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1. Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Recreatieterreinen heeft van 14 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 ter 
inzage gelegen in het gemeentehuis en was digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gedurende deze periode heeft iedereen bij de gemeenteraad schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar 
kunnen maken op voornoemd bestemmingsplan. 
 
De binnengekomen zienswijzen zijn, mits ontvankelijk, na een complete beoordeling, samengevat, 
beantwoord en van een conclusie voorzien. In de conclusie is opgenomen of en zo ja op welke wijze het 
gemeentebestuur het bestemmingsplan heeft aangepast. Tenslotte is er een opsomming toegevoegd van 
de ambtshalve aanpassingen die in het vastgestelde bestemmingsplan zijn verwerkt. 
 
2.  Zienswijzen 
De volgende reclamanten hebben een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ingediend:  
1. Reclamant Zomerdorp Grevelingen, Cuneralaan 76 in Rhenen 
2. Camping Duin en Strand 
3. Reclamant Jachtwerf De Grevelingen Scharendijke, Athurium 69 in De Lier 
4. Camping De Vliedberg 
5. Reclamant Den Osse, Vuuf Gemeten 10 in Kerkwerve 
6. Watersportvereniging Bru 
7. Stichting Jachthaven Scharendijke 
8. Camping Den Osse 
9. Pijkeren en van Aken advocaten namens reclamant Nieuwe Kerkweg 2 in Scharendijke 
10. InPROAd namens Caravanpark Grevelingenpolder 
11. Vereniging van eigenaren Zeeland Village 
12. Reclamant Baken 106 in Scharendijke  
13. Reclamant Zandweg 1 in Sirjansland 
 
Daarnaast hebben zowel de Provincie Zeeland als het Waterschap Scheldestromen de gemeente met een 
e-mail laten weten dat zij geen opmerkingen hebben op het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen. 
 
3.  Ontvankelijkheid 
Alle reclamanten hebben hun zienswijze tussen 14 januari 2013 tot en met 25 februari 2013 ingediend, 
zodat alle ingekomen zienswijzen tijdig ontvangen en dus ontvankelijk zijn.  
 
Daarnaast zijn er twee schriftelijke aanvullingen ontvangen en hebben er twee gesprekken 
plaatsgevonden: 
1. Bij brief van 1 maart 2013 is een nadere aanvulling van de eerder mondeling ingediende zienswijze 

van Camping De Vliedberg ontvangen. Deze brief is mede ondertekend door Camping De Strandloper. 
Nu Camping De Strandloper echter niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kunnen wij de 
zienswijze van 1 maart voor zover deze is ingediend door Camping De Strandloper niet in behandeling 
nemen. Camping De Vliedberg heeft met de brief van 1 maart 2013 haar tijdig ingediende zienswijze 
aangevuld, de inhoud van de brief is meegenomen bij de beoordeling.  

2. Bij brief van 9 april 2013 is op ons verzoek een nadere toelichting op de schriftelijk ingediende 
zienswijze van reclamant Baken 106 in Scharendijke ontvangen. De inhoud van deze brief is 
meegenomen bij de beoordeling. 

3. Op 14 maart 2013 en 17 april 2013 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en de 
Vereniging van eigenaren Zeeland Village. Tijdens deze gesprekken is de zienswijze van de 
vereniging nader toegelicht. De extra verkregen informatie is meegenomen bij de beoordeling. Het 
verslag van deze overleggen is bijgevoegd als bijlage 1. 

 
4. Samenvatting en beoordeling zienswijzen 
 
Z-1 Reclamant Zomerdorp Grevelingen, Cuneralaan 76 in Rhenen  
Ingekomen: 15 januari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
Wij verzoeken u de bestemming van het perceel kadastraal bekend Brouwershaven N 1206 te wijzigen 
van de bestemming ‘Verkeer’ naar de bestemming ‘Recreatie-Recreatiewoning’. Dit perceel hebben wij 
samen met onze vakantiewoning op adres Schouwse Slag 4 in Brouwershaven aangekocht.  
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Beantwoording 
Er zijn vanuit planologisch en stedenbouwkundig oogpunt geen belemmeringen om het betreffende 
perceel met de bestemming ‘Verkeer’ te wijzigen in de bestemming ‘Recreatie-Recreatiewoning’.  
 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 1 
De zienswijze van reclamant Zomerdorp Grevelingen, Cuneralaan 76 in Rhenen leidt tot de volgende 
wijziging: 

 op de verbeelding wordt de bestemming ‘Verkeer’ op het perceel behorende bij adres Schouwse Slag 
4 gewijzigd in de bestemming ‘Recreatie-Recreatiewoning’ en wordt de gebiedsaanduiding ‘wro-zone 
ontheffingsgebied’ zodanig uitgebreid. 

 
Z-2 Camping Duin en Strand  
Ingekomen: 16 januari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. In de Wor-vergunning voor Camping Duin en Strand was naast de toekenning van 290 niet-

permanente standplaatsen een regeling opgenomen dat op 10 niet-permanente standplaatsen dubbele 
kampeereenheden, bijvoorbeeld campers aanwezig mogen zijn. Deze +10 regeling zit niet in het 
bestemmingsplan Recreatieterreinen. Een dergelijke regeling gold ook voor De Strandloper, De Muralt 
en De Vliedberg. 

2. Nu worden de extra plaatsen gebruikt voor bijvoorbeeld 4 vrienden met 2 kleine tentjes. Graag willen 
we deze werkwijze in stand houden. Wellicht is het zinvol om het aantal eenheden op 300 te stellen, 
zonder nadere voorwaarden. Dat maakt de zaak alleen maar duidelijker.  

 
Beantwoording 
1. Het klopt dat er in de voormalige Wor-vergunning van de campings Duin en Strand (10), De 

Strandloper (10), De Muralt (4) en De Vliedberg (4) in Scharendijke een regeling voor het plaatsen van 
2 campers op 1 niet-permanente standplaats is opgenomen. De getallen tussen haakjes geven voor 
de betreffende camping het aantal niet-permanente standplaatsen waar de regeling voor gold. Tijdens 
de commissievergadering Openbare Ruimte op 11 juni 2013 hebben twee insprekers namens de 4 
campings naar voren gebracht dat het opnemen van een dergelijk specifieke regeling alleen maar 
zorgt voor onduidelijkheid. Daarbij is gesteld, dat op alle betrokken campings voldoende ruimte is om 
volwaardige standplaatsen te realiseren in plaats van enkele standplaatsen in te zetten als standplaats 
voor 2 campers. De raad is met de insprekers van mening, dat het reëel is de extra eenheden voor 
campers, in het nieuwe bestemmingsplan als extra niet-permanente standplaats op te nemen. Het is 
van belang in het bestemmingsplan Recreatieterreinen zoveel mogelijk de dezelfde systematiek te 
voeren en niet met aparte regels te werken. 

2. Het huidig omschreven gebruik is ook zonder camperregeling toegestaan in het bestemmingsplan 
Recreatieterreinen. Op iedere niet-permanente standplaats zijn één kampeermiddel, niet zijnde een 
stacaravan, met ten hoogste twee bijzettentjes van elk ten hoogste 8m

2
 toegestaan (artikel 10.4.g.3). 

 
Conclusie 
De zienswijze van Camping Duin en Strand en De Vliedberg leiden tot de volgende wijzigingen: 

 in artikel 10.4.h wordt het 3
e
 sublid redactioneel gewijzigd in: per niet-permanente standplaats zijn 

uitsluitend zijn toegestaan:…; 

 in bijlage 4 van de toelichting worden de genoemde aantallen standplaatsen voor de campings Duin en 
Strand, de Strandloper, De Muralt en De Vliedberg in overeenstemming gebracht met de wijzigingen 
zoals hierna beschreven;  

 op de verbeelding wordt ter plaatse van de volgende campings de maatvoeringsaanduiding het 
‘maximum aantal standplaatsen’ als volgt aangepast: 

Naam kampeerterrein Maximum aantal standplaatsen 
kampeermiddelen in 

ontwerpbestemmingsplan 

maximum aantal standplaatsen 
kampeermiddelen in vastgesteld 

bestemmingsplan  

Duin en Strand - westelijk deel 174 179 

Duin en Strand – oostelijk deel 116 121 

De Strandloper 283 293 

De Muralt 146 150 

De Vliedberg 147 151 
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Z-3 Reclamant Jachtwerf De Grevelingen Scharendijke, Athurium 69 in De Lier  
Ingekomen: 22 januari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Het huidige bestemmingsplan uit 1978, artikel 9, biedt de mogelijkheid voor een bedrijfswoning ter 

plaatse van de jachtwerf van maximaal 200 m
2
. In het pand is een bedrijfswoning aanwezig. In het 

ontwerpbestemmingsplan is deze mogelijkheid komen te vervallen. Ik verzoek u om de bestaande 
situatie over te nemen in het bestemmingsplan Recreatieterreinen. 

2. Vanwege de recente privatisering van de Jachthaven Scharendijke ontstaat in de toekomst mogelijk de 
wens om een extra bedrijfswoning te realiseren ten behoeve van de havenmeester. Ik stel voor om 
hiermee in het nieuwe bestemmingsplan alvast rekening te houden, waardoor tevens het 
bestemmingsplan voor Jachthaven Scharendijke overeenstemt met die van Port Zélande en Bruinisse. 

 
Beantwoording 
1. Het klopt dat het vigerende bestemmingsplan de mogelijkheid biedt voor een bedrijfswoning ter plaatse 

van de jachtwerf en dat de woning ook daadwerkelijk aanwezig is. Deze mogelijkheid wordt aan het 
bestemmingsplan toegevoegd. 

2. In het huidige gemeentelijke beleid zijn geen mogelijkheden om in nieuwe bestemmingsplannen 
nieuwe bedrijfswoningen rechtstreeks danwel via een afwijkings- of wijzigingsprocedure toe te staan in 
een jachthaven. Daarbij komt dat uit uw zienswijze blijkt dat het verzoek gebaseerd is om een 
toekomstig mogelijk wenselijke extra bedrijfswoning in de jachthaven, er is geen sprake van een 
noodzaak. Een bedrijfswoning is in het bestemmingsplan Recreatieterreinen als volgt gedefinieerd: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, welke slechts bestemd is voor bewoning door het 
huishouden (van een persoon), wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van de 
grond ter plaatse van het gebouw of het terrein. Mocht u in de toekomst een extra bedrijfswoning 
noodzakelijk achten dan kunt u hiervoor een principeverzoek indienen. Op basis daarvan neemt de 
gemeente een besluit waaruit blijkt of er mogelijkheden zijn om mee te werken aan uw verzoek en zo 
ja welke onderbouwing en procedure er nodig zijn om te komen tot een extra bedrijfswoning. 

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 3 
De zienswijze van reclamant Jachtwerf De Grevelingen Scharendijke, Athurium 69 in De Lier leidt tot de 
volgende wijzigingen: 

 artikel 9.1.s wordt gewijzigd in: ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’: één bedrijfswoning. 

 artikel 9.2.2.d, in de rij van de bedrijfswoning wordt de oppervlaktemaat gewijzigd van 150m
2
naar 

200m
2
 en de inhoudsmaat van 450m

3
 naar 750m

3
; 

 op de verbeelding wordt ter plaatse van Jachthaven De Grevelingen de aanduiding ‘bedrijfswoning’ 
toegevoegd.  

 
Z-4 Camping De Vliedberg  
Mondeling: 24 januari 2013, nadere aanvulling: 1 maart 2013 
 
Samenvatting zienswijze 
1. De extra eenheden ten behoeve van campers die in het vigerend bestemmingsplan toegestaan zijn bij 

camping De Vliedberg, De Muralt, De Strandloper en Duin en Strand mis ik in het 
ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen. Graag extra eenheden alsnog opnemen. 

2. Het digitale bestemmingsplan op ruimtelijke plannen vind ik niet gebruiksvriendelijk. 
 
Beantwoording 
1. Zie beantwoording bij Z-2, Camping De Duin en Strand. Verder is bij het raadplegen van de verleende 

Wor-vergunningen gebleken dat De Strandloper recht heeft op 18 winterstallingsplaatsen in plaats van 
8. De verbeelding wordt hierop aangepast. 

2. Wij zijn verplicht aan te sluiten bij de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl om 
bestemmingsplannen digitaal te ontsluiten. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de openingstijden 
samen met een medewerker van de gemeente het digitale bestemmingsplan te bekijken en uitleg te 
krijgen over de wijze van raadplegen en de inhoud van het plan.  

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 4 
De zienswijze van Camping De Vliedberg leidt tot de volgende wijzigingen: 

 zie conclusie bij Z-2, Camping Duin en Strand; 

 op de verbeelding wordt het toegestane aantal eenheden winterstalling ter plaatse van De Strandloper 
gewijzigd van 8 naar 18. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Z-5 Reclamant Den Osse, Vuuf Gemeten 10 in Kerkwerve  
Ingekomen: 30 januari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Tot ons ongenoegen is de binnenplanse afwijking naar 1 meter van de erfgrens en de totale 

oppervlakte van 125 m
2
 uit het huidige bestemmingsplan verdwenen in het bestemmingsplan 

Recreatieterreinen. Graag weer opnemen. 
2. Er zouden aanduidingsvlakken zijn gemaakt die enige uitbreiding drastisch beperken. Graag de 

opgenomen indeling hierop nalopen. 
 
Beantwoording 
1. Het actualisatie bestemmingsplan Recreatieterreinen brengt verschillende oude(re) 

bestemmingsplannen bij elkaar. Deze verschillende bestemmingsplannen kennen natuurlijk ook 
verschillend opgebouwde bouwregels. Met het ontwerpbestemmingsplan komt er in beginsel voor alle 
terreinen eenzelfde regeling. Bestaande bouwrechten uit de oude plannen nemen wij hierbij zoveel 
mogelijk over. De regeling waar de zienswijze naar verwijst staat in het bestemmingsplan Den Osse. 
Volgens dit plan mag de oppervlakte van een recreatiewoning inclusief uit- en bijgebouwen maximaal 
85m² bedragen, waarbij de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3 meter bedraagt. Het plan kent 
een vrijstellingsmogelijkheid om de recreatiewoning inclusief aan- en uitbouwen onder voorwaarden te 
vergroten tot 125m² en ook om op een afstand van 1 meter van de perceelsgrens te kunnen bouwen. 
In het ontwerpbestemmingsplan is voor de recreatiewoningen in Den Osse de aanduiding sba-1 
opgenomen.  Dat betekent dat de oppervlakte van de woning inclusief aangebouwde bijgebouwen 
maximaal 85m² mag bedragen. De afstand tussen de gebouwen op een perceel en de gebouwen op 
het naastgelegen perceel (en dus niet meer tot de perceelsgrens) bedraagt ten minste 3 meter. 
Hiermee kan in veel gevallen zonder vrijstelling al dichter op de perceelsgrens worden gebouwd dan in 
het nu nog geldende bestemmingsplan. Verder is in het ontwerpplan voor het recreatiewoningenterrein 
in Den Osse weer eenzelfde regeling als voorheen opgenomen om de woningen te kunnen vergroten 
tot maximaal 125m².  

2. Door de gehanteerde systematiek voor alle terreinen met onder meer aanduidingsvlakken waarbinnen 
recreatiewoningen toegestaan zijn, is de situering van de woningen in Den Osse meer vastgelegd dan 
in het oude plan. De aanduidingsvlakken bieden echter voldoende ruimte om van de 
uitbreidingsmogelijkheden zoals opgenomen in de regels gebruik te kunnen maken. De mogelijkheden 
in het ontwerpbestemmingsplan voor het vergroten van de woningen zijn derhalve niet ingeperkt. Wel 
is aan de hand van de zienswijze geconstateerd dat bij diverse recreatiewoningen de bouw- en 
aanduidingsvlakken niet volgens de uitgangspunten voor de situering van de woningen in Den Osse 
op de verbeelding zijn ingetekend. Deze uitgangspunten voor zover hier relevant zijn: 

 Aan voorzijde woning vormt de bestaande voorgevelrooilijn de grens; 
 Aan de zij- en achterkanten van percelen die grenzen aan de semi-openbare bestemmingen 

verkeer, groen en/of water wordt een afstand van 3 meter aangehouden tussen de 
bestemmingsgrens en de grens van het aanduidings-/bouwvlak; 

 Een perceel dat grenst aan de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’ en deze bestemming is 
tenminste 5 meter breed, dan valt het bouwvlak gelijk met de perceelsgrens; 

 Een aanduidingsvlak is qua breedte in beginsel gelijk aan het bouwvlak. 
 
Een juiste toepassing van de uitgangspunten leidt tot een verruiming van de bouwmogelijkheden door 
een vergroting van bouwvlakken en/of aanduidingsvlakken op de verbeelding voor de percelen 
genoemd in de conclusie bij deze zienswijze. 

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 5 
De zienswijze van reclamant Den Osse, Vuuf Gemeten 10 in Kerkwerve leidt tot de volgende wijzigingen: 

 Op de verbeelding worden de bouwvlakken en/of aanduidingsvlakken aangepast ter plaatse van de 
volgende adressen/percelen:  

o Meeuwenstein 3, 9, 19, 20, 21, 36, 41, 44, 45, 46, 53, 54, 78, 79, 81, 92, 93, 101, 111 en 112; 
o Den Osse  15, 17, 18, 19, 21, 26 t/m 30, 37, 48, 51 t/m 56, 59, 63, 70, 91 t/m 95, 100, 105, 

106, 107, 109 t/m 112, 114, 119 t/m 123 en 125; 
o Flitslaan 2 t/m 6;   
o Jollaan 2 en 3; 
o Randmeerlaan 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18 en 20; 
o Valklaan 2, 3, 7, 10, 12, 13 en 14; 
o Botterlaan 18, 29 en 31; 
o Schouwse Slag 1, 3, 5, 7,  9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23; 
o Unio 18, 19, 42, 48 en 49;  
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o Cardium 46; 
o Asterias 1, 10, 11, 12, 13, 15 t/m 19, 21 en 23 t/m 28; 
o Mytilus 22 en 23; 
o Pholas 1 t/m 10 en 17; 
o Christoffellaan 1, 5 t/m 10, 14, 15, 19, 22, 26, 29 t/m 45, 47 t/m 50, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 72 

t/m 79, 81 t/m 84, 88, 89 en 115. 
 
Z-6 Watersportvereniging (Wsv) Bru  
Ingekomen 6 februari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Wij vinden het onjuist en onwenselijk dat het havenkantoor van de watersportvereniging zodanig is 

bestemd dat deze feitelijk strijdig wordt met het nieuwe bestemmingsplan. Volgens vaste jurisprudentie 
dient bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan een bestaand legaal bouwwerk uit een oogpunt 
van rechtszekerheid in principe positief te worden bestemd. Daarbij gelden in de andere jachthavens 
goothoogtes van 6 meter of meer. Wij verzoeken daarom, gelet op het bovenstaande, positief te 
bestemmen en de goothoogte in het bouwvlak aan te passen naar 6 meter, conform ons eerdere 
verzoek. 

2. In onze vorige reactie verzochten wij om inpassing van de bestaande bijgebouwen op ons terrein. U 
bent daarin ten dele tegemoet te komen met inpassing van het bijgebouw, waarvan wij de 
bouwvergunning uit 1994 hadden meegestuurd. Over de andere twee, die wij hebben aangegeven in 
de toen bijgevoegde schets, heeft u geen uitspraak gedaan en daarmee dreigen deze twee strijdig te 
worden met het nieuwe bestemmingsplan. Deze beide containers staan er legaal. Wij verzoeken u het 
toegevoegde bouwvlak voor de berging uit 1994 te vergroten zodat de twee containers er binnen 
vallen. 

3. Wij ontvangen graag de bevestiging dat het maximale aantal ligplaatsen van 171, is toegekend aan 
Wsv Bru. 

4. Geheel in aansluiting op onze vorige reactie geven wij nogmaals aan dat wij graag met u in overleg 
gaan over de invulling van de recreatieve bestemming van de werkhaven. WSV Bru is zeer 
geïnteresseerd om samen met de gemeente concrete plannen uit te werken in lijn met alle bestaande 
beleidsintenties met betrekking tot de havens in Bruinisse. Gezien onze historie en doelstelling zijn wij 
graag voor u de eerst aangewezen gesprekspartner als het gaat over de werkhaven in Bruinisse. Ik 
hoop dat u gebruik wilt maken van dit aanbod of dat u in ieder geval ons informeert als andere partijen 
met u in overleg treden over de toekomst van de werkhaven. 

 
Beantwoording 
1. Bij de totstandkoming van de goot- en bouwhoogtes in alle jachthavens binnen het plangebied geldt de 

vigerende hoogte als uitgangssituatie. Daarnaast is rekening gehouden met vergunde maten. Ter 
plaatse van het terrein van reclamant blijkt niet conform deze uitgangspunten te zijn bestemd. Voor het 
terrein van de Wsv Bru zijn in het vigerende bestemmingsplan geen mogelijkheden voor het bouwen 
van gebouwen. Voor het havenkantoor en het naastgelegen gebouw (sanitair/kantine) zijn wel 
vrijstellingen verleend. Voor het havenkantoor is een vrijstelling verleend waarbij een maximale goot- 
en bouwhoogte van achtereenvolgens 5,65 en 6 meter is toegestaan. Voor het sanitairgebouw en de 
latere uitbreiding is een vrijstelling verleend waarbij een maximale goot- en bouwhoogte van 
achtereenvolgens 3,5 en 5 meter is toegestaan. Het bestemmingsplan wordt hiermee in 
overeenstemming gebracht.  

2. Hoewel voor de aanwezige containers op het terrein van reclamant in ons archief geen vergunning 
bekend is, zijn wij vanwege de beperkte oppervlakte en omvang bereid deze alsnog van een bouwvlak 
met een maximale totale hoogte van 3 meter te voorzien. Daarnaast blijkt de vergunde berging aan de 
zuidzijde van het terrein andere afmetingen te hebben dan op de door reclamant aangeleverde 
autocad-tekening. Het bouwvlak wordt aangepast conform de afmetingen van de verleende 
vergunning, die overeenkomt met het aanwezige gebouw, en de situering wordt aangepast op basis 
van de bij ons beschikbare luchtfoto. 

3. Het aantal van 171 ligplaatsen voor pleziervaartuigen geldt ter plaatse van het maatvoeringsvlak. Dit 
vlak is in het ontwerpbestemmingsplan groter dan de oppervlakte die reclamant in gebruik heeft. 
Omdat reclamant de enige partij ter plaatse is met ligplaatsen voor pleziervaartuigen, is er geen 
belemmering om het maatvoeringsvlak aan te passen. Het vlak wordt daarbij beperkt tot het gebied dat 
in gebruik is bij de Wsv Bru. 

4. Zoals eerder met reclamant is besproken en is bevestigd per mail (d.d. 18 juli 2012), kan reclamant 
met de aangereikte contactpersoon contact opnemen wanneer hij geïnformeerd wil worden over de 
visie voor de werkhaven of een initiatief heeft dat hij wil voorleggen. Tot op heden is er geen contact 
opgenomen. Op dit moment zijn er geen gemeentelijke of particuliere initiatieven in behandeling. 
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Indien er gemeentelijke initiatieven ontstaan waarbij reclamant belanghebbende is, benaderen wij 
reclamant daarover. Wanneer het een particulier initiatief betreft, adviseren wij initiatiefnemers om 
belanghebbenden daarover te informeren. Het is echter aan de initiatiefnemer om hier wel of geen 
invulling aan te geven. Wanneer een initiatief alleen mogelijk is na het doorlopen van een procedure 
dan wordt iedereen via bekendmakingen op de gemeentelijke website en in de gemeenterubriek van 
de Wereldregio hierover geïnformeerd. Als de reclamant zelf een initiatief heeft kan hij een 
principeverzoek indienen voor de gewenste ontwikkeling. Op basis daarvan neemt de gemeente een 
besluit waaruit blijkt of er mogelijkheden zijn om mee te werken aan het verzoek en zo ja welke 
onderbouwing en procedure er nodig zijn om te komen tot de gewenste ontwikkeling. 

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 6 
De zienswijze van Wsv Bru leidt tot de volgende wijzigingen: 

 op de verbeelding wordt de huidige goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 8 meter in het 
bouwvlak met havenkantoor en santair/kantine gewijzigd. Ter plaatse van het havenkantoor wordt de 
maximale goot- én bouwhoogte gewijzigd naar 6 meter. Ter plaatse van het naastgelegen gebouw 
(sanitair/kantine) wordt de maximale goothoogte gewijzigd naar 3,5 meter en de bouwhoogte naar 5 
meter;  

 op de verbeelding wordt het bouwvlak voor de berging aan de zuidzijde van het terrein aangepast naar 
een afmeting van 3 meter bij 12 meter en wordt het vlak verplaatst naar de locatie waar het gebouw in 
werkelijkheid staat; 

 op de verbeelding wordt in de meest zuidwestelijke hoek een bouwvlak toegevoegd van 2,5 meter bij 3 
meter en ter plaatse van het chemiedepot een bouwvlak van 2,5 meter bij 6 meter. Ter plaatse van 
deze bouwvlakken wordt een maximale totale hoogte toegestaan van 3 meter. 

 op de verbeelding wordt de begrenzing van het maatvoeringsvlak met daarin aangegeven het 
toegestane aantal ligplaatsen wordt verkleind naar het gebied dat in gebruik is bij reclamant. 

 
Z-7 Stichting Jachthaven Scharendijke  
Ingekomen: 6 februari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Op de nieuwe tekening missen wij het toiletgebouw aan de zuidzijde van de haven. 
2. De nokhoogte van de sanitairgebouwen staat nu op 4 meter, deze moet 5,5 meter worden. 
 
Beantwoording 
1. Het klopt dat in het ontwerpbestemmingsplan ten zuiden van het havenkantoor een bouwvlak voor het 

aanwezige toiletgebouw ontbreekt. Dit wordt aangepast.  
2. In het vigerende bestemmingsplan geldt voor sanitairgebouwen een goothoogte van 3,5 meter en een 

bouwhoogte van 5,5 meter. Dit wordt aangepast.  
 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 7 
De zienswijze van Stichting Jachthaven Scharendijke leidt tot de volgende wijzigingen: 

 op de verbeelding is ten zuiden van het havenkantoor ter plaatse van een bestaand sanitairgebouw 
een bouwvlak toegevoegd met een maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale bouwhoogte 
van 5,5 meter; 

 ter plaatse alle bouwvlakken voor sanitairgebouwen is de maximale bouwhoogte van 4 meter 
vervangen door een maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale bouwhoogte van 5,5 meter. 

 
Z-8 Camping Den Osse 
Ingekomen: 21 februari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. In artikel 10.1.c. worden parkeerterreinen behandeld. Wij hebben destijds op 16-6-1988 van de 

gemeente Brouwershaven toestemming gekregen om een 16-tal campers op ons parkeerterrein te 
mogen plaatsen. Vooralsnog zijn we van mening, dat we gedeelten van het parkeerterrein voor 
campers mogen gebruiken aangezien we door dit gebruik niet de verleende aantallen 
kampeereenheden uit de vergunning overschrijden.  

2. In artikel 10.3 worden de sanitairgebouwen voor gezamenlijk gebruik behandeld. Wij hebben voor 4 
permanente kampeerplaatsen een sanitairgebouw van maximaal 6 m2 geplaatst in 2001. Dit gebouw 
wordt vooralsnog door toercaravan bewoners gebruikt. Wij gaan er vanuit dat dit gebouwtje ook in de 
toekomst zodanig gebruikt mag worden.  
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Beantwoording 
1. Op de verbeelding van het ontwerpplan is voor camping Den Osse, net als in het vorige 

bestemmingsplan, een maximaal aantal permanente standplaatsen van 325 opgenomen. Uit een 
recente inrichtingstekening (2012) blijkt dat het feitelijk in gebruik zijnde aantal standplaatsen, inclusief 
de campers, binnen het maximum blijft. De situering van de standplaatsen op het terrein is in het 
ontwerpplan verder vrijgelaten. Zolang de camping blijft beschikken over voldoende parkeerplaatsen 
en ook aan de overige gebruiksregels voor het terrein (artikel 10.4 van de regels) wordt voldaan, 
mogen de campers dus ook op een parkeerterrein op de camping worden geplaatst.  

2. In artikel 10.3 is regeling opgenomen voor privésanitair op niet-permanente standplaatsen. Sanitaire 
voorzieningen voor gezamenlijk gebruik zijn altijd mogelijk (artikel 10.1 onder o). Bovendien geldt in 
het algemeen dat gebouwen waarvoor in het verleden een bouwvergunning is verleend, in het 
bestemmingsplan zonder meer in stand mogen blijven, ongeacht de vraag of het nieuwe plan het 
gebouw ook nog mogelijk maakt. Het sanitairgebouwtje kan derhalve zonder meer in gebruik blijven. 

 
Conclusie 
De zienswijze van Camping Den Osse leidt niet tot wijziging van het plan. 
 
Z-9 Pijkeren en van Aken advocaten namens reclamant Nieuwe Kerkweg 2 in Scharendijke  
Ingekomen: 22 februari 2013 
 
Samenvatting zienswijze:  
1. Verzocht wordt het perceel Blankersweg 2a, gelegen naast het in het ontwerpbestemmingsplan 

Recreatieterreinen opgenomen perceel aan de Blankersweg 4a bij Den Osse te laten vallen onder het 
bestemmingsplan en de gronden een recreatieve en/of woonbestemming te geven.  

2. Subsidiair wordt gevraagd de bestemming van het perceel Blankersweg 4a te laten zoals het nu is en 
het geen recreatiebestemming te geven. De redenen hiervoor zijn als volgt.  

 In een brief van reclamant van 19 juli 2012 geeft hij aan dat het in de rede ligt dat ook zijn perceel 
een recreatieve bestemming krijgt of de bestemming van het percelen van de buren niet te 
wijzigen van landbouw in recreatie omdat die percelen altijd al de bestemming landbouw hadden 
en er in een ruilverkavelingsprocedure bij de rechtbank Middelburg nog in 2011 door de eigenaren 
van Blankersweg 4a is toegegeven dat het nooit de insteek was en is om de bestemming te 
wijzigen (bijlage 1 bij zienswijze). 

 Het perceel van reclamant grenst aan de gronden van het ontwerpbestemmingsplan en reclamant 
is van oordeel dat het in de rede ligt om ook dit perceel er onder te laten vallen. Het perceel is 
immers direct aangrenzend en tevens is de situatie ter plekke gezien de grootte plus de vorm van 
het perceel zodanig dat dit met zich meebrengt dat het perceel onrendabel is voor beoefening van 
de landbouw en dusdanig dat de enige reële optie een recreatieve bestemming of woondoeleinden 
is rekening houdend met de beoogde wijziging van de bestemming bij de buren. Reclamant is 
doende een principeverzoek te concipiëren in verband met beoogde exploitatie door reclamant 
van zijn perceel. 

 Reclamant wijst erop dat de buren eerder een vergunning hebben gekregen om een woonhuis te 
bouwen vlak naast zijn perceel op landbouwgrond. Het is reclamant en ook de gemeente bekend 
dat de eigenaren van Blankersweg 4a - zulks in weer wil van zijn verklaringen in de hiervoor 
gememoreerde ruilverkavelingsprocedure bij de rechtbank - al in 2008 een plan heeft ingediend in 
het kader van vooroverleg en principeverzoek gericht op het verkrijgen van een recreatieve 
bestemming op zijn percelen. Daar stond de gemeente toen welwillend tegenover doch 
klaarblijkelijk wordt daar nu pas een vervolg aan gegeven. Reclamant meent dat het in de rede ligt 
om hem nu op een vergelijkbare wijze te behandelen. Reclamant wijst er voorts op dat als in de 
randzone landbouw wordt beoefend dit met zich meebrengt dat er van vroeg tot laat op de dag 
machines op het land aanwezig kunnen zijn, dat er door bemesting stankoverlast ontstaat, dat er 
gedurende de oogstperiode stofoverlast kan ontstaan, dat er gewasbeschermingsmaatregelen 
moeten worden getroffen, doch dat dit voor reclamant zelf ook een onrendabele situatie is gezien 
omvang en vorm van het perceel. 

 Reclamant wijst er voorts op dat de buren (recreatie)woningen verhuren. Als ook het perceel van 
reclamant een recreatieve bestemming verkrijgt zou dit naadloos passen in het beeld en bij de 
activiteiten van de buren. 
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Beantwoording 
1. Het perceel van reclamant aan de Blankersweg 2a heeft in het geldende - actuele - bestemmingsplan 

‘Buitengebied Schouwen-Duiveland’ een agrarische bestemming. Een concreet plan voor het perceel 
is niet bekend zodat de wenselijkheid en haalbaarheid van een andere bestemming niet inzichtelijk is. 
De inhoudelijke beoordeling van de plannen die reclamant met Blankersweg 2a heeft, kan plaats 
vinden aan de hand van het principeverzoek waarvan reclamant in de zienswijze aangeeft met de 
voorbereiding bezig te zijn. Het is niet mogelijk om in het bestemmingsplan Recreatieterreinen op 
voorhand een woon- of recreatieve bestemming te geven aan gronden, terwijl de concrete invulling 
niet bekend is. Het verzoek van reclamant om zijn gronden op te nemen in het plan en een woon- dan 
wel recreatieve bestemming te geven kan niet ingewilligd worden. 

2. Het perceel aan de Blankersweg 4a heeft in de vigerende bestemmingsplannen met name de 
volgende bestemmingen: de voorzijde van het perceel heeft een recreatieve bestemming, waarop 
onder meer zijn toegestaan: slaapgelegenheden voor groepen en gebouwen voor dienstverlening en 
beheer. Het achterste deel heeft een agrarische bestemming. In 2008 is middels een vrijstelling ex 
artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening vergunning verleend voor het bouwen van een 
bedrijfswoning en de herinrichting van het gehele perceel. Onderdeel van de vrijstelling was namelijk 
een terreininrichtingsplan. Het achterste deel van het perceel met een agrarische bestemming, heeft 
door de verleende vrijstelling de volgende functies gekregen: 

 bedrijfswoning (met bijbehorende tuin);  

 landschappelijke inpassing; 

 natuurontwikkeling/recreatie en extensief grasland.  
Door deze (onherroepelijke) vrijstelling is het planologisch toegestane én het feitelijke gebruik van het 
perceel reeds jaren geleden gewijzigd. In het ontwerpbestemmingsplan is de verleende vrijstelling 
verwerkt, er zijn geen nieuwe bouwmogelijkheden opgenomen. Zo zijn op het achterste deel van het 
perceel geen bouwvlakken opgenomen die bijvoorbeeld de bouw van recreatieve nachtverblijven 
mogelijk maken. Wel is gebleken dat de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’ ter hoogte van de 
dienstgebouwen aan de voorzijde niet geheel overeenkomt met de landschappelijke inpassing uit de 
verleende vrijstelling. Het deel van de gronden (met een breedte van 5 meter) dat in het 
ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Recreatie-Recreatiewoning’ heeft met de aanduiding 
‘gezamenlijke dienstverlening’ krijgt alsnog de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’. 
 
Verder is aan de westelijke (zij)rand van het perceel een strook onderdeel van het kadastrale perceel 
Blankersweg 4a geworden, welke voorheen in eigendom was van reclamant. Deze strook grond met 
een lengte van bijna 200 meter heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming ‘Groen-
Landschappelijk’ en dus geen recreatieve bestemming. In het geldende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Schouwen-Duiveland’ heeft deze strook grond een agrarische bestemming. De strook 
grond maakt geen onderdeel uit van de eerder genoemde vrijstelling voor de bedrijfswoning en 
terreininrichting. De grond heeft ook geen recreatieve of landschappelijke inpassingsfunctie. Nu er 
geen aanleiding is deze gronden mee te nemen in het bestemmingsplan Recreatieterreinen, wordt de 
strook alsnog buiten het plangebied gelaten.  

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 9 
De zienswijze van Pijkeren en van Aken advocaten namens reclamant Nieuwe Kerkweg 2 in Scharendijke 
leidt tot de volgende wijzigingen: 

 op de verbeelding wordt de plangrens verkleind door de gronden aan de westzijde van Blankersweg 
4a, voor zover deze zijn opgenomen in het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Schouwen-
Duiveland’, uit het plangebied te verwijderen; 

 op de verbeelding wordt de bestemming van een strook grond met een breedte van 5 meter over een 
lengte van ca. 100 meter aan de westzijde van Blankersweg 4a gewijzigd van ‘Recreatie-
Recreatiewoning’ in ‘Groen-Landschappelijk’. Hierdoor verplaatst de bestemmingsgrens ‘Groen-
Landschappelijk’ 5 meter in oostelijke richting over een lengte van ca. 100 meter. Hierbij komen de 
maatvoeringsaanduiding, het bouwvlak en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 
gezamenlijke dienstverlening’ voor deze strook grond te vervallen.  
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Z-10 InPROAd namens Caravanpark Grevelingenpolder  
Ingekomen: 25 februari 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Vorig jaar lag het voorontwerpbestemmingsplan "Recreatieterreinen'' ter inzage van 11 juni tot en met 

23 juli 2012. De reclamant bezocht in die periode de informatieavond, die gehouden werd in het 
gemeentehuis te Zierikzee. Tijdens die informatieavond heeft reclamant een inspraakreactie op de 
daarvoor bestemde formulieren ingediend. In de antwoordnotitie voorontwerpbestemmingsplan, die als 
bijlage gevoegd is bij het ontwerpbestemmingsplan treffen wij geen reactie op deze inspraak aan. 

2. Voor de dijk die het Caravanpark scheidt van de Grevelingen geldt de enkelbestemming ‘Waterstaat-
Waterkering’, dit is akkoord. 

3. Voor het caravanpark binnen de dijken geldt de enkelbestemming ‘Recreatie-Kampeerterrein’, dit is 
akkoord. 

4. Voor de dijk die het Caravanpark scheidt van de overige recreatie- en agrarische gronden geldt de 
enkelbestemming ‘Groen’ en de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermde dijk’. Bij de overname van 
het Caravanpark heeft reclamant deze moeten aankopen. Het vigerende bestemmingsplan gaf de 
bestemming ‘plantsoen en berm’ aan deze dijk. Met de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermde dijk’ 
gaat reclamant niet akkoord. Deze dubbelbestemming moet er af. Anders levert deze voor de plannen 
in de toekomst belemmeringen op. Belemmeringen die er op basis van het vigerende 
bestemmingsplan niet waren. 

5. Daar waar er een bouwvlak is opgenomen met daarbinnen een aanduiding bedrijfswoning en 
dienstverlening, wil reclamant de mogelijkheid tot het realiseren van een 2e bedrijfswoning in de 
schuur, die behoort bij de bedrijfswoning. In de voorschriften treffen wij deze mogelijkheid niet aan. 

6. Het bouwvlak dient zodanig vergroot te worden dat de voormalige hooimijt (zie ook de onderliggende 
luchtfoto op de website), tegenwoordig een dienstgebouw binnen het bouwvlak komt te liggen.  

7. Om de komende jaren te kunnen werken aan kwaliteitsverbetering en veiligheid en bijdragen aan 
verbetering van het toeristische product en productdifferentiatie ziet reclamant de bestemmingen 
Recreatie-Dagrecreatie en Agrarisch graag gewijzigd in Recreatie-Kampeerterrein. 

 
Beantwoording 
1. Het klopt dat reclamant een informatieavond heeft bezocht en een formulier heeft ingevuld. Dit was 

echter niet tijdens de informatieavond in de inspraakperiode (11 juni – 23 juli 2012) maar tijdens de 
inventarisatiefase (22 maart 2012). De informatie die naar aanleiding van de bijeenkomst op 22 maart 
2012 is verkregen, heeft ons geholpen bij het in beeld brengen van de uitgangssituatie en bestaande 
rechten en vormde mede de basis voor het voorontwerpbestemmingsplan. Het 
voorontwerpbestemmingsplan is vervolgens vanaf 11 juni 2012 voor zes weken ter inzage gelegd. 
Hierop hebben we geen reactie van reclamant ontvangen.  

2. Wij delen uw reactie. 
3. Wij delen uw reactie. 
4. De dubbelbestemming ‘Waarde-Beschermde dijk’ vloeit voort uit de recent vastgestelde Verordening 

Ruimte Provincie Zeeland (VRPZ). Deze verordening heeft een verplichtend karakter. Voorwaarden 
die in de verordening staan, moeten wij verankeren in nieuwe bestemmingsplannen. Daarom is ten 
opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan in de regels de dubbelbestemming: ‘Waarde - 
Beschermde dijk’ opgenomen ten behoeve van de bestaande natuur in het bestemmingsplangebied. 
Op de verbeelding is de dubbelbestemming ‘Waarde-Beschermde dijk’ toegevoegd ter plaatse van de 
locaties zoals opgenomen op kaart 8 bij de VRPZ. De dijk die het Caravanpark scheidt van de overige 
recreatie- en agrarische gronden is één van de locaties die opgenomen is op kaart 8 bij de VRPZ. 

5. In het vigerende bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen voor een bedrijfswoning. Wel is in 
het verleden met een vrijstellingsprocedure één bedrijfswoning toegestaan. In het huidige 
gemeentelijke beleid zijn geen mogelijkheden om in bestemmingsplannen nieuwe bedrijfswoningen 
rechtstreeks danwel via een afwijkings- of wijzigingsprocedure toe te staan op kampeerterreinen. 

6. In het vigerende bestemmingsplan is geen mogelijkheid opgenomen om de aanwezige hooimijt te 
realiseren. Omdat er in dit geval vanuit stedenbouwkundig uitgangspunt geen belemmeringen zijn om 
een dergelijke overkapping bestemmingsplanmatig mogelijk te maken, wordt er een regeling voor de 
hooimijt aan het bestemmingsplan toegevoegd. 

7. Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van het vigerende bestemmingsplan waarbij bestaande 
rechten en plichten opnieuw vastgelegd worden en de regeling in overeenstemming wordt gebracht 
met het huidige beleid. Voor het deel van het terrein van reclamant met de bestemming ‘Recreatie-
Dagrecreatie’ blijkt niet conform dit uitgangspunt te zijn bestemd. Voor het zuidelijke deel had conform 
de vigerende regeling, de bestemming ‘Agrarisch’, bestemd moeten worden. Op het noordelijke deel 
met de bestemming ‘Recreatie-Dagrecreatie’ had conform de situatietekening bij de bouw van de 
woning en later de paardenstal, de bestemming ‘Recreatie-Kampeerterrein’, bestemd moeten worden. 
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Verder had de eerste 10 meter langs de west-, zuid- en oostgrens langs dit deel van het terrein 
inclusief het naastgelegen terrein met de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen de bestemming ‘Groen-
Landschappelijk’ moeten krijgen. Voor een deel komen we dus tegemoet aan het verzoek van 
reclamant. Het wijzigen van de bestemmingen anders dan de wijzigingen zoals hierboven beschreven, 
merken wij aan als een nieuwe ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen in een 
actualiserend bestemmingsplan meegenomen worden tot het moment dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd en nadat bestuurlijke besluitvorming heeft 
plaatsgevonden op basis van een ruimtelijk onderbouwde ontwikkeling. Aan deze voorwaarden is en 
kan niet meer worden voldaan. Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn. Reclamant kan een 
principeverzoek indienen voor de gewenste ontwikkeling. Op basis daarvan neemt de gemeente een 
besluit waaruit blijkt of er mogelijkheden zijn om mee te werken aan uw verzoek en zo ja welke 
onderbouwing en procedure er nodig is om te komen tot de gewenste ontwikkeling. 

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 10 
De zienswijze van InPROAd namens Caravanpark Grevelingenpolder leidt tot de volgende wijzigingen: 

 na artikel 3.2.2 onder h wordt een nieuw lid 3.2.2 onder i toegevoegd: ‘ter plaatse van de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch-hooimijt’ mag uitsluitend een hooimijt worden gebouwd met een 
bouwhoogte van ten hoogste 10 meter’; 

 ter plaatse van de aanwezige hooimijt wordt een bouwvlak opgenomen met de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch-hooimijt’; 

 de begrenzing van de bestemming ‘Recreatie-Kampeerterrein’ wordt uitgebreid ten westen van de 
huidige bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen en er wordt een bouwvlak toegevoegd; 

 de begrenzing van de bestemming ‘Agrarisch’ wordt uitgebreid in noordelijke richting; 

 langs de west-, zuid- en oostgrens van de bestemming ‘Recreatie-Kampeerterrein’ wordt over een 
breedte van 10 meter de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’ opgenomen. Hierbij komen de 
maatvoeringsaanduiding, het bouwvlak en de functieaanduidingen ‘bedrijfswoning’ en ‘dienstverlening’ 
voor deze strook grond te vervallen.  

 
Z-11 Vereniging van eigenaren (Vve) Zeeland Village 
Ingekomen: 25 februari 2013, nader mondeling toegelicht: 14 maart 2013 en 17 april 2013 – zie bijgevoegd 
verslag. 
 
Samenvatting zienswijze  
1. De formulering van art 11.2.2. sub f is o.i. niet juist. In dit artikel staat: "De afstand tussen het 

hoofdgebouw - inclusief aan en uitbouwen - en de zijgevel van het naastgelegen hoofdgebouw 
bedraagt minimaal 3 meter... . In de tekst van het voorontwerp stond in art 11.2.2. sub d : "De afstand 
tussen het hoofdgebouw - een aan of uitbouw niet meegerekend - en de zijgevel van het naastgelegen 
hoofdgebouw bedraagt minimaal 3 meter. Deze laatste formulering is o.i. de juiste voor het Park 
Zeeland Village. De andere formulering leidt ertoe dat sommige eigenaren die een garage of serre in 
de komende tijd zouden willen bouwen dit niet meer mogen omdat er al aanbouwen dicht tegen de 
perceelgrens staan. Dit zou een grote ongelijkheid betekenen tussen eigenaren die al wel en die nog 
niet gebouwd hebben. Wij verzoeken u deze formulering derhalve aan te passen. 

2. De formulering van art 11.2.2. sub i is gewijzigd t.o.v. het voorontwerp. Wij betreuren het zeer dat de 
formulering in het voorontwerp van art 11.2.2. sub g onderste blokregel waarin vermeld was dat een 
vrijstaand bijgebouwtje van 10 m2 was toegelaten gewijzigd is. In het ontwerp bestemmingsplan in 
11.2.2. sub j onderste blokregel is deze mogelijkheid voor de woningen op Zeeland Village (speciale 
bouwaanduiding -3 ) uitgesloten maar voor de andere speciale bouwaanduidingen zelfs uitgebreid 
naar 13 m2. Veel eigenaren op Zeeland Village verhuren hun woning en gebruiken de aangebouwde 
garage voor privé-opslag. Toch is er dan een grote behoefte aan een kleine ruimte voor bijv. fietsen, 
tuinstoelen, stoelkussens en een bolderwagen waar de huurders wel bij moeten kunnen. Daarvoor is 
een kleine vrijstaande ruimte ideaal. In de woning kunnen deze zaken 's nachts niet opgeborgen 
worden. Wij verzoeken u ook in het licht daarvan deze kleine aanpassing te willen accepteren en de 
tekst van het voorontwerp aan te willen houden of een zodanige aanpassing aan te willen brengen dat 
de verhurende eigenaren ( die ook voor de gemeente veel toeristenbelasting verwerven) iets meer 
mogelijkheden krijgen.  

3. Art 11.2.3. is een beperking t.o.v. het huidige bestemmingsplan. De in dit artikel gegeven voorschriften 
over erfafscheidingen voor de voorgevel over zijn een beperking t.o.v. het huidige vigerende 
bestemmingsplan. Op het park zijn veel hogere erfafscheidingen in de vorm van beplanting en 
toegangspoorten aanwezig. Derhalve verzoeken wij u deze bepaling niet van toepassing te laten zijn 
voor het park Zeeland Village. 
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Beantwoording 
1. De actualisatie bestemmingsplan Recreatieterreinen brengt verschillende oude(re) 

bestemmingsplannen bij elkaar. Deze bestemmingsplannen kennen natuurlijk ook verschillend 
opgebouwde bouwregels. Met het ontwerpbestemmingsplan komt er in beginsel voor alle terreinen 
eenzelfde regeling. Bestaande bouwrechten uit de oude plannen nemen wij hierbij zoveel mogelijk 
over. De regeling om drie meter afstand tussen bebouwing te bewaren is bedoeld om het vrijstaande 
karakter van de recreatiewoningen te waarborgen. In het geldende bestemmingsplan voor Zeeland 
Village, is net als voor recreatiewoningenterrein het Baken, een regeling opgenomen die het mogelijk 
maakt dat bijgebouwen bij vrijstaande recreatiewoningen wel aan beide zijden tot op de perceelsgrens 
kunnen worden gebouwd. Met de indieners van de zienswijze vinden wij dat deze regeling voor de 
twee genoemde parken ook in het nieuwe bestemmingsplan terug moet komen. 

2. Bij de realisatie van het recreatieterrein is er vanuit stedenbouwkundig oogpunt voor gekozen om op 
het park geen vrijstaande bijgebouwen toe te staan. In plaats van een regeling voor vrijstaande 
bijgebouwen is een ruime bouwmogelijkheid gegeven voor de recreatiewoningen, inclusief 
aangebouwde bijgebouwen. De woningen mogen een oppervlakte hebben van 120m². Deze maat 
betreft de (buitenwerkse) oppervlakte van het gebouw zodat het bewoonbaar vloeroppervlakte binnen 
in de woning nog meer vierkante meters kan bedragen door de aanwezigheid van een verdieping. De 
recreatiewoningen behoren hiermee tot de grootste recreatiewoningen op de terreinen uit dit 
bestemmingsplan. Daar komt bij dat een essentieel gedeelte van de recreatiewoningen op het terrein 
kleiner zijn dat de maximale oppervlaktemaat en derhalve nog (soms veel) uitbreidingsruimte hebben. 
Veel recreatiewoningen hebben namelijk nog de oorspronkelijke oppervlakte ten tijde van de bouw van 
ca. 65m². Het uitgangspunt om geen vrijstaande bijgebouwen toe te staan en ter compensatie hiervan 
een groter oppervlak voor hoofdgebouwen toe te staan, vinden wij op dit terrein zo waardevol dat wij 
hier aan vast willen houden. Een ruimte voor bijvoorbeeld opslag van persoonlijke spullen van een 
verhurende eigenaar, kan derhalve net als tot nu toe binnen de bestaande bouwmogelijkheden 
gevonden worden.  

3. In artikel 11.2.3 staan de hoogtebepalingen van overige bouwwerken. Zo is bepaald dat de hoogte van 
erfafscheidingen voor de voorgevel maximaal 1 meter bedraagt. De in de regels genoemde 
erfafscheidingen gelden voor gebouwde erfafscheidingen en niet voor beplanting zoals bijvoorbeeld 
een haag. Er is geen regeling die de hoogte van beplanting voor de voorgevel beperkt. De opgenomen 
maten voor andere bouwwerken in het plan zijn algemeen gehanteerde hoogtematen om voorzijde van 
percelen open dan wel groen te houden. In het geldend bestemmingsplan mocht een erfafscheiding 
voor de voorgevel met een maat van maximaal 2 meter hoger zijn dan de gebruikelijke regeling, te 
weten, maximaal 1 meter. Bij het opstellen van het geldende bestemmingsplan is gekozen voor een 
zogenaamd globaal eindplan, aangezien op dat moment de inrichting van het terrein nog niet bekend 
was. Door de globale regeling is bijvoorbeeld geen onderscheid gemaakt in de bouwmogelijkheden 
aan de voor- en achterkant van de woningen. De mogelijkheid voor hogere erfafscheidingen vervalt 
dus met het nieuwe bestemmingsplan, maar bouwwerken waarvoor een bouwvergunning is verleend, 
mogen zonder meer blijven staan. 

 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 11 
De zienswijze van de Vve Zeeland Village leidt tot de volgende wijzigingen: 

 op de verbeelding wordt ter plaatse van de recreatieparken Zeeland Village en Het Baken de 
aanduiding ‘vrijstaand’ vervangen door de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – vrijstaand – 1’;  

 aan artikel 11.2.2 onder b wordt de regel onder ‘1.’ Vervangen door de volgende regel: ‘1. ‘vrijstaand’ 
en ‘specifieke bouwaanduiding – vrijstaand – 1’: recreatiewoningen uitsluitend vrijstaand mogen 
worden gebouwd’; 

 onder vernummering van de navolgende leden wordt een nieuw lid 11.2.2. onder g toegevoegd: ter 
plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – vrijstaand – 1’ bedraagt de afstand tussen het 
hoofdgebouw –aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen niet meegerekend – en (het 
verlengde van) de zijgevel van het naastgelegen hoofdgebouw – aan- en uitbouwen en aangebouwde 
bijgebouwen niet meegerekend: 3 m (aan twee zijden). 
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Z-12 Reclamant Baken 106 in Scharendijke  
Ingekomen: 25 februari 2013, nadere toelichting: 9 april 2013 
 
Samenvatting zienswijze  
1. Bij mijn recreatiewoning heb ik met vergunning in 1978 een zwembad gebouwd en in 2011 een 

bijgebouw gerealiseerd. Graag beide uitbreidingen in het bestemmingsplan opnemen. 
2. De grens van de bestemming groen achter mijn woning verleggen van 6 naar 12 meter. 
 
Beantwoording 
1. Het klopt dat er voor zowel het zwembad als de aangebouwde schuur een vrijstelling/vergunning is 

verleend. Het zwembad is niet mogelijk binnen de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’. De grens van 
de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’ wordt in overeenstemming gebracht met de vigerende 
regeling en de verleende vrijstelling. Bijgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. 
Omdat het gerealiseerde bijgebouw in het bouwvlak op de verbeelding ligt, is het niet nodig het 
bestemmingsplan hierop aan te passen. Bij nadere bestudering is gebleken dat een deel van het 
hoofdgebouw niet in het bouwvlak en aanduidingsvlak ‘vrijstaand’ ligt, dit wordt aangepast. 

2. In de nadere toelichting heeft reclamant aangegeven dat deze zienswijze vervalt. 
 
Conclusie, zie ook bijlage 2/ Zienswijze 12 
De zienswijze van reclamant Baken 106 in Scharendijke leidt tot de volgende wijzigingen: 

 de bestemmingsgrens van de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’ wordt ter plaatse van het perceel 
Baken 106 versmald van 7 naar 4 meter; 

 het gehele bouwvlak van perceel Baken 106 wordt 2 meter in zuidelijke richting verplaatst. Ook het 
aanduidingsvlak ‘vrijstaand’ wordt 2 meter in zuidelijke richting verplaatst, zodat deze aan de voorzijde 
gelijk aan het verlegde bouwvlak komt te liggen. 

 
Z-13 Reclamant Zandweg 1 in Sirjansland 
Ingekomen: 25 februari 2013 
 
Samenvatting zienswijze 
1. Het verschil in benadering voor de diverse functies in het buitengebied is een vorm van 

rechtsongelijkheid te noemen: voor de functies "recreatie" en "landbouw" is veel meer mogelijk dan 
voor de functie "wonen". Praktisch gesproken zijn er in het ontwerpbestemmingsplan weinig of geen 
uitbreidingsmogelijkheden voor woningen. Was het onder het oude bestemmingsplan nog mogelijk om 
een overkapping/carport te bouwen op het achtererf, nu is zelfs dat onmogelijk gemaakt. In de 
inspraakreactie van reclamant vroeg hij om een constructieve benadering van de functie "wonen" door 
het "wonen" meer te faciliteren en om in te zetten op kwaliteitsverbetering. Reclamant wil nogmaals 
wijzen op de mogelijkheid om "wonen" (bestaande woning) en "NED-ontwikkelingen" (nieuwe woning) 
beleidsmatig en bestemmingsplantechnisch zo veel mogelijk gelijkwaardig te behandelen. Verder is 
reclamant van mening dat het zinvol is om binnen "wonen" onderscheid te maken naar locatie en/of 
perceelsgrootte, in plaats van alle "wonen" gelijk te behandelen. 

2. Het stoort reclamant dat zijn rechten met voeten zijn getreden omdat er, in strijd met het 
bestemmingsplan Duiveland regels zijn aangepast/versoepeld, die vervolgens "dus" in het opvolgende 
bestemmingsplan worden opgenomen. Zo zijn de 10 meter brede groengordels uit het oude plan “in 
overleg” omgezet in 5 meter brede groengordels. 

 
Beantwoording 
1. Reclamant legt een relatie tussen de bouwmogelijkheden voor de functies landbouw en recreatie 

enerzijds en de woningen in het buitengebied anderzijds. De procedure voor het bestemmingsplan 
Recreatieterreinen is echter niet het moment om het verschil in benadering van andere functies met 
woningen in het buitengebied te heroverwegen. Zo vallen nagenoeg alle (van de ruim 200) woningen 
die in het bestemmingsplan zijn opgenomen vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening niet in het 
buitengebied maar binnen de bebouwde kom. De regeling in het bestemmingsplan voor woningen is 
dan ook gebaseerd op die van de woonbestemming in onze bebouwde komplannen. De woning van 
reclamant zou mogelijk als woning in het buitengebied bestempeld kunnen worden. Gezien de ligging 
tussen kampeerterreinen sluit de regeling ook voor deze woning aan bij die van de overige woningen 
uit het plangebied. Het aanduidingsvlak voor de woning is met 153m² iets groter dan in het geldende 
plan. Erfbebouwing is mogelijk binnen het bouwvlak van ruim 1.100m². De bijgebouwenregeling is 
gebaseerd op het geldend beleid en is vergelijkbaar met huidige regeling. Verder is de vergunning 
voor de praktijkruimte van reclamant in het plan verwerkt. Ook de mogelijkheden uit de Wabo voor 
vergunningvrij bouwen zijn van toepassing op het perceel. Bovendien zou toepassing van de regeling 
uit het bestemmingsplan buitengebied grotendeels tot een beperking van de maximale 
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bouwmogelijkheden van reclamant leiden vanwege de aldaar gehanteerde maximale inhoudsmaat van 
de woning van 750m³ (het perceel van reclamant voldoet niet aan de voorwaarde dat sprake moet zijn 
van een bouwperceel van 2ha om de woning conform het recent gewijzigde beleid te kunnen vergroten 
tot 1.350m³). De gekozen regeling maakt derhalve een grotere inhoudsmaat van de woning mogelijk 
dan de regeling voor woningen in het buitengebied. 

2. Het bestemmingsplan Recreatieterreinen is een actualisatie van een veelheid aan oudere 
bestemmingsplannen aan de huidige situatie. Het geldend bestemmingsplan voor het recreatiegebied 
waar de woning van reclamant in valt stamt uit 1993. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt dit 
vigerende plan geactualiseerd. Uitgangspunt bij een actualisatie is dat bestaande rechten en plichten 
opnieuw worden vastgelegd. Het is echter niet uitgesloten dat daarbij verschillen ontstaan. Ten eerste 
omdat er één regeling wordt gemaakt van een groot aantal van elkaar verschillende regelingen. Ten 
tweede kan het zo zijn dat bestaande rechten niet gebruikt blijken te worden en op het moment van 
actualisatie niet wenselijk meer zijn. Ten derde omdat gewijzigd beleid (bijvoorbeeld Nota kamperen) 
of wetgeving dit voorschrijft en tenslotte omdat er na de vaststelling van het vigerende plannen 
afwijkende vergunningen zijn verleend. In dit geval betekent dit dat er voor de beide naastgelegen 
percelen de bestemming Recreatie-Kampeerterrein in overeenstemming is gebracht met besluiten en 
afspraken vanuit de oude WOR-wetgeving en het actuele beleid voor kampeerterreinen.  

 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant, Zandweg 1 in Sirjansland leidt niet tot wijziging van het plan. 
 
6. Ambtshalve wijzigingen 
 
Hierna volgt een opsomming van de ambtshalve aanpassingen op de toelichting, de regels en de 
verbeelding. Daarbij zijn ondergeschikte (redactionele) aanpassingen niet specifiek benoemd. 
 
Toelichting  
1. In paragraaf 3.7 onder punt 5 wordt na de laatste zin de volgende tekst toegevoegd: ‘Naast 

pleziervaartuigen liggen in de haven, aan de zijde van de sluis in de Grevelingendam, ook 
bedrijfsvaartuigen.’ Dit ter verduidelijking. 

2. In figuur 3.8 worden de percelen ter verduidelijking van letters voorzien. Dit ter verduidelijking. 
3. Hoofdstuk 5, de toelichting op artikel 9 van de regels wordt aangevuld met de volgende alinea: ‘Binnen 

de bestemming zijn plezier- en bedrijfsvaartuigen toegestaan. Het aantal en de situering van 
bedrijfsvaartuigen is niet zoals bij pleziervaartuigen middels een aanduiding op de verbeelding 
geregeld. Hierdoor blijft het aantal en de situering van bedrijfsvaartuigen binnen de bestemming 
‘Recreatie-Jachthaven’ flexibel. Voor deze regeling is gekozen omdat het aantal bedrijfsvaartuigen in 
de jachthavens binnen het plangebied gering is. In de regels is dan ook opgenomen dat 
bedrijfsvaartuigen overal binnen de bestemming toegestaan zijn, mits in aantal ondergeschikt aan het 
totale aantal pleziervaartuigen in de betreffende haven.’ Dit ter verduidelijking. 

4. Hoofdstuk 5, de toelichting op artikel 28 van de regels wordt na het 1
e
 bolletje aangevuld met een extra 

opsommingsteken en de volgende tekst: ‘gebiedsaanduiding ‘zonder centraal bedrijfsmatige 
exploitatie’ voor recreatiewoningterreinen zonder een centraal bedrijfsmatige exploitatie.’ Dit ontbrak in 
het ontwerpbestemmingsplan. 

5. Paragraaf 8.1. de laatste zin wordt gewijzigd in:’Deze aanpassingen worden in bijlage 8 beschreven.’ 
Dit betrof een onjuiste verwijzing. 

6. Bijlage 4 wordt bij Camping De Kreekoever aangepast. Het aantal in de kolom ‘niet-permanent’ wordt 
gewijzigd van 33 naar 53 en in de kolom ‘totaal’ van 219 naar 239. Dit is conform voorgestelde 
wijzigingen in deze notitie. 

7. In bijlage 7 wordt het aantal woningen op Zeeland Village aangepast van 208 naar 207 conform het 
aantal aanwezige woningen op het terrein. Dit is conform de voorgestelde wijziging in deze notitie. 

8. In bijlage 1 is onder het kopje Handreiking verevening 2008-2010 de volgende tekst toegevoegd: 
‘Momenteel wordt er een nieuwe handreiking, ‘Handreiking verevening 2012’ opgesteld die de 
‘Handreiking verevening 2008-2010’ gaat vervangen. Dit ontbrak in het ontwerpbestemmingsplan. 

 
Regels  
1. Artikel 1: De begrippen ‘1.23 bestemmingsgrens’, ‘1.55 kantoor’, ‘1.98 uitponden’ en ‘1.110 zijerf’ 

komen te vervallen, onder vernummering van de navolgende leden. Deze begrippen worden niet 
aangehaald in de regels. 

2. Aan artikel 1 wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid toegevoegd: 
Waterhuishoudkundige voorzieningen: voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraanvoer, 
waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit, zoals duikers, stuwen, 
infiltratievoorzieningen, (riool)gemalen, inlaten etc. Dit begrip wordt aangehaald in de regels. 
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3. Aan artikel 1wordt onder vernummering van de overige leden een nieuw lid toegevoegd: boerderij – en 
streekproducten: al dan niet bewerkte agrarische producten, afkomstig van het eigen agrarische bedrijf 
of van andere agrarische bedrijven uit de streek (Schouwen-Duiveland). Dit begrip wordt aangehaald 
in de regels. 

4. Artikel 1.106 winterkamperen: de definitie wordt aangevuld met de tekst … kampeermiddelen op niet-
permanente standplaatsen voor …. Dit ter verduidelijking van de regel. 

5. In artikel 2 komt lid 2.6 te vervallen. Dit begrip wordt niet aangehaald in de regels. 
6. In artikel 4.1 wordt tussen lid b en lid c de zinsnede ‘en tevens voor’ toegevoegd. Dit is conform de 

opbouw van de overige regels in het bestemmingsplan. 
7. Artikel 5.1.b wordt vernummerd tot lid c en na de zinsnede ‘en tevens voor’ wordt een nieuw lid b 

toegevoegd: ter plaatse van de aanduiding ‘geluidscherm’: een grondwal met een akoestische werking 
vanwege de achterliggende recreatiewoningen. 

8. Een nieuw sublid 5.4.1 sub d wordt ingevoegd: het afgraven van gronden ter plaatse van de 
aanduiding ‘geluidscherm’. 

9. Het bepaalde in artikel 5.4.3 wordt geheel vervangen door de volgende bepaling: a. de werken of 
werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 a tot en met c zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 
landschappelijke inpassing niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de 
mogelijkheden voor herstel daarvan niet onevenredig worden of zullen worden verkleind. b. de werken 
of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 d zijn slechts toelaatbaar, indien  middels akoestisch 
onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting ter plaatse van de achterliggende recreatiewoningen 
niet hoger dan 48dB bedraagt als gevolg van het wegverkeerslawaai, en;  de landschappelijke 
inpassing niet onevenredig wordt of kan worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel 
daarvan niet onevenredig worden of zullen worden verkleind. Punt 7. tot en met 9. vloeien voort uit de 
voorwaarden uit de verleende vergunning voor recreatiewoningen op het recreatiewoningenterrein 
Aquastaete. 

10. Aan artikel 3 wordt een nieuw sublid 3.5.1 onder k. toegevoegd: detailhandel, anders dan een 
plattelandswinkel als bedoeld in lid 3.1 of het verkopen van boerderij- of streekproducten met een 
oppervlak van ten hoogste 150m² per bouwvlak. Dit is conform het vigerende beleid bij agrarische 
bestemmingen. 

11. Een nieuw lid 3.4.3 wordt ingevoegd: Grotere bedrijfswoning. Het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 onder f voor een bedrijfswoning met een 
inhoud van ten hoogste 1.350m³, mits het bouwperceel waartoe de betreffende bedrijfswoning hoort 
een oppervlakte heeft van ten minste 2 ha. Dit is conform het recent genomen besluit van de 
gemeenteraad over wijzigingen als gevolg van het nieuwe Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018.  

12. Artikel 3.4.3 wordt vernummerd naar 3.4.4. en de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 3.4.1 en 3.4.2’ wordt 
gewijzigd in ‘als bedoeld in artikel 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3’. Dit ter verduidelijking van de regeling. 

13. Na artikel 7 wordt artikel 8: ‘Natuur’ toegevoegd. In bijlage 3 is de tekst van het nieuwe artikel 
toegevoegd. Dit artikel wordt toegevoegd vanwege de recent verleende omgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van camping De Kreekoever. Een deel van de uitbreiding krijgt conform de verleende 
vergunning de bestemming Natuur, zie ook ambtshalve wijziging verbeelding nummer 15. 

14. Aan artikel 9.1 wordt na lid 9.1 onder o een nieuw sublid ingevoegd: ter plaatse van de aanduiding 
‘specifieke vorm van recreatie – zeilschool’: een zeilschool. Dit is conform de vigerende regeling. 

15. Aan artikel 9.1 wordt na lid 9.1 onder s een nieuw sublid ingevoegd: ter plaatse van de aanduiding 
‘specifieke vorm van wonen - 2 bedrijfswoningen’: ten hoogste twee bedrijfswoningen. Dit naar 
aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de beantwoording op zienswijze 6 – 
Watersportvereniging Bruinisse. 

16. Aan artikel 9.1.onder t wordt na ‘parkeervoorzieningen’ de term ‘speelvoorzieningen’ toegevoegd. Dit 
ter verduidelijking van de regeling. 
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17. Artikel 9.2.2. onder d wordt aangevuld met een rij in de tabel voor bedrijfswoningen ter plaatse van de 
aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 2 bedrijfswoningen’. Deze rij komt er als volgt uit te zien: 

Bedrijfswoning ter 

plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke 

vorm van wonen – 2 

bedrijfswoningen’ 

150 m
2 

450 m
3 

zie aanduidingen: 

'maximale goot- en 

bouwhoogte (m)', 

'maximale goot-, 

bouwhoogte (m) en 

maximum 

bebouwingspercentage' 

zie aanduidingen: 

'maximale goot- en 

bouwhoogte (m)', 

'maximale goot-, 

bouwhoogte (m) en 

maximum 

bebouwingspercentage' 

Dit naar aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de beantwoording op zienswijze 6 – 
Watersportvereniging Bruinisse. De inhoud van de regeling voor de bedrijfswoningen in de jachthaven 
Bruinisse blijft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hetzelfde. 

18. In artikel 10:2.2.onder b wordt de term ‘bouwvlak’ (2x) vervangen door ‘maatvoeringsvlak’. De 
zinsnede ‘indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 
100% van het bouwvlak’ wordt verwijderd. Dit is een verduidelijking van de regeling. 

19. Artikel 10.2.2. onder c: in de regel wordt na het woord ‘mogen’ ingevoegd de volgende tekst: ’met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 10.4.b’. Dit is conform het vigerende gemeentelijke beleid. 

20. Artikel 10.2.2.onder j: in de regel wordt na het woord ‘zijn’ ingevoegd de volgende tekst: ’met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 10.4.b’. Dit is conform het vigerende gemeentelijke beleid. 

21. Artikel 10.1 onder b vervalt. Dit wordt verwerkt in artikel 10.1 onder f. 
22. Artikel 10.1. onder f wordt als volgt gewijzigd: ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’: 

ondersteunende horeca-activiteiten, voor zover voorkomend in categorie 1a en 1b van de Staat van 
Horeca-activiteiten, dienstverlening en detailhandel ten behoeve van het recreatiebedrijf.  

23. Artikel 10.6:1: in de regeling wordt meer expliciet opgenomen dat het aantal permanente 
standplaatsen niet mag toenemen. Dit ter verduidelijking van de regeling. 

24. Artikel 11.1. onder b vervalt. Dit wordt verwerkt in artikel 11.1 onder g. 
25. Artikel 11.1.onder g wordt als volgt gewijzigd: ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’: 

ondersteunende horeca-activiteiten, voor zover voorkomend in categorie 1a en 1b van de Staat van 
Horeca-activiteiten, dienstverlening en detailhandel ten behoeve van de verblijfsrecreatie op hetzelfde 
terrein. Dit is een verduidelijking van de regeling. 

26. In artikel 11.4. onder i en in artikel 28.2 wordt de naamgeving van de gebiedsaanduiding ‘centraal 
bedrijfsmatige exploitatie uitgesloten’ vervangen door ‘zonder centraal bedrijfsmatige exploitatie’. Dit is 
een verduidelijking van de regeling. 

27. Aan artikel 17 wordt een nieuw lid 17.2.2.c. toegevoegd: ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouw 
uitgesloten’ zijn geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan. Dit is conform de vigerende regeling voor 
woningen op de Grevelingenhout. 

28. Artikel 17.4.1b: de verwijzing naar ‘lid 17.2.4 onder c’ wordt gewijzigd naar ‘lid 17.2.4 onder d en e’ en 
in artikel 17.4.1c naar lid c. De verwijzingen bleken niet juist. 

29. Artikel 17.4.1c: de verwijzing naar ‘lid 17.2.4 onder d dan wel e’ wordt gewijzigd naar ‘lid 17.2.4 c’. De 
verwijzing bleek niet juist. 

30. In bijlage 1 wordt op het voorblad onder de kop toegevoegd: stand van zaken per 1 juli 2012. Deze 
ontbrak in het ontwerpbestemmingsplan. 

 
Verbeelding – Zie ook bijlage 4 
1. Jachthaven Scharendijke: de aanduiding ‘verenigingsleven’ ter plaatse van het sanitairgebouw aan de 

noordkant wordt verwijderd. Dit gebouw is niet voor de functie ‘verenigingsleven’ bedoeld. 
2. Jachthaven Scharendijke: de aanduiding ‘dienstverlening’ ter plaatse van gebouwen die alleen 

bedoeld zijn voor sanitaire voorzieningen, wordt verwijderd. Sanitaire voorzieningen zijn ook zonder 
deze aanduiding toegestaan. 

3. Zeeland Village: ter plaatse van de adressen Grevelingenhof 35-43, wordt de aanduiding ‘maximum 
aantal wooneenheden’ gewijzigd van 6 naar 5. Dit komt overeen met het aanwezige aantal woningen. 

4. Jachthaven Den Osse: het bouwvlak voor jachthavengebonden detailhandel wordt aangepast. Dit is 
conform de vigerende regeling en komt overeen met de aanwezige bebouwing. 

5. Jachthaven Den Osse: het bouwvlak van het havenkantoor wordt in noordelijke richting verruimd en 
het bebouwingspercentage wordt gewijzigd in 80%. Dit is conform de vigerende regeling en komt 
overeen met de bestaande bebouwing. 

6. Jachthaven Den Osse: de maximale goot- en bouwhoogte van het sanitairgebouw wordt aangepast 
van respectievelijk 6 en 10 meter naar respectievelijk 4 en 8 meter. Dit is conform de vigerende 
regeling. Daarnaast wordt de aanduiding ‘dienstverlening’ ter plaatse van het sanitairgebouw 
verwijderd. Sanitaire voorzieningen zijn ook zonder deze aanduiding toegestaan. 
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7. Jachthaven Den Osse: Ter plaatse van de zeilschool wordt de aanduiding ‘verenigingsleven’ 
vervangen door de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-zeilschool’. Dit is de juiste 
functieaanduiding. 

8. Zomerdorp Grevelingen: de sba-1 aanduiding ter plaatse van de bedrijfswoning wordt verwijderd. Deze 
is overbodig. 

9. Grevelingenhout: ter plaatse van de bouwvlakken wordt de aanduiding ‘bijgebouw uitgesloten’ 
opgenomen. Dit is conform de vigerende regeling. 

10. Jachthaven Bruinisse: aan de westzijde van de jachthaven wordt de aanduiding ‘verenigingsleven’ en 
de daarbij behorende maatvoeringsaanduiding verwijderd. Ter plaatse van de zeilschool wordt de 
aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-zeilschool’ toegevoegd. Dit is de juiste functieaanduiding. 

11. Jachthaven Bruinisse: ter plaatse van het bouwvlak voor de centrale voorzieningen in de jachthaven 
wordt de aanduiding ‘bedrijfswoning’ vervangen door de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - twee 
bedrijfswoningen’. Dit is naar aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de beantwoording op 
zienswijze 6 – Watersportvereniging Bruinisse. De inhoud van de regeling voor de bedrijfswoningen in 
de jachthaven Bruinisse blijft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan hetzelfde. 

12. Watersportvereniging Bruinisse: de aanduiding sb-vhb wordt verwijderd. Deze aanduiding komt niet 
voor in de bestemmingsplanregeling. 

13. Aquastaete: aan de oostzijde van het terrein wordt ter plaatse van de bestemming ‘Groen-
Landschappelijk’ de functieaanduiding ‘geluidscherm’ opgenomen. Dit is conform de vigerende 
regeling. 

14. Aquastaete: achter de woning met adres Groeneweg 1-114 wordt de bestemming ‘Verkeer’ gewijzigd 
in de bestemming ‘Groen-Landschappelijk’. Er is op deze locatie geen uitrit naar de Groeneweg 
aanwezig.  

15. Camping De Kreekoever: recent is een omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding van de 
camping. Het plangebied wordt conform deze vergunning uitgebreid, van de diverse bestemmingen 
voorzien en het maatvoeringsvlak ‘maximum aantal standplaatsen’ wordt gewijzigd van 219 naar 239.  

16. Salvatorhoeve: ter plaatse van adres Oostweg 2 met toevoegingnummers 115 tot en met 118 
ontbreekt de bouwaanduiding vrijstaand, deze wordt toegevoegd. Verder wordt ter plaatse van adres 
Oostweg 2 met toevoegingsnummers 133 tot en met 136 de bouwaanduiding ‘vrijstaand’ vervangen 
door de bouwaanduiding ‘aaneengebouwd’. Dit is conform de vigerende regeling en komt overeen met 
de bestaande bebouwing. 

 
7. Conclusie n.a.v. zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
De aanpassingen betreffen wijzigingen in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding van 
het ontwerpbestemmingsplan. Bij wijzigingen in de bestemmingsplanregels en/of op de verbeelding is er 
sprake van gewijzigde vaststelling. Omdat er ook aanpassingen in de bestemmingsplanregels en op de 
verbeelding zijn, betekent dit gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. 
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Bijlage 1:  
 
Verslag toelichtingen Vereniging van eigenaren Zeeland 
Village 
 



Verslag toelichtingen Vereniging van eigenaren Zeeland Village 

 1 

 
Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen 
 
Datum: 14 maart 2013 
Aanwezigen: 
- Gemeente Schouwen-Duiveland – de heer Stam en mevrouw Van Gils (afdeling Ruimte en Milieu) 
- Vve Zeeland Village – de heer Van der Most (voorzitter) en de heer Klokke  
 
Aanleiding en aanwezigen 
Beide heren maken namens het bestuur van de Vve Zeeland Village gebruik van de mogelijkheid hun 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen toe te lichten. De heer Stam en mevrouw 
Van Gils zijn namens de gemeente aanwezig. Zij zijn aanspreekpunt voor het bestemmingplan 
Recreatieterreinen. 
 
Nadere toelichting zienswijze 
1. Afstand tussen recreatiewoningen 
In het ontwerpbestemmingsplan is de regeling die de afstand tussen recreatiewoningen regelt ten opzichte 
van het voorontwerp verandert. Gezamenlijk geconstateerd dat de wijziging als volgt is:  

 in het voorontwerpbestemmingsplan werd een afstand van 3 meter toegestaan tussen hoofdgebouwen 
exclusief aan- en uitbouwen en de zijdelingse perceelsgrens; 

 in het ontwerpbestemmingsplan is de afstand van 3 meter toegestaan tussen hoofdgebouwen inclusief 
aan- en uitbouwen en de zijdelingse perceelsgrens, 

Dit is volgens reclamanten beperkend ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan waarin een 
minimale afstand tussen bungalows exclusief aan- en uitbouwen en de zijdelingse perceelsgrens geldt van 
3 meter. Er zijn volgens de reclamanten tijdens de bouw van het park en in de afgelopen jaren op 
meerdere locaties aan- en uitbouwen gerealiseerd waardoor er nu geen sprake is van een onderlinge 
afstand van 3 meter tussen de zijgevels van recreatiewoningen. Ook bij de woning van één van de 
bestuursleden is dit het geval. Met de regeling zoals die nu is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan 
Recreatieterreinen is het niet meer mogelijk om dergelijke aan- en uitbouwen te realiseren. Daarbij is het 
de bedoeling van een actualisatie om bestaande rechten en plichten te handhaven. De regeling die nu is 
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan is hiermee in strijd. 
 
De gemeente zegt toe de in de vigerende regeling toegestane afstand tussen de recreatiewoningen op 
Zeeland Village nader te onderzoeken aan de hand van verstrekte vergunningen. 
 
2. Mogelijkheid voor een vrijstaand bijgebouw 
Hoewel in de vigerende regeling geen mogelijkheid is opgenomen voor vrijstaande bijgebouwen zouden 
reclamanten het erg wenselijk vinden als er in het bestemmingsplan een mogelijkheid wordt opgenomen 
voor een klein vrijstaand bijgebouw van bijvoorbeeld 6m

2
. Deze ruimte kan dan gebruikt worden voor 

tuinmeubilair en fietsen van huurders. Deze ruimte ontbreekt nu omdat de aangebouwde garage nu veelal 
door de verhuurder wordt gebruikt voor het opbergen van privé spullen.  
 
3. Regeling bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Reclamanten hebben bezwaar tegen de maximale hoogte van 1 meter voor bouwwerken geen gebouw 
zijnde voor de voorgevel. De zienswijze ziet niet op de andere genoemde bouwwerken, geen gebouw 
zijnde in artikel 11.2.3. Er zijn nu bij diverse recreatiewoningen hagen en hekwerken die hoger zijn dan 1 
meter. Dit ten behoeve van de privacy en ter bescherming tegen de wind. De gemeente legt uit dat de 
maximale hoogte alleen geldt voor bouwwerken, geen gebouw zijnde. Voor beplanting, bijvoorbeeld een 
haag, geldt deze beperking niet. Naast een algemene wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan met 
een mogelijkheid om 10% van de maximale hoogte af te wijken, zijn er geen mogelijkheden in het 
ontwerpbestemmingsplan voor een grotere hoogte. Voor de situaties waar nu met vergunning een hekwerk 
met een grotere hoogte is geplaatst, is de bestaande maten regeling in het bestemmingsplan van 
toepassing. Met deze regeling blijven deze hekwerken ook in de toekomst toegestaan. 
 
Vervolg bestemmingsplanprocedure 
Er wordt een raadsvoorstel opgesteld. De ingediende zienswijze en datgene dat tijdens de mondelinge 
toelichting door reclamanten aan de orde is gesteld, wordt bij de beoordeling van de zienswijze betrokken. 
Dit verslag van de hoorzitting samen met de zienswijze worden als bijlagen bij het raadsvoorstel gevoegd. 
Dit raadsvoorstel wordt achtereenvolgens in het college van B&W, de commissie Openbare Ruimte en 
tenslotte in de raadsvergadering van juni behandeld. Na vaststelling in de raad wordt het vastgestelde plan 
gedurende 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid tegen het besluit een beroep in te stellen. 
Reclamanten worden nadat het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel geïnformeerd over het 
raadsvoorstel. Tijdens de commissie Openbare Ruimte worden zij in de gelegenheid gesteld hun 
opmerkingen naar aanleiding van het raadsvoorstel nader toe te lichten.  
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 2 

 
Reclamanten geven aan hun zienswijze over de afstand tussen de recreatiewoningen nog graag te willen 
toelichten aan de verantwoordelijke portefeuillehouder voorafgaand aan het besluitvormingsproces. De 
gemeente geeft aan dat dit mogelijk is. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met het secretariaat. 
Geadviseerd wordt om dit gesprek uiterlijk in de week van 8 april 2013 te laten plaatsvinden, omdat kort 
daarna het raadsvoorstel in routing wordt gebracht voor besluitvorming. Reclamanten geven aan hiervoor 
een afspraak te maken. 
 
 
Datum: 17 april 2013 
Aanwezigen: 
- Gemeente Schouwen-Duiveland – Wethouder A. Verseput,  de heer Stam (afdeling Ruime en Milieu) 
- Vve Zeeland Village – de heer Van der Most (voorzitter) en de heer Klokke  
 
Aanleiding en aanwezigen 
Beide heren maken namens de Vve Zeeland Village gebruik van de mogelijkheid hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen toe te lichten aan de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening.  
 
Nadere toelichting zienswijze 
Aangezien eerder is aangegeven dat het college van burgemeester en wethouders een eigen standpunt 
inneemt ten opzichte van de ingediende zienswijze, bestaat vanuit de Vve de wens om de zienswijze ook 
aan de verantwoordelijk wethouder toe te lichten.  
 
De beperking van de bouwmogelijkheden tot de perceelsgrens ten opzichte van het geldende 
bestemmingsplan en het voorontwerpbestemmingsplan voor Recreatieterreinen, is voor de Vve zeer 
onwenselijk en leidt tot rechtsongelijkheid. De woningen op Zeeland Village worden vooral naar de zijkant 
uitgebreid en een beperking van die mogelijkheid is dramatisch.  
 
Verder wordt nogmaals de wens benadrukt van de mogelijkheid om losse schuurtjes/tuinkassen te bouwen 
voor de opslag van privégoederen van de eigenaren van de woning, die hun woning verhuren.  
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Bijlage 2:  
 
Wijzigingen verbeelding – n.a.v. zienswijzen 
 



Bijlage Zienswijze 1 

Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de bestemming ‘Verkeer’ vervangen door de bestemming ‘Recreatie – Recreatiewoning’ met de 

gebiedsaanduiding ‘Wro zone – ontheffingsgebied’. 

 

Figuur Z-1: Uitsnede blad 6,Schouwse Slag 4. 



 

 

Bijlage Zienswijze 3 

Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de aanduiding ‘bedrijfswoning’ opgenomen. 

 

Figuur Z-3: Uitsnede blad 4,Jachtwerf De Grevelingen 



Bijlage Zienswijze 4 

Het aantal winterstallingen (= ‘ad’) wordt verhoogd van 8 stuks naar 18 stuks. 

 

Figuur Z-4: Uitsnede blad 2, camping De Strandloper 



Bijlage Zienswijze 5  

(separaat op A0-formaat) 







 
Bijlage Zienswijze 6 

 ter plaatse van de met blauw aangegeven locatie (het havenkantoor) wordt de maximale goot- én bouwhoogte gewijzigd naar 6 m; 

 ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de maximale goothoogte gewijzigd naar 3,5 m en de maximale bouwhoogte gewijzigd naar 5 m; 

 het bebouwingpercentage van 30% blijft gekoppeld aan het rode en blauwe vlak tezamen. 
 

 

Figuur Z-6.1: Uitsnede blad 12, jachthaven Bruinisse. 

 

 



 

 

Het bouwvlak zoals aangegeven met blauw, wordt verplaats naar de locatie zoals aangegeven met rood en krijgt de afmetingen van 3 m bij 12 m, conform 
de bestaande situatie.  
 

     

Figuur Z-6.2: Uitsnede blad 12, jachthaven Bruinisse. 

 

 

 



 

 ter plaatse van de met blauw aangegeven locatie wordt een bouwvlak toegevoegd met een afmeting van 2,5 m bij 3 m en een goot- en bouwhoogte 
van 3 m; 

 ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt een bouwvlak toegevoegd met een afmeting van 2,5 m bij 6 m en een goot- en bouwhoogte 
van 3 m.  

 

 
Figuur Z-6.3: Uitsnede blad 12, nieuwe bouwvlakken bij jachthaven Bruinisse. 



 
De begrenzing van het maatvoeringvlak met daarin aangegeven het toegestane aantal ligplaatsen wordt verkleind naar het gebied dat in gebruik is bij 
reclamant. De nieuwe begrenzing is onderstaand aangegeven met het rode vlak. 
 

     

Figuur Z-6.4: Uitsnede blad 12, nieuwe begrenzing ligplaatsen jachthaven Bruinisse. 

 

 



 
Bijlage Zienswijze 7 

 ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt een bouwvlak toegevoegd met een maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale 
bouwhoogte van 5,5 meter (het bouwvlak krijgt géén functieaanduiding);  

 ter plaatse van de met blauw aangegeven locatie wordt de maximale goot- en bouwhoogte van 3 m en 4 m vervangen door een maximale goot- en 
bouwhoogte van 3,5 m en 5,5 m en (ambtshalve) wordt de functieaanduiding ‘dienstverlening’ (dv) verwijderd. 
 

 



Figuur Z-7.1: Uitsnede blad 4, Jachthaven Scharendijke. 

 ter plaatse van de met blauw aangegeven locaties wordt de maximale goot- en bouwhoogte van 3 m en 4 m vervangen door een maximale goot- en 
bouwhoogte van 3,5 m en 5,5 m en (ambtshalve) wordt de functieaanduiding ‘dienstverlening’ (dv) verwijderd. 

 ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de maximale goot- en bouwhoogte van 3 m en 4 m vervangen door een maximale goot- en 
bouwhoogte van 3,5 m en 5,5 m en (ambtshalve) wordt de functieaanduiding ‘verenigingsleven’ (vl) verwijderd. 
 

 

Figuur Z-7.2: Uitsnede blad 4, Jachthaven Scharendijke. 

 



 
Bijlage Zienswijze 9 

 het met rood aangegeven gebied wordt verwijderd uit het plangebied (de plangrens sluit daarmee aan op de plangrens van het buitengebied); 

 ter plaatse van de met blauw aangegeven locatie, wordt de bestemming ‘Recreatie – Recreatiewoning’ vervangen door de bestemming ‘Groen-

Landschappelijk’ (de breedte van het met blauw aangegeven vlak bedraagt 5 m). Hierbij komen de maatvoeringsaanduiding, het bouwvlak en de 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – gezamenlijke dienstverlening’ voor deze strook grond te vervallen.  

 

 

 

Figuur Z-9: Uitsnede blad 6, Zeeland vakantiewoningen. 



Bijlage Zienswijze 10 

 Ter plaatse van de met paars aangegeven locatie wordt de bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’ en ‘Recreatie – Dagrecreatie’ vervangen door de 

bestemming ‘Groen - Landschappelijk’ (breedte is 10 m). Het bouwvlak, de maatvoering en de aanduidingen vervallen ter plaatse van het met paars 

aangegeven vlak; 

 Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’ vervangen door de bestemming ‘Agrarisch’ ;  

 Ter plaatse van de met blauw aangegeven locatie wordt de bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’ vervangen door ‘Recreatie – Kampeerterrein’, 

wordt een bouwvlak toegevoegd en worden de aanduidingen zoals weergegeven in figuur Z-10.2 opgenomen. (Er worden géén functieaanduidingen 

toegevoegd.)  

 

Figuur Z-10.1: Uitsnede blad 7, terrein behorende bij Caravanpark Grevelingenpolder      Figuur Z10.2: aanduidingen. 

 



 

Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt een bouwvlak en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - hooimijt’ opgenomen. 

 

Figuur Z-10.3: Terrein behorende bij Caravanpark Grevelingenpolder   



Bijlage Zienswijze 11 

Voor het gehele terrein van Zeeland Village (ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie – Recreatiewoning’) geldt dat de aanduiding ‘vrijstaand’ wordt 

vervangen door de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - vrijstaand-1’. 

 

 
Figuur Z-11.1: Uitsnede blad 4,Terrein Zeeland Village  

 

 



Ambtshalve wordt voor het gehele terrein van Zomerhuizenterrein Het Baken (ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie – Recreatiewoning’) de aanduiding 

‘vrijstaand’ vervangen door de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - vrijstaand-1’. 

 

 

Figuur Z-11.2: Uitsnede blad 2, Zomerhuizenterrein Het Baken



Bijlage Zienswijze 12 

 Het met rood aangegeven gebied wordt gewijzigd van ‘Groen-Landschappelijk’ naar ‘Recreatie – Recreatiewoning’, daarmee wordt de groenstrook ter 
plaatse van het perceel Baken 106 versmald van 7 naar 4 meter; 

 Gehele bouwvlak van perceel Baken106 wordt 2 meter in zuidelijke richting verplaatst. De nieuwe locatie is met blauw aangegeven. Ook het 
aanduidingsvlak ‘vrijstaand’ wordt 2 m in zuidelijke richting verplaatst, zodat deze aan de voorzijde gelijk aan het verlegde bouwvlak komt te liggen. 
 

 

Figuur Z-12: Uitsnede blad 2, Baken 106 
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Bijlage 3:  
 
Enkelbestemming Natuur 



Artikel 8  Natuur 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden; 

en tevens voor: 

b. extensieve dagrecreatie met bijbehorende recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden; 
c. waterpartijen, taluds, oevers en waterhuishoudkundige voorzieningen ten dienste van de 

bestemming. 

8.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels. 

8.2.1  Toelaatbare bebouwing 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd 
met in achtneming van het volgende: 

8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2 m. 

8.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruiken, 
te doen of laten gebruiken van gronden als uitstallings-, opslag-, stand-, of ligplaats voor 
kampeermiddelen. 

8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

8.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is binnen deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen; 

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
c. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds 

aanwezige dijken of taluds; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen; 
f. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
g. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede 

het verwijderen van oevervegetaties; 
h. het beplanten van gronden met houtgewassen. 

8.4.2  Uitzonderingen 

Het in lid 8.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
b. reeds vergund zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

8.4.3  Voorwaarden 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 8.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien 
daardoor de natuur- en landschapswaarden van de gronden niet onevenredig worden of 
kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind en indien mitigerende en zo nodig 
compenserende maatregelen worden getroffen. Hiertoe dient vooraf een inrichtingsplan te 
worden opgesteld, dat door bevoegd gezag wordt betrokken bij haar besluit. 

crosslink#s420#False#False#False#True#Natuur
crosslink#s431#False#True#False#False#Verbod
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Bijlage 4:  
 
Wijzigingen verbeelding – n.a.v. ambtshalve wijzigingen 



Bijlage Ambtshalve wijzigingen t.a.v. de verbeelding 

Ambtshalve wijziging 1 

Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de functieaanduiding ‘verenigingsleven’ (vl) 
verwijderd. 

 

 
Figuur A-1: Uitsnede blad 4, Jachthaven Scharendijke. 
 
 



Ambtshalve wijziging 2 

Ter plaatse van de met blauw aangegeven locaties wordt de functieaanduiding ‘dienstverlening’ (dv) 
verwijderd. 
 
 

      
 

 
Figuur A-2: Uitsnede blad 4, Jachthaven Scharendijke. 

 



Ambtshalve wijziging 3 

Ter plaatse de met rood aangegeven locatie (Grevelingenhof 35-43) wordt de aanduiding ‘maximum 
aantal woonheden’ gewijzigd van 6 naar 5. Dit komt overeen met het aanwezige aantal woningen. 
 

 
Figuur A-3: Uitsnede blad 4, Zeeland Village. 

 

Ambtshalve wijziging 4 

Ter plaatse van het met rood aangegeven locatie wordt het bouwvlak inclusief de bijbehorende 
bouw-, maatvoerings-, en functieaanduidingen vergroot, zodat het bouwvlak rechthoekig wordt.  
 

 
Figuur A-4: Uitsnede blad 5, jachthaven Den Osse. 



Ambtshalve wijziging 5 

Ter plaatse van het met rood aangegeven locatie wordt het bouwvlak inclusief de bijbehorende 
bouw-, maatvoerings- en functieaanduidingen vergroot, zodat de aanwezige bebouwing binnen het 
bouwvlak past. Daarnaast wordt het bebouwingspercentage verhoogd van 25% naar 80%.  
 

 
Figuur A-5: Uitsnede blad 5, jachthaven Den Osse. 

 
Ambtshalve wijziging 6 
 
Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de functieaanduiding ‘dienstverlening’ 
verwijderd. De maximale goot- en bouwhoogte wordt verlaagd naar 4 m voor de maximale 
goothoogte en 8 m voor de maximale bouwhoogte. 
 

 
Figuur A-6: Uitsnede blad 5, jachthaven Den Osse. 

 



Ambtshalve wijziging 7 
 
Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de aanduiding ‘verenigingsleven’ in zijn 

geheel vervangen door de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – zeilschool’. 

 

Figuur A-7: Uitsnede blad 5, jachthaven Den Osse. 

 
 
Ambtshalve wijziging 8 

Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – 
1’ verwijderd. 
 

 
Figuur A-8: Uitsnede blad 6, Zomerdorp Grevelingen 



Ambtshalve wijziging 9 
 
Ter plaatse van de bouwvlakken binnen de bestemming ‘Wonen’ in Grevelingenhout wordt de 
aanduiding ‘bijgebouw uitgesloten’ opgenomen.  
 

 

Figuur A-9: Uitsnede blad 9 en blad 10, Grevelingenhout 



Ambtshalve wijziging 10 
 
Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de functieaanduiding ‘verenigingsleven’ 
verwijderd. 
 

Figuur A-10.1: Uitsnede blad 10, jachthaven Bruinisse 

Ter plaatse van de (onderstaand) met rood aangegeven locaties wordt de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van recreatie - zeilschool’ toegevoegd. 
 

 
Figuur A-10.2: Uitsnede blad 10, jachthaven Bruinisse 

 



Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt het bouwvlak en de 
maatvoeringsaanduidingen ‘maximum bebouwingspercentage’, ‘maximum bouwhoogte’ en 
‘maximum goothoogte’ verwijderd. 
 

 
Figuur A-10.3: Uitsnede blad 10, jachthaven Bruinisse 

 
  



Ambtshalve wijziging 11 
 
Ter plaatse van de met rood aangegeven locatie wordt de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ 
vervangen door de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – twee bedrijfswoningen’. 
 

 
Figuur A-11: Uitsnede blad 11, jachthaven Bruinisse 

 
  



Ambtshalve wijziging 12 
 
Ter plaatse van de met rood aangeduide locatie wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 
verhuur boten‘ (sb – vhb) verwijderd.  
 

 
Figuur A-12: Uitsnede blad 12, jachthaven Bruinisse 

 
  



Ambtshalve wijziging 13 
 
Ter plaatse van de met rood aangeduide locaties wordt, binnen de bestemming ‘Groen-
Landschappelijk’, de functieaanduiding ‘geluidscherm’ opgenomen. 
 

 
Figuur A-13: Uitsnede blad 12, Aquastaete 
 
  



Ambtshalve wijziging 14 
 
Ter plaatse van de met rood aangeduide locatie wordt de bestemming ‘Verkeer’ vervangen door de 
bestemming ‘Groen-Landschappelijk’. 
 

 
Figuur A-14: Uitsnede blad 12, Aquastaete 

 

  



Ambtshalve wijziging 15  

- ter plaatse van de met rood aangeduide locaties wordt de bestemming ‘Groen -  
Landschappelijk’ gewijzigd naar ‘Groen’. 

- ter plaatse van de met blauw aangeduide locaties wordt de bestemming ‘Groen -  
Landschappelijk’ gewijzigd naar ‘Recreatie - Kampeerterrein’. 

 

 

Figuur A-15.: Uitsnede blad 13, Kreekoever 

 

 

 

  



- Aan de zuidzijde van figuur A-15 wordt het plangebied uitgebreid. De bestemmingen 

‘Recreatie – Kampeerterrein’, ‘Groen-Landschappelijk’ en de nieuwe bestemming ‘Natuur’ 

worden toegevoegd zoals aangegeven in figuur A-15.1; 

- Het maatvoeringsvlak met de maatvoeringsaanduidingen zoals aangegeven in figuur A-15.2 

wordt uitgebreid ter plaatse van het (in figuur A-15.1 aangegeven) linker bestemmingsvlak 

‘Recreatie – Kampeerterrein’ en ter plaatse van het in figuur A-15 aangegeven blauwe vlak.  

- Het ‘maximum aantal standplaatsen’ voor de camping De Kreekoever wordt gewijzigd van 
219 naar 239. 

- Voor het rechter bestemmingsvlak ‘Recreatie – Kampeerterrein’ worden de aanduidingen 

zoals weergegeven in figuur A15.3 opgenomen. 

  

Figuur A-15.1: Uitsnede blad 13, uitbreiding aan zuidzijde             Figuur A-15.2 

 

 
Figuur A-15.3 
 



- Ter plaatse van de uitbreiding van het plangebied wordt aan de oostzijde de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermde Dijk’ opgenomen. 

- Ter plaatse van het in de onderstaande figuur met groen aangegeven gebied wordt de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 7’ opgenomen. 

- Ter plaatse van het in de onderstaande figuur met roze aangegeven gebied wordt de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 6’ opgenomen. 
 

 
Figuur A-15.4 Uitsnede Beleidskaart archeologie gemeente Schouwen-Duiveland. 
  



Ambtshalve wijziging 16 
 

 Ter plaatse van de met rood aangeduide locaties wordt de bouwaanduiding ‘vrijstaand’ 
toegevoegd. 

 Ter plaatse van de met blauw aangeduide locatie wordt de bouwaanduiding ‘vrijstaand’ 
vervangen door de aanduiding ‘aaneengebouwd’. 

 

 
Figuur A-16: Uitsnede blad 12, Salvatorhoeve. 

 

 

 

 




