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden
ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via
telefoonnummer (0111) 452 252.
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 berging Hem 24 te Zierikzee
(verzonden 14-12-2020);
• Het uitbreiden van een berging Oudestraat 2 te Bruinisse
(verzonden 14-12-2020);
• Het innemen van een ligplaats voor een stoomsleepboot
Vissersdijk 2 te Zierikzee (verzonden 14-12-2020);
• Het wijzigen van de uitrit Oosterscheldestraat 111 te
Zierikzee (verzonden 14-12-2020);
• Het uitbreiden van recreatiewoningen aan de achterzijde
Plantage 34 te Bruinisse (verzonden 14-12-2020);
• Het verbouwen van een woning, levensloopbestendig
maken, Kromwal 13 te Brouwershaven (verzonden 16-122020);
• Het wijzigen van een voorgevel Kloosterweg 12 te BurghHaamstede (verzonden 16-12-2020);
• Het uitbreiden van een woning Merellaan 11 te Nieuwerkerk
(verzonden 17-12-2020);
• Het realiseren van een aanbouw Plantage 21 te Bruinisse
(verzonden 17-12-2020);
• Het bouwen van een berging en wijzigen entree
kaasboerderij Stolpweg 9 te Nieuwerkerk (verzonden 18-122020);

•
•

Het verbouwen van een pakhuis Slabberswerf 4 te Zierikzee
(verzonden 18-12-2020);
Het wijzigen van een eerder verleende vergunning ten
aanzien van dakaanzichten Haringvlietplein 7 te Zierikzee
(verzonden 18-12-2020;

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 woning Rietveld (4) te Oosterland
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.
Ter inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken
liggen van maandag 28-12-2020 tot en met maandag 08-02-2021
ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu, na telefonische
afspraak (0111) 452 252.
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 14 augustus 2017
beroep ingesteld worden bij de rechtbank Zeeland-WestBrabant, 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/meldingen door Burgemeester en
Wethouders:
• Het verlenen van een ontheffing geluidshinder in verband
met het uitvoeren van snoeiwerk in de nacht aan de N59 ter
hoogte van:
• Bruinisse op 23-02-2021 en 24-02-2021, met als reservedatum
01-03-2021 en 02-03-2021 van 19.00 uur tot 06.00 uur;

•
•
•
•

Zierikzee op 24-02-2021 en 25-02-2021, met als reservedatum
02-03-2021 en 03-03-2021 van 19.00 uur tot 06.00 uur.
Het rijden in natuurgebied Schouwen-Duiveland, stranden
en duinovergangen van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021;
Het innemen van een standplaats Lange Blokweg 27 te
Zierikzee tijdens diverse data gedurende 2021;
een ontheffing geluidshinder in verband met het ontheffen
van geluid ivm werkzaamheden aan de rotondes gelegen
aan de N57 ter hoogte van Burgh-Haamstede in week 7 en 8
en het weekend van week 14 23021;

B. Verleende vergunningen/ontheffingen/
verkeersbesluiten/meldingen door Burgemeester:
• Het vestigen van een horecabedrijf Prof. Zeemanstraat 14 te
Zonnemaire;
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: 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.

