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Wijzigingsplan
Hoogenboomsweg 1,
Brijdorpe (Scharendijke)

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

wijziging zorgboerderij in
zorgboerderij met
groepsaccommodatie
(Nieuwe Economische Drager)

24-02-2009

inwerkingtreding

19-02-2010

STAATSCOURANT

Nr. 252
7 januari
2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland

Vaststelling gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke
ordening:
− Hoogenboomsweg 1 te Scharendijke, ‘zorgboerderij’ te wijzigen in ‘zorgboerderij en groepsaccommodatie’;
− Nieuwe Kerkweg 2 te Scharendijke, toevoegen van 4 recreatieappartementen als een nieuwe
economische drager.
Dit besluit en daarbij behorende stukken liggen vanvrijdag 8 januari 2010 tot en met donderdag
18 februari 2010 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. U kunt de
stukken ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.
Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd
beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag, door belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen
naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
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Staatscourant 2010 nr. 252

7 januari 2010

ijziging ( artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wro) op grond van
planregel 3.7.5 van bestemmingsplan Buitengebied

w

Schouwen- Duiveland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
Het verzoek om op het perceel Hoogenboomsweg 1 te Brijdorpe als nieuwe
economische drager toe te voegen de verhuur als groepsaccommodatie;

Overwegende:
dat het perceel aan de Hoogenboomsweg in het bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen-Duiveland de bestemming agrarisch heeft met de aanduiding ned (nieuwe
economische drager);
dat uit de plankaart en bijlage 10 bij het bestemmingsplan blijkt dat als ned een
zorgboerderij is toegestaan ;
dat in de bijlage abusievelijk is vermeld dat de nieuwe economische drager op
huisnummer 3 is gevestigd, terwijl uit de plankaart ondubbelzinnig blijkt dat het
op huisnummer 1 is gevestigd;
dat het verzoek ziet op toevoeging aan deze ned van een groepsaccommodatie;
dat op grond van planregel 3.7.5 van het bestemmingsplan bijlage 10 kan worden
gewijzigd ten behoeve van het vestigen van een nieuwe economische drager;
dat het verzoek voldoet aan de voorwaarde genoemd om medewerking te verlenen
aan de wijziging;
dat het plan vanuit verkeersoogpunt aanvaardbaar is qua wegcapaciteit,
verkeersveiligheid en parkeervoorzieningen en dat ook voldaan wordt aan de
voorkeurgrenswaarde voor geluid ;
dat bij de procedure voor vestiging van de zorgboerderij zorg is gedragen voor een
landschappelijke i npassing en voor ruimtelijke kwaliteitswi nst ;
dat door het sluiten van een overeenkomst de instandhouding van de
landschappelijke inpassing ook aan deze nieuwe economische drager is gekoppeld;
dat een groepsaccommodatie in de bestaande schuur een goede bijdrage levert aan
het recreatief product;

dat het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied SchouwenDuiveland" met ingang van 30 oktober 2009 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
dat gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
Bijlage 10 van het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" als volgt te
wijzigen:
oppervlakte
Plaats en
1290m2
Hoogenboomsweg
Wordt gewijzigd in:
Hoogenboomsweg
zorgboerderij en groepsaccommodatie 1290m2

adres

Zierikzee,

d.d.
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Beroep
Van de dag na die waarop dit wijzigingsplan ter inzage is gelegd, kan gedurende zes
weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden
ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het
ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht of door iedere belanghebbende die
aantoont dat hij redelijkeruvijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het
ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. Een beroepschrift kunt u indienen bij
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA 'sGravenhage. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij
de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift.

B2

Wijzigingsplan
Blankersweg ongenummerd,
Brouwershaven
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

Uitbreiding mini-camping met
10 extra standplaatsen

03-09-2010

*

20091 180

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

ielet op:
het vezoek van C.W. Bos d.d. 4 oktober 2009, inzake de uitbreiding van een minicamping
net 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Blankersweg.ong. te Brouwershaven,
<adastraal bekend: Brouwershaven, sectie G, nummer 373;

Overwegende dat:

o
.
.
.
o
o
.
o
.
.

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaal2S standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;
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Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. Artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Blankersweg ong. te
Brouwershaven, kadastraal bekend: Brouwershaven, sectíe G, nummer 373, door in
bijlage 9 van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de
betreffende minicamping te verhogen met 10.
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rgemeester en wethouders va n Schouwen-Duiveland,

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester

G.C.G.M

Beroepsmogelijkheid
Van 3 september 2010 tot en met 14 oktober 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

o
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zíenswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
o
o
o

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Ovezicht minicampings na vervverking wijzigingsbesluiten d.d
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Wijzigingsplan
Blankersweg 1, Brouwershaven

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland
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Uitbreiden minicamping
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30-11-2021

GEMEENTEBLAD

Nr. 350204
15 oktober
2021

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Blankersweg 1 te Brouwershaven

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 4 oktober 2021 vastgestelde wijzigingsplan ‘Blankersweg 1 te
Brouwershaven’ van 18 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 digitaal te raadplegen is via
www.schouwen-duiveland.nl. Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande minicamping met 10 niet-permanente
standplaatsen op het adres Blankersweg 1 te Brouwershaven, kadastraal bekend als Brouwershaven,
sectie O, nummer 40.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 14 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn twee zienswijzen ingebracht.
Van 19 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening
in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 30 november 2021.

Zierikzee, 15 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Gemeenteblad 2021 nr. 350204

15 oktober 2021

(363485)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van,
ontvangen op 17 januari 2021, inzake het wijzigen van de bestemming voor
het uitbreiden van de bestaande minicamping met 10 niet-permanente standplaatsen op het perceel
Blankersweg 1, 4318TV Brouwershaven, kadastraal bekend als Brouwershaven, sectie O, nummer 40;
Overwegende dat:


het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Agrarisch” met de
aanduiding ‘minicamping’;



het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat maximaal 15 standplaatsen zijn toegestaan;



er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het uitbreiden van de
minicamping naar 25 standplaatsen;



het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;



de ontwerpbeschikking vanaf 14 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;



er gedurende deze termijn 2 zienswijzen naar voren zijn gebracht;



deze zienswijzen gedeeltelijk weerlegd kunnen worden en voor het overige worden overgenomen;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “Agrarisch” met de aanduiding ‘minicamping’ te wijzigen voor het uitbreiden van de
minicamping naar 25 standplaatsen op het adres Blankersweg 1, 4318TV Brouwershaven, kadastraal
bekend als Brouwershaven, sectie O, nummer 40, door het aantal niet-permanente standplaaten te wijzigen
naar 20 op bijlage 9 behorende bij dit bestemmingsplan;
Zierikzee, d.d.: 4 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

de burgemeester

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Mogelijkheid tot beroep
Van tot en met kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
 belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijziging;
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
 tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
 de naam en het adres van de indiener;
 de dagtekening;
 een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
 de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op in werking treden.

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Bijlage 9 Overzicht minicampings
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Steursweg 3
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2
Oosterland
Hoge Maireweg 5
Jonkersweg 3
Nieuwe Groeneweg 2
Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12
Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

7

2
3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

20
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10
25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
25

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

8
15
15

Zuid
Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Schendersweg 4

15

Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

Toelichting Wijzigingsplan Blankersweg 1 Brouwershaven
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het aantal standplaatsen op een minicamping te
vergroten door het aantal niet-permanente standplaatsen, zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen. In
artikel 3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
De uitbreiding omvat 10 niet-permanente standplaatsen. Daarmee komt het totaal aantal
standplaatsen op 25.
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is aansluitend aan de bestaande minicamping gesitueerd.
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die bestaat
uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is door de landschapsdeskundige
beoordeeld en akkoord bevonden.
e. buiten het bouwvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
Buiten het bouwvlak is een terrein van in ieder geval circa 10 hectare in eigendom.
f.

de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent wordt
bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;
Er is een woning toegestaan en aanwezig. Deze wordt permanent bewoond door de aanvrager en
exploitant van de minicamping.
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
De gehele minicamping is op of aansluitend op de bouwstede gesitueerd.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij
de wegbeheerder;
Uit advies van de wegbeheerder d.d. 11 februari 2021 blijkt dat de wegcapaciteit, weg constructie en
verkeersveiligheid niet negatief worden beïnvloed.
i.

voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standplaatsen bedraagt;
De minicamping beschikt over 28 parkeerplaatsen, waarmee aan de parkeernorm wordt voldaan.
j.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ten
minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen woning van
derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze
wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt meer dan
50 meter.

k.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur
of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste 100 meter; indien de
afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de
bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag
deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen; gronden met de
bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping' blijven hierbij buiten beschouwing;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of
de bestemming Water met de aanduiding ‘deltawater’ bedraagt meer dan 100 meter.
l.

de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg
per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel 28.6.1 in de
kolom minicampings aangegeven afstand, tenzij de bestaande afstand van de minicamping tot de
as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in
de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de
weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Uit milieuadvies blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De aanvrager investeert in een openbaar toegankelijk wandelpad (ingezaaid met gras en
bloemenmengsel) langs de perceelranden van het perceel. Hiermee wordt zorg gedragen voor
ruimtelijke kwaliteitswinst.
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke
kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst.
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Wijzigingsplan
Dirksweg 2, Brouwershaven

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiden minicamping

16-04-2021

08-06-2021

STAATSCOURANT

NaN ?

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving wijzigingsplan Dirksweg
2 te Brouwershaven

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 16 april 2021 vastgestelde wijzigingsplan Dirksweg 2 te Brouwershaven van 26 april 2021 tot en met 7 juni 2021 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een minicamping van 15 niet-permanente standplaatsen
naar 25 niet-permanente standplaatsen op het adres Dirksweg 2 te Brouwershaven.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 22 februari tot en met 5 april 2021 ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 26 april 2021 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep
kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter
van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 8 juni 2021

Zierikzee, 23 april 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant

NaN ?

(351412)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek, ontvangen op 14 oktober 2020, inzake het wijzigen van de bestemming naar - met de aanduiding ‘mic’ op het perceel Dirksweg 2, 4318TW Brouwershaven, kadastraal bekend als
Brouwershaven sectie O nummer 49;
Overwegende dat:
•

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied”;

•

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat het maximaal toegestane aantal niet-permanente standplaatsen wordt overschreden;

•

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het vergroten van
het aantal standplaatsen op een minicamping door het aantal niet-permanente standplaatsen
zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen naar ten hoogste 25;

•

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

•

de ontwerpbeschikking vanaf 22-02-2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;

•

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het aantal
niet-permanente standplaatsen te vergroten naar 25 op locatie: Dirksweg 2, 4318TW Brouwershaven,
kadastraal bekend als Brouwershaven sectie O nummer 49;
Zierikzee, d.d.: 16 april 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester

M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Mogelijkheid tot beroep
Van 26 april tot en met 7 juni 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijziging;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
• tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
• de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op 8 juni in werking treden.

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluit 9-2-2021
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Bouwmansweg 11
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

7

Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

2

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4

3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
25
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
25
10
10
25
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord (gewijzigd)

8
15

Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

15
15
15

Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
20
20
24
15
10
12
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

Toelichting wijzigingsplan Dirksweg 2 Brouwershaven
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een minicamping uit te breiden van 15 naar 25 nietpermanente standplaatsen. In artikel 3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
a.
het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
De uitbreiding omvat 10 niet-permanente standplaatsen. Daarmee komt het totaal aantal
standplaatsen uit op 25.
b.

de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.

c.

de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is aansluitend aan de bestaande minicamping gesitueerd.

d.

voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die bestaat
uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord
bevonden.

e.

buiten het bestemmingvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
Buiten het bouwvlak is een terrein van ten minste 1 hectare in eigendom

f.

de wijziging wordt slechts toegepast als een woning op het bouwperceel krachtens het plan is
toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent wordt bewoond door de
aanvrager en exploitant van de minicamping;
Er is een woning toegestaan en aanwezig. Deze wordt permanent bewoond door de aanvrager en
exploitant van de minicamping.

g.

de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De gehele minicamping is op of aansluitend op de bouwstede gesitueerd.

h.

de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij de
wegbeheerder;
Uit advies van de wegbeheerder blijkt dat de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid
niet negatief worden beïnvloed.

i.

voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal standplaatsen
bedraagt;
Het plan voldoet aan deze parkeernorm.

j.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ten
minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen woning van
derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze
wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt meer
dan 50 meter.

k.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur
of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste 100 meter; indien de
afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de
bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag
deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur
of de bestemming Water met de aanduiding ‘deltawater’ bedraagt meer dan 100 meter.

l.

de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg
per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel 26.6 in de kolom

48 dB geluidscontour /maximale zonebreedte aangegeven afstand, tenzij de bestaande afstand
van de minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner is
dan de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand van
standplaatsen tot de as van de weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.
m.

wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

n.

wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
Uit het vereveningsplan blijkt dat zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst.

o.

wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke
kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst.
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Wijzigingsplan

Dirksweg 3, Brouwershaven

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wijzigen van bestemming
Agrarisch naar Wonen met
aanduiding ‘voormalig
agrarisch bedrijf’ en aantal
niet-permanente
standplaatsen vergroten naar
25

28-11-2018

22-01-2019

STAATSCOURANT

Nr. 69778
7 december
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Dirksweg 3 te Brouwershaven

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 28 november 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Dirksweg 3 te
Brouwershaven’ van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 te raadplegen is op www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ met de aanduiding
‘voormalig agrarisch bedrijf’ en het uitbreiden van de minicamping met 10 niet-permanente
standplaatsen.
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan.
Vanaf 11 december 2018 kan gedurende zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te
maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening
in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een
beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 22 januari 2019.

Zierikzee, 7 december 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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WIJZIGINGSBESLUIT
artikel

3.6

lid 1

onder a van de Wet

ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:

november 2009, inzake het wijzigen van de bestemming Agrarisch
naar Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' en het vergroten van het
aantal niet-permanente standplaatsen op het perceel Dirksweg 3, 4318 TW te
Brouwershaven, kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie O, nummer 43.
het verzoek d.d. 26

Overwegende

dat:

ø

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duive|and";

o

het ingediende verzoek niet voldoet aan

ø

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' en het vergroten van het aantal standplaatsen op een
minicamping door het aantal niet-permanente standplaatsen zoals genoemd in
bijlage 9 te wijzigen naar ten hoogste 25.

ø

de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan en het
maximaal toegestane aantal standplaatsen wordt overschreden;

het onderhavige verzoek voldoet aan
blijkt uit

de

bij dit

besluit

behorende

de hiervoor geldende voorwaarden, zoals

toelichting;

ø

de aanvrager zorg

~

de aanvrager voldaan heeft aan het principe van verevening;

0

de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke

heeft

gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

overeenkomst;
ø

de ontwerpbeschikking gedurende zes weken

0

er gedurende

ter

inzage heeft gelegen;

deze termijn geen zienswijzen naar voren

zijn

gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen van de
bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen, met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' en het aantal niet-permanente standplaatsen te vergroten naar 25
aan het perceel Dirksweg 3 te Brouwershaven, kadastraal bekend als (Brouwershaven)
sectie O, nummer 43.

ziermzee, aa.:

ZS?-\l

-

wi?

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris

de burgemeester,

pnluuoï
M.

_

v

Heuvel

L//
l

G.C.G.M. Rabelink

/

in artikel 3.7.6 en 3.7.8 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Wijzigingsplan als bedoeld

Dirksweg 3 Brouwershaven

359

Gemeente

Schouweßïßwvgñnght
Adres en plaats

0

.

.

L,
inge na verwerking wijzigingsbesluiten

inica

pennanent

a

I

I

standplaatsen
niet-permanent
.

Brouwershaven

5

Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirkswei 2

15

Burgh-Haamstede

Bouwmansweg
Brabersweg 4
Brabersweg 6

1

5
5

Cauersweg 10

Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeidijk 5

3
5
3

Oolesweg 8

Steursweg 2
Steursweg 3
Dreischor

Gaandersesweg 2
Weileweg 43

Zuiddijk

5

4

Ellemeet

Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19

5
6
5

Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38

Kerkwerve
Brasweg 5

2

Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12

5
5
5

Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2

5

Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Teliersweg 4
Teliersweg 5

5

Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Versepuiseweg 9

Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5

5

Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Poiderdijk 8
Platte Capelledijk

Stolpweg 7
Vissersweg

1

5

1

Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

3
5
5
5

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Jonkersweg 3
Nieuwe Groeneweg 2

7

Ouwerkerk

Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg
Stelweg 3

1

2

Zwanenburgseweg 12

3

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60

2
5

Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7

Kapeileweg 17
Kapeileweg 7
Kioosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3

Schendersweg

10

25

U'1U\U\U\U'IU'|

1

aantal

standplaatsen
winterstalling

Noord of

Zuid

t.o.v.

Delingsdijk

Noord
Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Schendersweg 4

Noord

Serooskerke

Nw Prunjeweg 3

Serooskerkseweg 19

3

Noord
Noord

1

Noord

1

Sirjansland
Dillingsweg

1

Zierikzee

Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5

Zandweg 37

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

5

Zonnemaire
Kijkunseaijk
Kijkunseaijk

Oostweg 8

10
12
Siapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Rieiaijk
Rietdijk

zuiaweg se

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

1

3

-^U\UlI\)

5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt

weergegeven

Toelichting Wijzigingsplan Dirksweg 3 Brouwershaven
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de agrarische bestemming te wijzigen naar
de bestemming Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf. ln artikel 3.7.6 van
het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor
opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
a.

het agrarisch bedrijf is beëindigd;

De agrarische activiteiten op het perceel zijn

b.

Er

het gebruik van een bestaande
is

beëindigd.

NED mag worden voortgezet;

geen sprake van een bestaande NED.

onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; alvorens de wijziging toe te
passen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de
milieudeskundige.
Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten
van de voormalige dienstvvoning naar burgervvoning.
c.

wijziging leidt niet tot

Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om het aantal standplaatsen op een
minicamping te vergroten door het aantal niet-permanente standplaatsen, zoals genoemd in
bijlage 9 te wijzigen. ln artikel 3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied SchouwenDuiveland zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
omvat 10 niet-permanente standplaatsen.
standplaatsen uit op 25.
a.

De

b.

De

c.

De

uitbreiding

Daarmee komt

het totaal aantal

op niet-permanente standplaatsen;
niet-permanente
standplaatsen.
uitbreiding heeft betrekking op
de uitbreiding heeft
de uitbreiding

is

uitsluitend betrekking

aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;

uitbreiding is aansluitend

aan de bestaande minicamping gesitueerd.

voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die
bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van
voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord

d.

bevonden.

buiten het bouwv/ak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
Buiten het bouwvlak is een terrein van ten minste 1 hectare in eigendom

e.

de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwv/ak of de
bouwstede krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning
permanent wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;
Er is een woning toegestaan en aanwezig. Deze wordt permanent bewoond door de
aanvrager en exploitant van de minicamping.
f.

de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouvwlak of bouwstede is gesitueerd;
De gehele minicamping is op of aansluitend op de bouwstede gesitueerd.

g.

de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed,
alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent
schriftelijk advies in bij de wegbeheerder,
Uit advies van de wegbeheerder blijkt dat de wegcapaciteit, weg constructie en
verkeersveiligheid niet negatief worden beïnvloed.
h.

voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het
eigen terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het
aantal standplaatsen bedraagt;
Het plan voldoet aan deze parkeernorm.

i.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij' gelegen woning van derden
bedraagt ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij
gelegen woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door
toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt
meer dan 50 meter.

j.

k.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de
bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten
minste 100 meten indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen
gronden met de bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding
'deltawatef reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van
deze wijzígingsbevoegdheid niet verkleinen; gronden met de bestemming Natuur en de
aanduiding 'landschapscamping' blijven

hierbij buiten

beschouwing;

De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming
Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt meer dan 100

meter.

de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van
de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28. 6. 1 in de kolom minicampings aangegeven afstand, tenzij' de bestaande afstand van
de minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17
kleiner is dan de in artikel 28. 6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand en de
afstand van standplaatsen tot de as van de weg door de wijzing niet wordt verk/eind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven
op plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.
I.

m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelükheden van naastgelegen percelen;
Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige
aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.
n.

Uit het
o.

De

gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
dat zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst.

wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt

vereveningsplan

blijkt

wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.

aanleg, het beheer en het onderhoud

overeenkomst.

is

gewaarborgd middels een

privaatrechtelijke
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Wijzigingsplan

Bouwmansweg 10, Burgh-Haamstede

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het wijzigen van een Nieuwe
Economische Drager ten
behoeve van
recreatieappartementen en
een caravanstalling

17-02-2020

21-04-2020

STAATSCOURANT

Nr. 14084
9 maart
2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving wijzigingsplan
Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 3 maart 2020 vastgestelde wijzigingsplan ‘Bouwmansweg 10
Burgh-Haamstede van 9 maart 2020 tot en met 20 april 2020 raadpleegbaar is op www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het realiseren van pensionkamers met in totaal 12 bedden en een
caravanstalling in de bestaande schuur op het terrein, kadastraal bekend als WTS00F1859 en
WTSooF1860.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 30 december 2019 tot en met 10 februari 2020 ter inzage gelegen.
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 9 maart 2020 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 21 april 2020

Zierikzee, 9 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1
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onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van mevrouw Reumer-Visser, ontvangen op 13 augustus 2O19, inzake het
realiseren van recreatieve slaapplaatsen, wijzigen bestemming op het perceel
Bouwmansweg 1O te Burgh-Haamstede., kadastraal bekend WTS00F1859

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat strijdigheid het plan voorziet in het realiseren van meer
dan 5 slaapplaatsen en een caravanstalling;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren van recreatieve slaapplaatsen en caravanstalling;

o

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 30 december 2019 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn wel/geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van I slaapplaatsen en een caravanstalling aan de Bouwmansweg 10 te
Burgh-Haamstede, kadastraal bekend WTSOOF1859, door in bijlage 5 het maximaal
aantal slaapplaatsen en aantal vierkante meters caravanstalling op te nemen en op de
verbeelding de aanduiding NED

Zierikzee, d.d.: 17 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

uvel

M

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van DATUM tot en met DATUM kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenrvijs niet kan worden veniveten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onveruvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Bouwmansweg 10 BurghHaamstede
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om binnen de bestemming Wonen een NED toe
te voegen of een bestaande NED te wijzigen. In artikel 15.6.4 van het bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen. Deze
voorwaarden zijn:
a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers
zoals opgenomen in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met
de NED's zoals vermeld in bijlage 1;
b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde
omvang;
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 15.3.5, vindt de NED plaats
in bestaande gebouwen;
d. de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige
omvang, hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
2. de ruimtelijke uitstraling;
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een
onevenredige toename leidt van de automobiliteit;
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort,
waarbij geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten behoort;
b. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen
milieuhinder voor aangrenzende percelen ontstaat; alvorens de
ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies van de milieudeskundige;
e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders
hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
f. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
g. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor
reclamedoeleinden daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
h. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die
bestaat uit een beplantingsstrook met een struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
i. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
ingevolge de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
k. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;
l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke
inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.
Het plan voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Recreatieappartementen en caravanstalling
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Wijzigingsplan

Bouwmansweg 11, Burgh-Haamstede

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

Realisatie van minicamping
met 25 niet-permanente
standplaatsen

9-9-2010
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na veruerking wijzigingsbesluiten d.d
Adrcs sn plaat3

aantal standplaatsen

pemanent

n¡ot-pemanent

aantal

standplaatsen
wintsrstalling

Noord of
Zu¡d to.v.

Dellngsdljk

Brouwslshavsn
Blânkersweg

5

1

10

Blankersweg 2
Oirksweg 2

25

Dirksweg 3

10

f5

Burgh-Haamsteds
Bouwmansweg 1
Bouwmansweg ll
Braberswôg 4
Brab€rsweg 6
Cauersw€g 10
Kråâ¡j€nsteinreg 25
Meêld¡jk 4

I

Mêeldijk
Ooleswôg
Steursweg 2

I

Noord
Noord
Noord
Noord

25
25

Noord

5
5

10
10
15

3
5
3

22
20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

22
15
10

Noord

Nærd

Drêischor
Gaandors€'sweg 2
Welleweg 43
zuiddijk 4

15
15
10

Zu¡d

25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

5

Zuid
Zuid

Ellsmsèt
Groenewèg

Hakwekkên

1

15

1

Moolweg'19
Schelpwêg l9a
Schelpweg 3l
Schelpweg 38

5
6
5

20
1

t0
15

Kerkwèfvo
Brâsweg 5
Duivsndijksôweg 1
Duivendijksewsg 6
Flor¡swsg 3
Heuvèlsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsw€g 7
Lokksrsweg 2
Papsweg 2
Sl¡kwsg 7
Taaijersweg I
Taaijsrsweg I
Tellorsweg 4
Tsllersweg 5
Verseputseweg 13
Versepulsewsg 5
Verseputsswsg 9
Wælweg 3
Zanófleg 6
Zwaardweg 5

2

23
25

5

10

5
5

25
20
10
15
10
15

5

25
25
20
15

25
5

5

l0

Zuid
Zu¡d
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15

Zvid

25

Zuid

15

Zuid
Zuid

20

Zuid

Nleuwerkerl
Capellaweg I
Galgswsg 5
Krabbenho€kseweg 2
Oude Polderdi¡k I
Platte Capellediik'1
Stolpweg 7
V¡ssersweg 1

t5

Zuid

15

Zuid

't5

l5
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid

NooÌdwêlle
Kuijerdamsewsg 4
Kuiiardams€weg 7
Lokkershofrveg 7
Zu¡dwelleweg 2

3
5
5
5

25

10

Nôord
Noord
Noord
Noord

7

I

Zuid

15

Zuid

15

Zuid
Zuid

Oosterland
Hogs Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

Ouwerkerk
Noord Achte^feg 2
Nw Noorddijksewsg

I

2

Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

10

20

J3
't5

Zu¡d

1

Zuid

Scharendljke
Elkêrzeesêweg 46
Elkerzeesewag 60
Groeneweg 2
Hogêwsg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
KloosleMeg 9
Nw Kerkwêg 4
R¡ngdük 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

2
5

23

Noord

10
15
10

Noord
Noord

5
5
5

20
25

5
5

20
't0

10

l5
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Toelichting wijzigingsplan realisatie minicamping, Bouwmansweg l1 te BurghHaamstede
lnleiding
Er is een vezoek ontvangen voor de realísatie van een minicamping met 25 nietpermanente standplaatsen op het perceel aan de Bouwmansweg 11 te BurghHaamstede. ln het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied SchouwenDuiveland" is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De wijziging kan
worden toegepast indien voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden. Ook de
uitkomst van deze toetsing wordt hieronder nader toegelicht.

a. het aantal minicampings ten noorden van de Delingsdijk bedraagt ten
hoogste 60, het aantal minicampings ten zuiden van de Delingsdijk bedraagt
ten hoogste 70;
Quotering
De te realiseren minicamping ligt ten noorden van de Delingsdijk. Op basis van de
quotering mogen hier maximaal 60 minicampings gelegen zijn. Er zijn er nu 32. De

quotering vormt geen belemmering voor de realisatie van de minicamping.

b. het aantal standplaatsen per minicamping bedraagt ten hoogste 25;
Maxim um aantal standplaatsen

Een minicamping mag maximaal25 standplaatsen hebben. De betreffende
minicamping voldoet aan dit gestelde maximum. Het gaat hier om niet-permanente
standplaatsen. Dit betekent dat er alleen kampeermiddelen mogen worden geplaatst
gedurende het zomerseizoen (1 maart Vm 15 november).

c. de wijziging wordt slechts toegepast als buiten het bouwvlak of de
bouwstede een terrein van ten minste I ha in eigendom of pacht is;

t

hectare in eigendom of pacht
Voor agrarische bedrijven moet er in ieder geval t hectare grond in eigendom of
pacht aanwezig is buiten de agrarische bouwstede. Het onderhavige agrarische
bedrijf beschikt op deze locatie over ca. 10 buiten de agrarische bouwstede. lndien
door verkoop van grond niet langer voldaan kan worden aan de t hectare eis, is de
campinghouder verplicht dit te melden. Dit wordt gewaarborgd in de privaatrechtelijke
overeenkomst.

d. de wiiziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak
of de bouwstede krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is
en deze woning permanent wordt bewoond door de aanvrager en exploitant
van de minicamping;
e id (d ie n st)won i n g
Er is een dienstwoning op het perceel aanwezig. Deze woning wordt bewoond door
de exploitant van de minicamping. De centraal bedrijfsmatige exploitatie is geregeld
in de privaatrechtelijke overeenkomst.

Aa nwezigh

1van5

j. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'natuunraarden';
k. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'uitbreiding
natuur';
l.

wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'randzone';

Niet toepassen ter plaatse van aanduiding 'natuurwaarden', 'uitbreiding natuur' en/of
'randzone'
De betreffende aanduidingen zijn niet van toepassing op het perceel waarop de
minicamping is geprojecteerd.

m. wijziging wordt niet toegepast als de afstand van de minicamping tot de as
van de weg perwegvak zoals aangegeven op plankaartlT minder bedraagt dan
de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand;
Geluid
Voor de Bouwmansweg geldt een geluidszone van 14 meter. De minicamping ligt
hier buiten. De minicamping ligt ook buiten de zone van de N57. De minicamping ligt
wel in de directe nabijheid van de N652 (Recreatieverdeelweg). Voor deze weg is
geen zone bepaald omdat deze de grens vormt van het bestemmingsplan. Er is door
de aanvrager een akoestisch rapport aangeleverd, waaruit blijkt dat de
geluidsbelasting op het kampeerterrein de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt
indien voorzien wordt in de aanleg van een geluidswal van 2 meter hoog. Deze wal
maakt onderdeel uit van het plan, zoals is weergegeven op de inrichtingstekening.

n. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de
minicamping die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende
struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte
van gemiddeld 5 meter;
Landsch appel ijke in passi ng
Uit de inrichtingstekening en beplantingsplan behorende bij het verzoek blijkt dat er
voldaan wordt aan de vereiste landschappelijke inpassing van 5 meter bestaande uit
voornamelijk streekeigen beplanting. De uitvoering en instandhouding van de
inpassing is geregeld in een privaatrechtelijke overeenkomst.

o. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
ks- e n ontwi kkel i n g smog e I Ij kh e d e n n a astge I e g e n pe rcel e n
ln de directe omgeving van het perceel is een fruitgaard gelegen. ln verband hiermee
is een afstand van 50 meter aangehouden tussen fruitgaard en kampeerterrein.
Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand en zijn er geen problemen te verwachten.
Er zijn verder geen bedrijven gelegen de door de komst van de minicamping
belemmerd worden in hun mogelijkheden.
G e b ru i

3van5

de koppeling met het agrarisch bedrijf of woning wordt hierin geregeld. De
betreffende minicamping houder heeft voldaan aan deze verplichting.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen
zijn om de gevraagde wijziging van de bestemming te verlenen.

5van5
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Wijzigingsplan

Brabersweg 4, Burgh-Haamstede

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

t.b.v.
Uitbreiding van een
minicamping
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standplaatsen
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STAATSCOURANT

Nr. 2877
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan Cauersweg 10
Burgh-Haamstede

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 21 december 2010 vastgestelde wijzigingsplan Cauersweg 10
te Burgh-Haamstede van 18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011 voor iedereen ter inzage ligt in de
leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een minicamping aan de Cauersweg 10 te BurghHaamstede met 10 niet-permanente standplaatsen.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 24 december 2010 tot en met 3 februari 2011 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 19 februari 2011 tot en met 1 april 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 2 april 2011.
Zierikzee, 17 februari 2011
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.
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Staatscourant 2011 nr. 2877

17 februari 2011

(20105053)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Landegent, ontvangen op 19 oktober 2010, inzake de uitbreiding van
een minicamping met 10 niet-permanente standplaatsen op het perceel aan de Cauersweg 10 te
Burgh-Haamstede, kadastraal bekend (Westerschouwen), sectie E, nummer 2332;

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied
Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaaltoegestane aantal standplaatsen wordt
overschreden;

a

ln het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het uitbreiden
van een minicamping tot maximaal23 standplaatsen;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonaraarden;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de verevening zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 24 december 2010 gedurende zes weken ter inzage
heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening
het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen.Duiveland" te wijzigen voor het uitbreiden van
een minicamping aan de Cauersweg 10 te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend
(Westerschouwen), sectie E, nummer 2332, door in bijlage 9 van dit bestemmingsplan het aantal
niet-permanente standplaatsen voor de betreffende minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.:

leges:€ 980,00

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 19 februari 201 1 tot en met 1 april 201 1 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijzigi ng ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen ¿ienswijzen naar
voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbenden beroep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet
ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist
Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

I

TOETSING PLAN AAN VOORWAARDEN WIJZIGINGSBEVOEDHEID

8. Wijz ig i ng verg rote n aantal stand pl aatse n m i n icam p i n g
Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen op een minicamping vergroten
door het aantal niet-permanente standplaatsen zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen, met in
achtneming van het volgende:
3. 7.

a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
Er is een uitbreiding van 15 naar 25 standplaatsen aangevraagd
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is gesitueerd noordwestelijk van de bestaande minicamping. De uitbreiding voldoet hiermee
aan de voorwaarde.

d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die
bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
De minicamping, inclusief de grond bestemd voor uitbreiding, is reeds omzoomd door een afschermende
struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter. Hier
ligt een collegebesluit van de voormalige gemeente Westerschouwen aan ten grondslag. Dit besluit is op
26 februari 1991 genomen.
e. buiten het bestemmingvlak is een terrein van ten minste t ha in eigendom of pacht;
Buiten de agrarische bouwstede is een terrein van meer dan t hectare in eigendom.
f. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent
wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;
Op het perceel is een (dienst)woning aanwezig, welke wordt bewoond door aanvrager en exploitant van de
minicamping.

g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbffde gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
Uitbreiding voldoet aan de voorwaarde.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief bei'nvloed, alvorens
wijziging toe.te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bijde wegbeheerder;
De Cauersweg wordt beheerd door Waterschap Zeeuwse Eilanden. Per email d.d. 8 december 2010 heeft
het Waterschap aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen ontwikkeling.

i. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standpl aatsen bedraagt ;
Er worden 27 parkeerplaatsen aangelegd. Hiermee bedraagt het aantal parkeerplaatsen 110% van het
aantal standplaatsen.

j. de afstand tussen de minicamping en de meest nabijgelegen woning van derden bedraagt
ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabijgelegen
woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen
van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
Uitbreiding van de minicamping vindt plaats op ruim 240 meter afstand van de meest nabij gelegen woning
van derden. Hiermee voldoet het plan aan de vereiste afstand van ten minste 50 meter.
k. de afstand tussen de minicamping en de meest nabijgelegen gronden met de bestemming
Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste
100 meter;indien de afstand van de minicamping tot de meest nabijgelegen gronden met
de bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding'deltawater'reeds
minder dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze wijzìgingsbevoegdheid
niet verkleinen; gronden met de bestemming Natuur en de aanduiding'landschapscamping' .

blijven hierbij buiten beschouwing ;
Binnen een afstand van 100 meter bevinden zich geen gronden met de bestemming Natuur of Water met
de aanduiding'deltawater'.
l. de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van
de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand, tenz[de bestaande afstand van de
minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op ptankaart 17 kteiner
is dan de in artikel28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand
van standplaatsen tot de as van de weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de wegas van de N57 bedraagt ruim 260 meter. Vereist voor
minicampings is een afstand van minimaal l4T meter uit de as van het aangegeven wegvlak. Aan deze
voorwaarde wordt voldaan.

m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingmogelijkheden van naastgelegen percelen.
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
Aanvrager heeft ervoor gekozen het vereiste vereveningsbedrag (in dit geval 8.000 euro)te investeren in
de inrichting van het nieuwe deelvan de minicamping. Habo Hoveniers uit Renesse heeft een
inrichtingsplan opgesteld. Geïnvesteerd wordt in het aanbrengen van sierheesters, hagen en bomen.
Daarnaast wordt de toerit naar het uitbreidingsgedeelte van grasbetonblokken voorzien. De
inrichtingstekening maakt onderdeel uit van de privaatrechtelijke overeenkomst.
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ru i mtel ij ke kwal iteitswi n st.
Met de aanvrager is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten.
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten
Adres en plaâts

aantal standplaalsen
niet-permanent

permanent

aantal
slandplaatsen

winlerstall¡ng
Brouwershaven
Blanksrsw€g 1

5

Blankersweg 2
Dirksweg 2
D¡rksweg 3

Noord of
Zuid t.o.v.
Del¡ngsdi¡k

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
25
10
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25

Noord

22
20
22
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Bu¡gh-Haamslede
Bouwmansweg 1
Bouwmansweg 1 1
Brab€rsweg 4
Brabersweg 6
Cauerswag 10
Kraaijensteinweg
Meeldijk
Meeldijk
Oolesweg 8
Steursweg 2

5
5

25

4
I

3
5

3

'10

Dreischor
Gaanderse'swog 2
Welleweg 43
Zu¡ddijk 4

Ellemeet
Gfoenewsg

'1

Hakewekkan
Moolweg 19

1

15
15

Zuld

'10

Zuid

25
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

20

Scholpweg '19a

'1

Schelpweg 31
Schslpweg 38

'10

15

Ksrkì.vewe
Brasweg 5

23
25

Du¡vendijksswsg 1
Duivendijkseweg 6
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 12
Hêuvolsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2

Papswsg 2
Slikweg 7
Taaijersweg
Taaijersweg

10

25
20

5

25
1

I

20.

Tsllorsw€g 4
Tellersweg 5
Verseputssweg 1 3
Versepulseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5

25
4

10
15
'15

25
'15

5

Nleuwerkêrk
Cap€lloweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoeksewag 2
Oude Polderdiik
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7

I

Vissersweg

10
15
10
15

1

20

Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Tuid
Zuid
Z!¡d
Ztrid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zu¡d
Zuid
Zuld

25
10
15
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

8

Zuid
Zuid

Zúid

Zúid
Zuld
Zuid

Noordwells
â

Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

5

5

Oosterland
Hogs Ma¡reweg 5

7

Nieuwe Groeneweg 2

15

Ouwerkerk
Noord AchteMeg 2
Nw Noorddijkseweg
Stelweg 3
Zwanenburgsewêg

1

1

2

2

3

15
13

Zuid

15

Zuid
Zuid

1

Zsid

Scharendllk6
Elkerzeeseweg 46
Elksrzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweo 10
Hogeweg 7

2
5

23

5

20
25

Kapelleweg lT

10
15
10

Kapelleweg 7

E

'10

Kloostorueg

5
5

20
10

I

Nw Kerkweg 4

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Rlngdlik 3
Schand€rswag

Noord
Noord
Noord

15
15
15

1

Schsndsrswsg 4

Soroogkorke

Nw Prunjeweg g
Ssrooskerkssw€g

Sldansland
Dllllngswsg

1

I

1

3

1

Zlorikzoe
Gouwsvesrsoweg
Gouwovsersowsg
Straalwôg 5
Zandweg 37

1

I

19
12

Nood

14

Noord

't5

Zuld
Zuid

'15

5

Noord
23

20
25

Zuid

13
10

Zuid
Zuld
Zuid
Zuld
Zuld
Zuid
Zuid
Zuid

Zuld

Zonnemalfo
Kllkultsedljk 1
KiJkults€dijk 3
Oostweg
Rietdlik 10
Rletdljk 12
Slapslsweg 3
Zonnemairssdlil(
Zuidw60 38

2
5

I

5
1

5

2

3

20
24
15
10
12
15

N.B.: wijzigingen zfln d¡kgedrukl weergegeven
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Wijzigingsplan
Steursweg 3, Burgh Haamstede

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

realisering van een minicamping
met 25 niet permanente standplaatsen

18-09-2017

c

Schouwe
(20162060)

-J
WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Van den Bos namens mw. Hoogenboom, ontvangen op 27
december 2016, inzake het realiseren van een nieuwe minicamping op het perceel
Steursweg 3 te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend (Westerschouwen), sectie F,
nummer 1469;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat binnen de woonbestemming geen minimcamping is
toegestaan;

o

er in het bestemmingsplan in artikel 15.6.1 een wijzigingsbevoegdheid is
opgenomen voor het realiseren van een nieuwe minicamping;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zotg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 19 juni 2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

O

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van een nieuwe minicamping aan de Steursweg 3 te Burgh-Haamstede,
kadastraal bekend (Westerschouwen), sectie F, nummer 1469, door in bijlage 9 deze
miniccamping toe te voegen.

Zierikzee,

d.d.:

î 8 SfP. ZÛtl

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

del

de loco-burgemeester,

opman

A.M

urg

Beroepsmogelijkheid
Van 18 september 2017 tot en met 30 oktober 2017 kan beroep worden ingesteld tegen
het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden veruveten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
o
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen br¡ de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onveruvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 19 juni 2017
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Steursweg 3
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2
Oosterland
Hoge Maireweg 5
Jonkersweg 3
Nieuwe Groeneweg 2
Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12
Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

7

2
3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10
25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
25

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

8
15
15

Zuid
Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Schendersweg 4

15

Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

Verbeelding - Wijzigingsplan Steursweg 3, Burgh-Haamstede
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D1

Wijzigingsplan
Gaanderse‘sweg 9a, Dreischor

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

Wonen met de aanduiding
‘voormalig agrarisch bedrijf’
(VAB)

21-02-2017

D2

Wijzigingsplan
Zuiddijk 4, Dreischor

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding minicamping van 15
naar 25 niet-permanente
standplaatsen

18-05-2010

10-07-2010

STAATSCOURANT

Nr. 8016
27 mei
2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan ‘Uitbreiden
minicamping De Kleine Schorre’
te Dreischor

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 19 mei 2010 vastgestelde wijzigingsplan ‘Uitbreiding
minicamping De Kleine Schorre’ te Dreischor van 28 mei 2010 tot en met 8 juli 2010 voor iedereen ter
inzage ligt in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen
is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook
inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op
www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van minicamping De Kleine Schorre aan de Zuiddijk 4 te
Dreischor van 15 naar 25 standplaatsen gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied SchouwenDuiveland’.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 12 maart 2010 tot en met 22 april 2010 ter inzage gelegen.
Hiertegen is een zienswijze naar voren gebracht. Bij het wijzigingsplan ligt tevens de beantwoording
van de zienswijze ter inzage.
Van 29 mei 2010 tot en met 9 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het
indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting in werking op 10 juli 2010.
Zierikzee, 27 mei 2010
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

1

Staatscourant 2010 nr. 8016

27 mei 2010

(200s1

-J

1

83)

WIJZIGINGSBESLU IT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van J.J. van de Velde ontvangen op 27 oktober 2009, inzake de uitbreiding
van een minicamping op het perceel aan de Zuiddijk 4 in Dreischor, kadastraal bekend:
(Brouwershaven), sectie L, nummer 639;

Overwegende dat:
het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland"
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemm ingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden'
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maxim aal 25 standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende vooruiraarden;
de aanvraget zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de
verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf donderdag 12 maarL 20í 0 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn wel zienswijzen naar voren zijn gebracht;
dat de zienswijze is beantwoord in de bijgevoegde antwoordnotitie;
dat de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van de inrichtingstekening;
"

a
a
a
a

a

a
a

;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening het bestemmingsplan Buitengebied te wijzigen voor het uitbreiden van een
minicamping aan de Zuiddijk 4 in Dreischor, kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie
L, nummer 639 door in bijlage 9 van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente
standplaatsen voor de betreffende minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.:
Verzenddatum:

l8 Í)1V

20 r0

leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Yan 29 mei 2010 tot en met g juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

o
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenvijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten.

.
.
.
o

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluit
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
15
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
25

Zuid
Zuid
Zuid (gewijzigd)

15
15
10
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
15
10
15
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

3
5
5
5

12
10
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

7

8
15

Zuid
Zuid

Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

2

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
10
10
10
20
10
15
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

5

aantal standplaatsen
niet-permanent

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3

2
5
5
5
5
5
5
5

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

23

Noord
Noord

Locatie bestaande minicamping ‘De Kleine Schorre’ en gewenste uitbreiding
Adres minicamping ‘De Kleine Schorre’: Zuiddijk 4 in Dreischor

Uitbreiding
met 10
standplaatsen

Huidige
minicamping met
15 standplaatsen
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Beplantingsplan
Uitbreiding Camping ‘De Kleine Schorre’
Dhr. K.J. van de Velde
Zuiddijkweg 4 Dreischor
Nr.
A

B

C

#
32 st.
63 st.
21 st.
32 st.
11 st.
32 st.
21 st.
5 st.
60 st.
120 st.
40 st.
60 st.
20 st.
60 st.
40 st.
8 st.
32 st.
63 st.
21 st.
32 st.
11 st.
32 st.
21 st.
5 st.

Latijnse naam
Acer campestre
Ligustrum vulgare
Euonymus europaeus
Amelanchier lamarckii
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Ligustrum vulgare
Euonymus europaeus
Amelanchier lamarckii
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Ligustrum vulgare
Euonymus europaeus
Amelanchier lamarckii
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior

15%
30%
10%
15%
5%
15%
10%
15%
30%
10%
15%
5%
15%
10%
15%
30%
10%
15%
5%
15%
10%

Ned. Naam
Veldesdoorn
Liguster
Kardinaalshoed
Krentenboompje
Zwarte Els
Gelderse roos
Vuilboom
Gewone Es
Veldesdoorn
Liguster
Kardinaalshoed
Krentenboompje
Zwarte Els
Gelderse roos
Vuilboom
Gewone Es
Veldesdoorn
Liguster
Kardinaalshoed
Krentenboompje
Zwarte Els
Gelderse roos
Vuilboom
Gewone Es

Maat
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
10/12
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
10/12
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
10/12

Vereveningsproject minicamping Wijnhoeve de Kleine Schorre

Omschrijving:
Aanleg van een wandelpad over eigen grond, startende aan de Zuiddijk 4, langs de
druivenpercelen, eindigende aan de Nieuweweg. Bij de Nieuweweg krijgt het wandelpad
aansluiting op het pad van Staatsbosbeheer door het Dijkwater en kan er gebruik gemaakt
worden van het wandelp ad naar Kaasboerderij de Reus aan de Stolpweg ( dit is ook een
bestaand pad)
De wandèlu*r lopen langs de watergmg, zodat er een prachtig uitzicht is over de polder van
Dreischor.
De wandelroute zal voor zien worden van markering en een picknick plaats. En we zullen
diverse borden worden geplaatst, met daarop de namen van de gewassen die aan de ander kant
van de watergang worden geteeld door or:u;e buren. We willen zo middels een stukje
educatie/informatie de wandelaar attent maken op de andere landbouwgewassen die er bij ons
in het gebied worden geteeld, b..v suikerbieten, graszaad, wintertarwe, etc.
Fietserr/auto's kunnen op de boerderij aan de Zuiddtjk 4 parkeren.
Fietsen kunnen ook op het land zelf parkeren.

Omschd ving werkzaÍtmheden:
Het land moet bewerkt worden en er moet speciaal grzxmengel gezaaid worden. De
wandelpaden van de Kaasboerderij en Staatsbosbeheer bestaan ook uit graspaden, dus ook wij
denken dat dit zo natuurlijk mogelijk materiaal, gras een goede keus is.
Deze grasbaan wordt ongeveer 2 meter breed, omdat aÍrze maaimachine die breedte heeft.
Dezemachine wordt ook gebruikt voor het maaien van de graspaden tussen de
druivenstokken.
Het pad zalblj begin en einde worden voorzien van aanduiding en halverwege zal er een picknick plaats worden gemaakt.
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Wandeling Stevensluis
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Stevensluis
Een sluis, een haven en een gehucht: dat was Stevensluis. Tot 1857 waterde de polder de Vierbannen
van Duiveland hier uit. In natte jaren stond vaak een groot deel van het land blank. Een in 1B7B
gebouwd stoomgemaal maaK voorgoed een eind aan de wateroverlast. Van 1934 tot 1957 was een
dieselgemaal in gebruik.

Vanuit de haven Stevensluis werden vooral landbouwproduKen verscheept. Wekelijks was er een
beurWaaftdienst op Rotterdam. Voor de beuftdienst werd tot 1914 een zeilschip gebruiK, daarna
deed een motorboot dienst.
Na de afdamming van het dijkwater werd het haventje in 1959 gedempt. Als woongemeenschap
stelde Stevensluis niet veel voor: het gehucht telde niet meer dan tien huizen.

Dijkwater
Het reservaat Dijkwater is een oeroud stukje Duiveland. Het ligt bij het dorpje Sirjansland en is zowel
in natuurlijk als historisch opzicht een gebied apart, Vroegere vaargeulen, oude dijkjes, grasland en
bos maken samen de dienst uit in dit ruim 130 hectare grote reservaat. in het gebied is de 4,5
kilometer lange'Stevensluiswandeling' uitgezet.
De vaargeul van het Dijkwater liep vroeger naar de landbouwhaventjes van De Beldert en Sirjansland.
De vaargeul verzandde regelmatig, tot ergernis van de gebruikers. in 1953 is het Dijkwater
ingepolderd. De ingedijKe geul is een belangrijk broed- en overwinteringgebied voor vogels. In de
oeverlanden komen zeer zeldzame plantensooften voor. De bermen in dit gebied worden op
ecologische wijze beheerd. Het water is zout doordat er plaatselijk zeewater opwelt. Er zijn diepe
putten, maar ook ondiepe oevers. Langs het water vind je rietkragen, bosjes en ruig grasland. Elke
plek treK weer andere vogelsoorten. Op een deel van het weiland graast vee. Andere stukken worden
één keer per jaar gemaaid om de bodem te 'verschralen', waardoor er bijzondere planten kunnen
groeien.
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TOETSING PLAN AAN VOORWAARDEN WIJZIGINGSBEVOEDHEID
3.7.8. Wijziging vergroten aantal standplaatsen minicamping
Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen op een minicamping vergroten
door het aantal niet-permanente standplaatsen zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen, met in
achtneming van het volgende:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25
- er is een uitbreiding tot 25 plaatsen aangevraagd;
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen
- klopt;
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd
- klopt, de uitbreiding ligt ten noorden van huidige minicamping ‘De Kleine Schorre’;
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die
bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter
- het beplantingsplan is beoordeeld door een landschapsdeskundige en voldoet aan de gestelde
voorwaarden;
e. buiten het bestemmingvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht
- de omvang van perceel brouwershaven L 639 bedraagt ca. 6,5 ha;
f. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent
wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping
- De woning op het adres Zuiddijk 4 in Dreischor wordt na afronding van verbouwingen bewoond door de
aanvrager en exploitant van de minicamping. De centraal bedrijfsmatige exploitatie van de minicamping
vindt plaats vanuit het agrarisch bedrijf aan de Zuiddijk 4 in Dreischor en wordt gewaarborgd met de
privaatrechtelijke overeenkomst die met de aanvrager en exploitant van de minicamping wordt gesloten;
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele minicamping
op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd
- de uitbreiding sluit aan op de noordkant van de huidige minicamping ‘De kleine Schorre;
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder
- De wegbeheerder heeft per brief d.d. 10 februari 2010 laten weten geen bezwaar te hebben tegen de
wijziging;
i. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standplaatsen bedraagt
- Het benodigd aantal parkeerplaatsen bij 25 staanplaatsen is 27,5. Aan deze voorwaarde wordt voldaan;
j. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt
ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen
woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen
van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen
- de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt minder dan
50 meter, de uitbreiding van de minicamping ligt op 75 meter en verder van de meest nabij gelegen
woning;
k. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming
Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste
100 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met
de bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds
minder dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid
niet verkleinen; gronden met de bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping'
blijven hierbij buiten beschouwing
- er zijn binnen een straal van 100 m rond de uitbreiding geen gronden met de bestemming Natuur of de
bestemming Water met aanduiding ‘deltawater’ aanwezig;
l. de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van
de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand, tenzij de bestaande afstand van de
minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner
is dan de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand
van standplaatsen tot de as van de weg door de wijzing niet wordt verkleind
- de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg bedragen ca. 105 meter. De Zuiddijk wordt
genoemd achter nummer 45 van de tabel horende bij artikel 28.6.1. De minimale benodigde afstand moet
21 meter zijn;

m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen
- dit is onderzocht, er zijn geen bedrijven/percelen die door de uitbreiding van de minicamping onevenredig
aangetast worden;
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst
- onderdeel van het verzoek om uitbreiding is een goedgekeurd vereveningsplan – zie ook toetsing
vereveningsplan;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOETSING VEREVENINGSPLAN
De wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst met een
vereveningsplan of een vereveningsbijdrage in het gemeentelijke vereveningsfonds. Concreet bepaalt het
Provinciale Omgevingsplan dat de aanvrager een vereveningsbijdrage van €800,- per extra standplaats
dient te investeren. Dit verzoek betreft een uitbreiding van 10 standplaatsen. Er dient daarom €8.000,geïnvesteerd te worden.
De aanvrager heeft ervoor gekozen in een eigen project te investeren. Het vereveningsvoorstel is om een
wandelpad over eigen grond aan te leggen. Dit plan is inhoudelijk en financieel beoordeeld.
 Inhoudelijk: het aanleggen van een wandelpad over akkers met ontsluiting naar de openbare weg en
publieke toegankelijkheid is een goed voorbeeld van verevening. De situatie is ter plekke beoordeeld.
Het voorgestelde wandelpad heeft een lengte van ca. 690 meter en start en eindigt op een openbare
weg. Daarnaast sluit het aan op een bestaande wandelroute door het Dijkwater en een wandelpad
naar Kaasboerderij de Stolpe
 Financieel: Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de Handreiking Verevening van de provincie
Zeeland en van de kengetallen zoals die zijn opgenomen in de door de gemeente SchouwenDuiveland verstrekte toelichting aan de aanvrager. Geconcludeerd wordt dat de aanvrager een reële
begroting heeft ingediend en dus aangetoond heeft dat hij met dit plan minimaal €8.000,- investeert.
Geconcludeerd wordt dat het vereveningsplan voldoet aan de voorwaarden die eraan gesteld worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst
- medewerking wordt pas verleend nadat een privaatrechtelijke overeenkomst hierover is afgesloten.

Antwoordnotitie zienswijze
Wijzigingsplan uitbreiden minicamping De Kleine Schorre

Op het ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingediend. De initiatiefnemer heeft van de mogelijkheid gebruik
gemaakt hier met een brief op te reageren. In de zienswijze hebben de reclamanten verzocht om een
overleg met de gemeente en de initiatiefnemer. Dit gesprek heeft donderdag 6 mei plaatsgevonden.
Hierna is de zienswijze samengevat en van een antwoord voorzien waarbij rekening is gehouden met de
reactie van de initiatiefnemer en hetgeen dat besproken is tijdens het overleg op 6 mei 2010.
Zienswijzen
In het kader van de ter visie legging is 1 zienswijze ingebracht door reclamanten wonende op adres
Bogerdweg 39, 41 en 43 te Dreischor, ingekomen 16 april 2010.
Ontvankelijkheid
Deze reclamanten hebben hun zienswijze tijdig ingediend, zodat de zienswijze ontvankelijk is.
Samenvatting zienswijze
1. Waarom deze uitbreiding op de voorgestelde locatie? Juist aan de zijde waar meerdere gezinnen
wonen wordt de minicamping uitgebreid terwijl er ons inziens ook andere mogelijkheden zijn voor dhr.
Van de Velde om zijn activiteiten op dit gebied te intensiveren.
2. Waarom worden door de initiatiefnemer de plannen formeel aangevraagd, zonder voorafgaand te
overleggen met zijn buren om voor alle betrokkenen tot de beste oplossing te komen.
3. Het vrije uitzicht over de polder raakt permanent verloren, voor ons één van de redenen om hier te
wonen. De ruimtelijke beleving door de weidse omgeving gaat door de plannen eveneens verloren.
4. Totdat de windsingel is volgroeid, hetgeen enkele seizoenen duurt, mogen wij naar een rij caravans
kijken in plaats van naar het mooie uitzicht over de Zeeuwse Polders. Op welke wijze wordt onze
privacy gewaarborgd?
5. De voorgenomen plannen kunnen resulteren in een nadelig effect op de waarde van onze woningen.
6. De uitbreiding van de minicamping betekent meer plaatsen, dus meer gasten, meer kinderen, meer
radio's, meer autoverkeer op het terrein, kortom meer geluidsdruk en overlast.
7. Regelgeving en voorschriften bepalen dat er voldoende verlichting op het terrein aanwezig moet zijn.
Wij zijn gewend aan volledige duisternis aan de achterzijde van onze woningen waar over het
algemeen ook de slaapkamers zijn gelegen. Welke maatregelen worden er genomen om te
voorkomen dat wij hinder ondervinden van de op het terrein aanwezige verlichting?
Beantwoording zienswijze
1. De uitbreiding dient conform de voorwaarden die gesteld worden in het bestemmingsplan (3.7.8.c)
aansluitend op de bestaande minicamping te worden gesitueerd. De uitbreiding ligt ten noorden van de
huidige camping en voldoet daarmee aan de voorwaarden. Een van de buren heeft geopperd de
uitbreiding gekanteld tegen de huidige camping te situeren. Dit zou leiden tot een driehoekige vorm in
het perceel. Hiermee wordt het vrijwel onmogelijk de overgebleven landbouwgrond op een fatsoenlijke
manier te bewerken.
2. De buurtbewoners zijn door initiatiefnemer in februari met een brief op de hoogte gebracht van zijn
plannen. Het verzoek was toen al bij de gemeente in behandeling. De gemeente is een groot
voorstander van het vooraf in kennis stellen van belanghebbenden van hun initiatief. Dit is echter geen
wettelijke verplichting.
3. In overleg tussen initiatiefnemer en 2 reclamanten en later tijdens het gezamenlijke overleg met de
gemeente op 6 mei 2010 is hier uitvoerig over gesproken. Een uitbreiding van de minicamping is
alleen mogelijk als dit landschappelijk ingepast wordt (3.7.8.d). Op verzoek van 2 buren is een punt
van de uitbreiding afgeschuind waardoor het uitzicht zo min mogelijk wordt beperkt (zie bijlage
inrichtingstekening). Voor 1 reclamant biedt dit echter geen afdoende oplossing. Wij zijn echter van
mening dat voorliggende ontwikkeling niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen leidt. Dit omdat binnen de huidige bestemming
‘agrarisch’ alle grondgebonden agrarische bedrijven waaronder fruitteelt toegestaan zijn. Dit kan ook
uitzichtbeperkend zijn. Voor fruitteelt geldt net als bij de wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding
minicamping, dat een afstand van 50 meter van woningen van derden moet worden aangehouden. De
afstand tussen de voorliggende uitbreiding minicamping en de woning van reclamant is ruim 75 meter.
Wellicht dat in gezamenlijk overleg tussen initiatiefnemer en betreffende reclamant een oplossing
gevonden kan worden door de locatie van de essen (bomen) te herzien.
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4. Tijdens het gezamenlijk overleg op 6 mei 2010 is afgesproken dat initiatiefnemer totdat de
beplantingsstrook dichtgegroeid is, aanvullend een scherm met doek plaatst aan de kant van de
Bogerdweg om op deze wijze de privacy te waarborgen.
5. Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid voor belanghebbenden een verzoek
om schadevergoeding in te dienen. Dit is pas mogelijk als het wijzigingsplan onherroepelijk is
geworden. Pas indien er een verzoek om schadevergoeding is ingediend, zal de gemeente
onderzoeken of er daadwerkelijk planschade is. Omdat de wet voorziet in eventuele financiële
compensatie voor eventuele waardevermindering, is het wel of niet waardevermindering hebben geen
planologische afweging in deze wijzigingsprocedure.
6. Vanwege mogelijke overlast is als voorwaarden bij de wijzigingsbevoegdheid een minimale afstand
van 50 meter tot de meest nabijgelegen woning van derden opgenomen. De woningen van
reclamanten staan op ruim 75 meter afstand. Tijdens het gezamenlijk overleg op 6 mei 2010 is
afgesproken dat wanneer er sprake is van geluidsoverlast dit gemeld wordt, zodat de initiatiefnemer
hier actie op kan ondernemen.
7. In de voorwaarden die gesteld worden aan de wijzigingsbevoegdheid uitbreiding minicamping worden
geen eisen gesteld aan verlichting. In het overleg tussen initiatiefnemer en reclamanten is
overeengekomen dat de verlichtingspunten aan de kant van het dorp Dreischor zwart worden
gemaakt. Bij de huidig aanwezige verlichting is dat reeds gebeurd.
Conclusie
De ingebrachte zienswijze geven geen aanleiding om het ontwerpwijzigingsbesluit gewijzigd vast te
stellen. Bij het vaststellingsbesluit wordt wel een gewijzigde inrichtingstekening gevoegd. De uitbreiding
van de minicamping wordt in de meest noordelijke hoek afgeschuind, waardoor ook de oostgrens 3 meter
verder naar het oosten verschuift.
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Wijzigingsplan
Groeneweg 1, Ellemeet
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping van
15 naar 25 niet-permanente
standplaatsen

01-06-2010

16-07-2010

Nr.8452
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Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Du iveland
volgens artikel 3.6 l¡d 1a van de Wet
ruimtelijke ordening
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Sclrouwen-Duirdand
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de wijzigingsplannen voor uitbreiding van minicampings van 15 naar
25 plaatsen van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 voor iedereen ter inzage liggen in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesru¡mte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u de wijzigingsplannen ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. ook staan de wijzigingsplannen op wrrvw.schouwen-duiveland.nl.
De plannen hebben betrekking op de uitbreiding van de volgende minicampings gelegen in het

bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland':
Kampeerboerderij Mol, Zwaardweg 5 te Kerkwerve
Camping De Ecobalans, Moolweg 21 te Ellemeet
Camping De Zwenk. Groeneweg 1 te Ellemeet
Camping Nova Cura, Florisweg 3 te Kerkwerve
Camping De Zonnehoek, Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve
Camping Lopswekken, Hogeweg 7 te Scharendijke
Camping 't Rond'oekje, Weelweg 3 te Kerkwerve.

-

De ontwerpwijzigingsplannen hebben van 2 april 2010 tot en met 13 mei 2010 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijze naar voren gebracht.

Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaarte maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het

indienen van een beroepschrift.

De wijzigingsplannen treden naar verwachting in werking op 16
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Wijzigingsplan

Hakewekken 1, Ellemeet

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het uitbreiden van
minicamping naar 25 nietpermanente eenheden

25-02-2020

21-04-2020

STAATSCOURANT

Nr. 12870
6 maart
2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving wijzigingsplan
Hakewekken 1 te Ellemeet

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Hakewekken 1 te Ellemeet’ van 9
maart 2020 tot en met 20 april 2020 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een minicamping van 15 niet permanente eenheden
naar 25 niet permanente eenheden op het adres Hakewekken 1 te Ellemeet, kadastraal bekend als
gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer 296.
Tegen deze wijziging kan vanaf 10 maart 2020 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij de
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor
belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht
verschuldigd.

Zierikzee, 6 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2020 nr. 12870

6 maart 2020

(222276)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Lemsom, ontvangen op 14 september 2019, inzake het wijzigen van de
bestemming 15 niet-permanente eenheden op een minicamping naar 25 niet-permanente eenheden met de
aanduiding ‘’ op het perceel Hakewekken 1, 4323SR Ellemeet, kadastraal bekend als Gemeente
Middenschouwen, sectie F, nummer 296;
Overwegende dat:


het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied SchouwenDuiveland”;



het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat op de huidige minicamping maximaal 15 niet-permanente eenheden zijn toegestaan;



er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de
bestemming naar 25 niet-permanente eenheden;



dat wordt voorzien in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die bestaat
uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen
soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter, zoals blijkt uit het beplantingsplan;



dat de wijziging wordt toegepast, aangezien zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst,
zoals blijkt uit het inpassings- en erfinrichtingsplan;



dat een privaatrechtelijke overeenkomst wordt gesloten met de aanvrager over de aanleg, het
beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst;



dat is gebleken dat de wijziging niet leidt tot geen onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;



dat is gebleken uit de reactie van de wegbeheerder dat de wegcapaciteit, wegconstructie en

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

verkeersveiligheid door de wijziging niet negatief wordt beïnvloed;


het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;



de ontwerpbeschikking vanaf 30-12-2019 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;



er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen van de bestemming 15 niet-permanente
eenheden op een minicamping naar 25 niet-permanente eenheden met de aanduiding ‘’ op locatie:
Hakewekken 1, 4323SR Ellemeet, kadastraal bekend als Gemeente Middenschouwen, sectie F, nummer
296;
Zierikzee, d.d.: 25 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink
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Mogelijkheid tot beroep
Van tot en met kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijziging;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
• tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
• de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op in werking treden.
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Toelichting Wijzigingsplan Hakewekken 1 te
Ellemeet
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het aantal standplaatsen op een minicamping te
vergroten door het aantal niet-permanente standplaatsen, zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen. In
artikel 3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
De uitbreiding omvat 10 niet-permanente standplaatsen. Daarmee komt het totaal aantal
standplaatsen uit op 25.
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is aansluitend aan de bestaande minicamping gesitueerd.
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die bestaat
uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord
bevonden.
e. buiten het bouwvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
Buiten het bouwvlak is een terrein van circa 4,47 hectare in eigendom.
f.

de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent wordt
bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;
Er is een woning toegestaan en aanwezig. Deze wordt permanent bewoond door de aanvrager en
exploitant van de minicamping.
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
De gehele minicamping is op of aansluitend op de bouwstede gesitueerd.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij
de wegbeheerder;
Uit advies van waterschap Scheldestromen d.d. 26 november 2019 blijkt dat de wegcapaciteit, weg
constructie en verkeersveiligheid niet negatief worden beïnvloed.
i.

voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standplaatsen bedraagt;
De minicamping beschikt over 28 parkeerplaatsen, waarmee aan de parkeernorm wordt voldaan.
j.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ten
minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen woning van
derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze
wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ongeveer
150 meter.

k.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur
of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste 100 meter; indien de
afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de
bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag
deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen; gronden met de
bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping' blijven hierbij buiten beschouwing;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of
de bestemming Water met de aanduiding ‘deltawater’ bedraagt meer dan 100 meter.
l.

de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg
per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel 28.6.1 in de
kolom minicampings aangegeven afstand, tenzij de bestaande afstand van de minicamping tot de
as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in
de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de
weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Uit milieuadvies blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De aanvrager investeert in landschappelijke inpassing buitenom de vereiste 5 meter. Daarnaast wordt
ook geïnvesteerd in Zeeuwse hagen, knotwilgen, een waterpoel en natuurvriendelijke oevers. Hiermee
wordt zorg gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst.
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke
kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst.
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Wijzigingsplan
Moolweg 21, Ellemeet
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van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland
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Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Du iveland
volgens artikel 3.6 l¡d 1a van de Wet
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de wijzigingsplannen voor uitbreiding van minicampings van 15 naar
25 plaatsen van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 voor iedereen ter inzage liggen in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesru¡mte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u de wijzigingsplannen ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. ook staan de wijzigingsplannen op wrrvw.schouwen-duiveland.nl.
De plannen hebben betrekking op de uitbreiding van de volgende minicampings gelegen in het

bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland':
Kampeerboerderij Mol, Zwaardweg 5 te Kerkwerve
Camping De Ecobalans, Moolweg 21 te Ellemeet
Camping De Zwenk. Groeneweg 1 te Ellemeet
Camping Nova Cura, Florisweg 3 te Kerkwerve
Camping De Zonnehoek, Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve
Camping Lopswekken, Hogeweg 7 te Scharendijke
Camping 't Rond'oekje, Weelweg 3 te Kerkwerve.

-

De ontwerpwijzigingsplannen hebben van 2 april 2010 tot en met 13 mei 2010 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijze naar voren gebracht.

Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaarte maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het

indienen van een beroepschrift.

De wijzigingsplannen treden naar verwachting in werking op 16
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Wijzigingsplan
Schelpweg 38, Ellemeet

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiding van aantal nietpermanente standplaatsen op
mini-camping.

24-05-2018

25-07-2018

STAATSCOURANT

Nr. 30798
8 juni
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Schelpweg 38 te Ellemeet

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 24 mei 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Schelpweg 38 te Ellemeet’ van 11 juni 2018 tot en met 23 juli 2018 digitaal te raadplegen is via www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het aantal niet-permanente standplaatsen op de minicamping op het adres Schelpweg 38 te Ellemeet, kadastraal bekend als Middenschouwen, sectie H,
nummer 61 en 62.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 19 februari 2018 tot en met 3 april 2018 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 12 juni 2018 tot en met 24 juli 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep
kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter
van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 25 juli 2018.

Zierikzee, 8 juni 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2018 nr. 30798

8 juni 2018

a

Gemeente
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WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Buijs, ontvangen op 1 december 2016, inzake het vergroten van
het aantal standplaatsen op een minicamping naar 25 niet-permanente standplaatsen op
het perceel Schelpweg 38 te Ellemeet, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H,
nummer 61 en 62;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat maximaal 15 niet-permanente standplaatsen zijn
toegestaan;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
vergroten van het aantal standplaatsen op een minicamping door het aantal nietpermanente standplaatsen zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen naar ten
hoogste 25;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonryaarden, zoals
blijkt uit de brj dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zotg heeft gedragen voor goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

o

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 19 februari 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
vergroten van het aantal niet-permanente standplaatsen naar 25 voor het perceel
Schelpeg 38 te Ellemeet, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 61 en
62, door in bijlage t het aantal niet-permanente standplaatsen te wijzigen naar 25.
Zieri]<zee,O.A.:

2Ót - OS - Zor

3

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris,

van den

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

3

Beroepsmogelijkheid
Van 1 1 juni 2018 tot en met 23 juli 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenrijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Schelpweg 38 Ellemeet
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het aantal standplaatsen op een minicamping te
vergroten door het aantal niet-permanente standplaatsen, zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen. In
artikel 3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
De uitbreiding omvat 10 niet-permanente standplaatsen. Daarmee komt het totaal aantal
standplaatsen uit op 25.
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is aansluitend aan de bestaande minicamping gesitueerd.
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die bestaat
uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord
bevonden.
e. buiten het bouwvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
Buiten het bouwvlak is een terrein van circa 4,1 hectare in eigendom.
f.

de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent wordt
bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;
Er is een woning toegestaan en aanwezig. Deze wordt permanent bewoond door de aanvrager en
exploitant van de minicamping.
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
De gehele minicamping is op of aansluitend op de bouwstede gesitueerd.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij
de wegbeheerder;
Uit advies van de wegbeheerder d.d. 26 oktober 2017 blijkt dat de wegcapaciteit, weg constructie en
verkeersveiligheid niet negatief worden beïnvloed.
i.

voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standplaatsen bedraagt;
De minicamping beschikt over 31 parkeerplaatsen, waarmee aan de parkeernorm wordt voldaan.
j.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ten
minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen woning van
derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze
wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt meer dan
50 meter.

k.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur
of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste 100 meter; indien de
afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de
bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag
deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen; gronden met de
bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping' blijven hierbij buiten beschouwing;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of
de bestemming Water met de aanduiding ‘deltawater’ bedraagt meer dan 100 meter.
l.

de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg
per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel 28.6.1 in de
kolom minicampings aangegeven afstand, tenzij de bestaande afstand van de minicamping tot de
as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in
de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de
weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Uit milieuadvies d.d. 28 juli 2017 blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De aanvrager investeert in landschappelijke inpassing buitenom de vereiste 5 meter. Daarnaast wordt
ook geïnvesteerd in hoogstamfruitbomen. Hiermee wordt zorg gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst.
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke
kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 19 juni 2017
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Steursweg 3
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2
Oosterland
Hoge Maireweg 5
Jonkersweg 3
Nieuwe Groeneweg 2
Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12
Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

7

2
3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10
25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
25

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

8
15
15

Zuid
Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Schendersweg 4

15

Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord
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Wijzigingsplan
Duivendijkseweg 1, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

01-06-2010

16-07-2010

Nr.8452
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STAATSC(IURANT
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Officiêle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds lBl4,
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Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Du iveland
volgens artikel 3.6 l¡d 1a van de Wet
ruimtelijke ordening

Gen eerr"
Sclrouwen-Duirdand

-
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I- /
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de wijzigingsplannen voor uitbreiding van minicampings van 15 naar
25 plaatsen van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 voor iedereen ter inzage liggen in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesru¡mte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u de wijzigingsplannen ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. ook staan de wijzigingsplannen op wrrvw.schouwen-duiveland.nl.
De plannen hebben betrekking op de uitbreiding van de volgende minicampings gelegen in het

bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland':
Kampeerboerderij Mol, Zwaardweg 5 te Kerkwerve
Camping De Ecobalans, Moolweg 21 te Ellemeet
Camping De Zwenk. Groeneweg 1 te Ellemeet
Camping Nova Cura, Florisweg 3 te Kerkwerve
Camping De Zonnehoek, Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve
Camping Lopswekken, Hogeweg 7 te Scharendijke
Camping 't Rond'oekje, Weelweg 3 te Kerkwerve.

-

De ontwerpwijzigingsplannen hebben van 2 april 2010 tot en met 13 mei 2010 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijze naar voren gebracht.

Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaarte maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het

indienen van een beroepschrift.

De wijzigingsplannen treden naar verwachting in werking op 16
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Wijzigingsplan
Florisweg 3, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

01-06-2010

16-07-2010
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Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Du iveland
volgens artikel 3.6 l¡d 1a van de Wet
ruimtelijke ordening
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de wijzigingsplannen voor uitbreiding van minicampings van 15 naar
25 plaatsen van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 voor iedereen ter inzage liggen in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesru¡mte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u de wijzigingsplannen ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. ook staan de wijzigingsplannen op wrrvw.schouwen-duiveland.nl.
De plannen hebben betrekking op de uitbreiding van de volgende minicampings gelegen in het

bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland':
Kampeerboerderij Mol, Zwaardweg 5 te Kerkwerve
Camping De Ecobalans, Moolweg 21 te Ellemeet
Camping De Zwenk. Groeneweg 1 te Ellemeet
Camping Nova Cura, Florisweg 3 te Kerkwerve
Camping De Zonnehoek, Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve
Camping Lopswekken, Hogeweg 7 te Scharendijke
Camping 't Rond'oekje, Weelweg 3 te Kerkwerve.

-

De ontwerpwijzigingsplannen hebben van 2 april 2010 tot en met 13 mei 2010 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijze naar voren gebracht.

Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaarte maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het

indienen van een beroepschrift.

De wijzigingsplannen treden naar verwachting in werking op 16
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20090574

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van M.S.J. Rentmeester d.d. 10 mei 2009, inzake de uitbreiding van een
minicamping met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Florisweg 3,4321TP te
Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie H, nummer 402;

Overwegende dat:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaal25 standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡vaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Florisweg 3,4321TP te
Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie H, nummer 4O2,door in bijlage g
van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de betreffende
minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.:

g

I

JUIìll

Z0l0

leges:€ 9o0,os

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

l

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenvijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
n
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
(2011)

Heuvelsweg 2, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wijzigen van een bestaande
Nieuwe Economische Drager
(NED), t.b.v. het realiseren van
70 m2 extra bebouwing / een
pension

05-12-2011

27-03-2012

Nr.2216
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0fficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds
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Wijzigingsplan Heuvelsw eg 2
Kerkwerve
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 5 december 20ll vastgestelde wijzigingsplan Heuvelsweg 2 te
Kerkwerve van 13 februari 2012tot en met 26 maart 2012voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte
van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 feZierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend
van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur.
Ook staat het wijzigin gsplan op www.schouwen-du iveland.n l.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestaande Nieuwe Economische Drager (NED) op het
adres Heuvelsweg 2 te Kerkwerve.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 19 december 2011 tot en'met 30 januari 2Ol2terinzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
'13 februari 2012lol en met 26 mdart 2012kan beroep worden ìngesteld
tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet
in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken.

Van

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op27 maart2012..
Zierikzee, 31 januari 2012
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Wijzigingsplan
(2021)

Heuvelsweg 2, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wijzigen bestaande NED

23-09-2021

10-11-2021

GEMEENTEBLAD

Nr. 331607
27 september
2021

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland

Kennisgeving wijzigingsplan Heuvelsweg 2 Kerkwerve
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Heuvelsweg 2 Kerkwerve van 27 september tot 9
november 2021 digitaal te raadplegen is via https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-terinzage.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de NED, door middel van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid.

Vanaf 27 september tot 9 november 2021 kan iedereen een beroepschrift indienen op het wijzigingsplan.
Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijk beroepschrift kunt u sturen naar het
college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondeling beroepschrift kunt u
telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

Zierikzee, 27 september 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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Gemeenteblad 2021 nr. 331607

27 september 2021

(429027)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van,
ontvangen op 30 maart 2021, inzake het wijzigen van de bestemming
Wonen naar Wonen met de aanduiding ‘NED’ op het perceel , kadastraal bekend als MDS01H939;
Overwegende dat:


het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied”;



het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat De gebruismogelijkheden van NED niet zonder meer kunnen worden vergroot.;



er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de
bestemming naar Wonen met de aanduiding ‘NED’;



het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;



de ontwerpbeschikking vanaf 02-08-2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;



er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “Buitengebied” te wijzigen van de bestemming Wonen naar Wonen met de aanduiding
‘NED’ op locatie: , kadastraal bekend als MDS01H939;
Zierikzee, d.d.: 23 september 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester

M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Mogelijkheid tot beroep
Van tot en met kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijziging;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
• tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
• de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op in werking treden.

Pagina
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Wijzigingsplan Heuvelsweg 2 Kerkwerve
HUIDIGE SITUATIE
De boerderij heeft dus als huidige bestemming NED met als geregistreerde en door B&W goedgekeurde activiteiten,
appartementenverhuur (nu 1 appartement waarbij het aantal personen voor dit appartement (nu hebben wij hier een 2
persoons appartement) niet is beperkt, zou dus ook voor 4 of 6 personen kunnen dunkt mij), theeschenkerij, atelier aan
huis, galerie/kunsthandel en de verkoop van stalwijn. In de bijgevoegde situatieschets staan aangegeven waar de huidige
activiteiten zit bevinden. De activiteiten atelier aan huis en galerie/kunsthandel waren al gestopt door vorige eigenaar
omdat dit te weinig opleverde om mede de boerderij te behouden.

•

Hiernaast zijn 2 B&B kamers geregistreerd waar maximaal 4 gasten verblijven op basis van logies en ontbijt.
Deze zijn conform de regelgeving van de gemeente Schouwen Duiveland separaat geregistreerd als Bed &
Breakfast. Voor de toetsing aan de NED voorwaarden neem ik deze wel mee. Bijgaand de plattegrond
(luchtfoto) met aangegeven waar de 2 B&B gastenverblijven (in voormalige kleinveeschuur) zijn, het
appartement, het atelier met theeschenkerij (in voormalige wagenschuur) en de galerie (in voormalige koeienstal
/ landbouwschuur).

Het toekennen van een NED bestemming aan deze boerderij heeft als doel het behoud van deze historische boerderij
middels activiteiten die inkomen conform de NED mogelijkheden bieden aan de eigenaren om dit behoud te
waarborgen.
GEWENSTE SITUATIE
De gewenste activiteiten onder de bestaande NED bestemming (met als doel het behoud van deze historische boerderij)
middels dit verzoek zijn appartementenverhuur (4 appartementen binnen de bestaande gebouwen (2 persoons elk, dus 6
tot 8 gasten)), theeschenkerij en verkoop van stalwijn (genoodzaakt door het wegvallen van inkomsten uit de activiteiten
atelier aan huis en galerie).
De aanvraag betreft enkel en alleen een toename van 6 gasten die verblijven op onze hoeve en daartegenover staat het
stoppen van de atelier / galerie activiteiten (aanloop was zeker een aantal klanten per dag, hetgeen echter al door de
vorige eigenaar was gestopt).
Toetsing aan voorwaarden artikel 15.6.4 van het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen Duiveland”:

a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's zoals vermeld in
bijlage 1;
De activiteiten appartementenverhuur en theeschenkerij zijn NED’s die voorkomen in de positieve lijst NED’s
opgenomen in bijlage 1 van bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen Duiveland” en voldoen hiermee aan
voorwaarde a.1.
De 2 als Bed & Breakfast geregistreerde B&B kamers staan overigens ook op de NED lijst als
Pension activiteit (logies en ontbijt).

De activiteit verkoop stalwijn betreft de verkoop van de wijn van Wijnhoeve De Kleine Schorre in Dreischor aan
gasten.
Alle hierboven genoemde activiteiten zijn al vermeld als activiteiten onder de huidige NED.

b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
Appartementenverhuur: in bijlage 1 wordt een maximum van 10 appartementen genoemd. Het gewenste aantal
appartementen is 3 tot maximaal 4 appartementen (allen 2 persoons). De omvang in m2 van de 3 reeds uitgetekende
appartementen (Zon, Maan, Hemel) bedraagt respectievelijk 80 m2, 45 m2 en 54 m2, totaal 179 m2. De tekeningen
met afmetingen zijn bijgevoegd in Bijlages App ZON beg gr, App ZON 1e verd, App MAAN beg gr, App HEMEL beg
gr en App HEMEL 1e verd.
Een eventueel 4e appartement, Aarde, zal identiek worden aan het appartement Hemel en is dus 54 m2 in omvang.
Voor de tekening hiervan kan dus dezelfde tekening worden gebruikt als voor appartement Hemel. Het totaal in m2
wordt dan 233 m2.
De 2 B&B kamers, Storm en Sterre, hebben een omvang van totaal 75 m2 (respectievelijk 34 m2 en 41 m2). De
tekeningen met afmetingen zijn bijgevoegd in Bijlages B&B STORM beg gr, B&B STORM 1e verd, B&B STERRE beg
gr en B&B STERRE 1e verd.
Aan de activiteit Theeschenkerij wordt op dit moment geen invulling aan gegeven (in het verleden wel). In de toekomst
is dit wel weer het plan en zal dan een kleinschalige theeschenkerij worden met maximaal 10 - 15 plaatsen. Oppervlakte
maximaal 40 m2.
Verkoop stalwijn betreft enkel een schap en zal niet meer bedragen als 1 – 2 m2.
Totale maximale omvang van deze NED activiteiten bedraagt 275 m2 (de huidige omvang opgenomen in Bijlage 10
‘Overzicht NED’s bedraagt 535 m2. Hierin zaten namelijk nog de activiteiten atelier/expositieruimte)) en 75 m2 voor de
B&B kamers. Overall totaal is dan 350 m2.

c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 15.3.5, vindt de NED plaats in bestaande gebouwen;
De (deels bestaande) 4 appartementen en B&B kamers zijn / worden allen gesitueerd in de bestaande gebouwen op het
erf (Zon in voormalige landbouwschuur, Maan in de blokhut, Hemel en Aarde in voormalige wagenschuur en de 2
B&B kamers in de voormalige kleinveeschuur).
De eventuele theeschenkerij zal in de voormalige landbouwschuur gerealiseerd worden met behoudt van de originele
koeienstal met drink en voederbakken. Een foto van dit unieke historische stukje van de boerderij het ik bijgevoegd als
Bijlage eventuele Theeschenkerij.

d. de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang,
hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
2. de ruimtelijke uitstraling;
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige toename leidt van de
automobiliteit;
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behoort;
b. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behoort, mits is
aangetoond dat daardoor geen milieuhinder voor aangrenzende percelen ontstaat; alvorens de
ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de
milieudeskundige;
Ad d.1.: 2 personen kunnen makkelijk deze 4 appartementen (2 persoons), 2 B&B kamers en theeschenkerij runnen,
inclusief bijhouden van boekingen, administratie, schoonmaak, in en uitcheck en serveren consumpties.
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Ad d.2.: de 4 appartementen, 2 B&B kamers en theeschenkerij binnen de verschillende voormalige boerderij gebouwen
(kleinvee schuur, landbouw schuur, wagenschuur) geven gasten de mogelijkheid om te verblijven op, en te genieten van,
deze cultureel historische erfgoed boerderij uit 1879. De verschillende gastenverblijven en eventuele theeschenkerij zijn
ruimtelijk opgezet en verspreid over het 1,5 hectare omvattende erf.
Ad d.3.: De 4 appartementen en de 2 B&B kamers kunnen bij maximale bezetting (gemiddeld is bezetting 60% over het
hele jaar) een 12 tal gasten herbergen en een 6 tal auto’s van gasten aantrekken. Er is op de bestaande binnenplaats van
de boerderij plaats voor zeker 8 auto’s en aan de zijkant van de wagenschuur nog eens 3 auto’s. In de grote
landbouwschuur is nog een prive parkeerplaats voor 1 auto en een trailer.
Met de aanpassing van het aantal 2 persoons verhuurappartementen van 1 naar 4 zou dat 3 extra auto’s (gasten komen
voor 99% met 1 auto) aantrekken echter door het niet meer actief zijn en wat mij betreft afvoeren van de activiteiten
Atelier aan huis en Kunsthandel / Galerie wat ook wel dagelijks een aantal auto’s aantrekt zal per saldo de
verkeersaantrekkende werking van de beoogde wijziging nihil zijn.
De theeschenkerij (op dit moment niet actief) trekt eerder fietsers aan dan auto’s.
Ad d.4.: De activiteiten appartementenverhuur, B&B en theeschenkerij behoren allen tot ten hoogste categorie 1 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten.

e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen
winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
Zoals beschreven bij voorwaarde d.3. zal de gewenste wijziging geen extra verkeersaantrekkende werking hebben ten
opzichte van de huidige activiteiten. De wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beinvloed.

f. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
Er is geen opslag van goederen nodig ten behoeve van de NED buiten de bestaande gebouwen.

g. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor reclamedoeleinden daaronder begrepen
zijn niet toegestaan;
Er zijn geen andere bouwwerken, lichtmasten en lichtbakken voor reclamedoeleinden etc. anders dan de gebouwen op
het erf. Er zijn ook geen andere reclame uitingen op ons erf geplaatst.

h. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit een beplantingsstrook met
een struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
De huidige landschappelijke inpassing volstaat en is dan ook al bij het verstrekken van de NED bij B&W besluit van 31
jan 2012 getoetst.
Het gehele erf van 1,5 hectare (ruwweg 100 meter breed aan de zijde van de Heuvelsweg en 150 meter diep de
landerijen in) is geheel afgeschermd met een ruime beplatingsstrook met afschermende struiken, bomen en houtwallen
laag van zeker een minimaal gemiddelde van 10 meter. Om een goed beeld hiervan te krijgen heb ik een foto van boven
als bijlage toegevoegd.
De vegetatie op het erf betreft vele hoge populieren, knotwilgen (ook aan beide zijden van de voormalige Heuvelsweg
die nog over het erf loopt, wilgen, struikgewassen en houtwallen aan de randen van het erf, meer wilgen in de paarden
weides aan de Heuvelsweg kant en rondom de boerderij vele walnoten en fruitbomen (appels, peren, pruimen en
amandel) maar ook een aantal berken en een hele oude kastanjeboom. Ter illustratie heb ik nog een 6 tal foto’s
bijgevoegd.
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i. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge de Wet geluidhinder
ten aanzien van wegverkeerslawaai;
Geen wijziging ten opzichte van huidige situatie.

j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
De gewenste wijziging heeft geen nadelige invloed op gebruik- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen
percelen. De afstand van de NED gebouwen tot dichtstbijzijnde buren is minimaal 60 meter.

k. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
Bij het toekennen van de NED bij B&W besluit van 31 jan 2012 is voldaan aan deze voorwaarde en gewenste wijziging
van NED activiteiten beinvloeden de ruimtelijke kwaliteitswinst niet.
De ruimtelijke kwaliteitswinst wordt behaald door het in stand houden van deze door de Provincie Zeeland als cultuur
historisch agrarisch erfgoed aangemerkte boerderij, het op kleinschalige omvang toegankelijk maken voor het
overnachten in deze historische boerderij om zo het landelijk gebied te kunnen beleven voor gasten in onze
appartementen en B&B (en in de toekomst gasten van de theeschenkerij) en het openstellen voor bezichtiging (en
expositie van kunstwerken) op de Kunstschouw en op de Nationale Monumentendag.
De historische voormalige boerderijgebouwen, Grote Landbouwschuur met haar koeienstal (met drink- en
voederbakken), Kleinvee schuur en Wagenschuur zijn hiervoor gerestaureerd, aangepast om er gasten in te kunnen
herbergen en worden jaarlijks onderhouden en hebben gezorgd dat verpaupering of erger, sloop is weten te voorkomen.
Als bijlage heb ik een aantal foto’s van deze gebouwen met haar originele elementen toegevoegd.
Het vele groen aan bomen, struiken en houwallen heeft ervoor gezorgd dat dit erf een mooie aanwinst van
landschappelijke inpassing is geworden waar vele vogelsoorten hun thuis hebben gevonden, zoals een torenvalk familie
(hiervoor hebben we ook een nestkast opgehangen), groene en bonte spechten, eksters, roodborstjes, een grote mussen
kolonie, boomklevers, merels maar ook langskomende buizerds en haviken die zich tegoed doen aan (helaas) af en toe
een kip of parelhoender van ons). De knotwilgen aan weerskanten van de ‘oude” Heuvelsweg die over ons erf loopt
worden 2 jaarlijks met behulp van 30 tal vrijwilligers en scholieren van de Pontes school gesnoeid.
Het investeren in het behoud / onderhoud van alle gebouwen, het erf met al haar bomen en struiken vergt al dusdanig
veel geld dat onsinziens dit al als kwaliteitsimpuls gezien mag worden. Ter vergelijking met andere boerderijen in de
omgeving is onze boerderij een oase van natuur met veel respect voor omgeving en behoud van de diversheid van floor e
fauna.

l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en
het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.
Deze overeenkomst wordt niet gewijzigd door de nieuwe situatie en aldus gewoon voorgezet zie ook de argumentatie
hierover bij voorwaarde h en k. Een vernieuwde versie van deze privaatrechtelijke overeenkomst zien we graag tegemoet.

CONCLUSIE
Geconcludeerd wordt dat aan de wijzigingsvoorwaarden opgenomen in het bestemmingsplan wordt voldaan.
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Wijzigingsplan
(2019)

Heuvelsweg 7, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiden van minicamping

05-03-2019

23-04-2019

STAATSCOURANT

Nr. 13342
11 maart
2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving wijzigingsplan
Heuvelsweg 7 te Kerkwerve

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 5 maart 2019 vastgestelde ontwerp wijzigingsplan ‘Heuvelsweg
7 te Kerkwerve’ van 11 maart 2019 tot en met 22 april 2019 raadpleegbaar is op www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de minicamping met 10 niet-permanente standplaatsen
op het perceel Heuvelsweg 7 te Kerkwerve, kadastraal bekend als MDS01H1235.
Vanaf 12 januari kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep
kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Zierikzee, 11 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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Staatscourant 2019 nr. 13342

11 maart 2019
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Gemeente
Schouwen-Duiveland

(e0e26)

J
WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid

I

onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van mevrouw Verwest-Hamoen, ontvangen op 16 augustus 2018, inzake het
uitbreiden van de minicamping van 15 naar 25 niet permanente eenheden, op het perceel
Heuvelsweg 7 te Kerkwerve, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer
1235;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het maximaal toegestane toeristische standplaatsen bij
een minicamping maximaal 15 bedraagt.

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van de minicamping naar 25 plaatsen ;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de brj dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening,
overeenkomstig de bij het besluit behorende overeenkomst'

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 7 januari 2019 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
uitbreiden van een minicamping aan de Heuvelsweg 7 te Kerkwerve, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 1235, door in bijlage t het aantal niet-permanente
standplaatsen te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.: 5 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

K. van den

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink
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Beroepsmogelijkheid
Van 11 maart 2019 tot en met 22 april2019 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verurreten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

o
.
.
o

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Bouwmansweg 11
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

7

Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

2

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4

3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
25
10
10
25
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
25
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord (gewijzigd)

8
15

Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

15
15
15

Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

16

18

17

15

19
22

8

23

7
14

20

13
5

21

24

6
12

25

11

3
10

9

Sanitairunit

26
4

27
Recreatie schuur/ stalling

1

28

2

30 St parkeerplaatsen

Voetbalveld
Schuur privé

Woonhuis

Nr 1 t/m 8 camper plaatsen.
Nr 26 t/m 28 noodvoorziening voor campers.
Nr 9 t/m 25 camping plaatsen.
Schapen wei
Knotwilgen met vluchthout (rillen)

Ligusterhagen.
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Wijzigingsplan
(2021)

Heuvelsweg 7, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wonen en aanduiding
voormalig agrarisch bedrijf
(VAB) en nieuwe economische
drager (NED)

12-04-2021

08-06-2021

STAATSCOURANT

NaN ?

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving wijzigingsplan
Heuvelsweg 7 te Kerkwerve

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 12 april 2021 vastgestelde wijzigingsplan Heuvelsweg 7 te
Kerkwerve van 26 april 2021 tot en met 7 juni 2021 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding
‘voormalig agrarisch bedrijf’ en het toevoegen van een Nieuwe Economische Drager op het adres
Heuvelsweg 7 te Kerkwerve.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 15 februari tot en met 29 maart 2021 ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 26 april 2021 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep
kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter
van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 8 juni 2021

Zierikzee, 23 april 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant

NaN ?

(349081)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek , ontvangen op 6 oktober 2020, inzake het wijzigen van de
bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘vab, NED, mic’ en het toevoegen van een ‘Nieuwe
Economische Drager’ caravanstalling op het perceel Heuvelsweg 7, 4321TE Kerkwerve, kadastraal bekend
als Middenschouwen sectie H nummer 1235;
Overwegende dat:
•

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied”;

•

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat wonen zonder agrarisch niet is toegestaan en omdat een nieuwe economische drager niet
rechtstreeks is toegestaan.;

•

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de
bestemming naar Wonen met de aanduiding ‘vab, NED, mic’ en het toevoegen van een ‘Nieuwe
Economische Drager’ caravanstalling;

•

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

•

de ontwerpbeschikking vanaf 15-02-2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;

•

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “Buitengebied” te wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding
‘vab, NED, mic’ en het toevoegen van een ‘Nieuwe Economische Drager’ caravanstalling op locatie:
Heuvelsweg 7, 4321TE Kerkwerve, kadastraal bekend als Middenschouwen sectie H nummer 1235;
Zierikzee, d.d.: 12 april 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

Pagina

de burgemeester

: 2/3

Mogelijkheid tot beroep
Van 26 april tot en met 7 juni 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijziging;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
• tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: •
de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
• de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op 8 juni 2021 in werking treden.

Pagina
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Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 en 3.7.6 van de planregels van
bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland”
Heuvelsweg 7 Kerkwerve

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 6
datum
college
29 januari 2021

2 februari 2021


Noordpijl

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerking wijzigingsbesluit
dd 12-04-2021
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 7
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Caravanstalling
Reparatie auto’s en landbouwmachines in
bestaande schuur bij woning
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen

Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

166
110
333
55

790
170
236
231
333
1.229
436
1.210

20

570m²
221
250

740
320

Oosterland
Lage Rampertseweg 15
Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij, kleinschalige horeca
met 15 zitplaatsen
theetuin met 15 zitplaatsen

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.

778
192
1082
20

Toelichting wijzigingsplan Heuvelsweg 7 Kerkwerve
Wijziging na bedrijfsbeëindiging
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de agrarische bestemming te wijzigen naar de
bestemming Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’. In artikel 3.7.6 van het
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen. Deze
voorwaarden zijn:
a.

het agrarisch bedrijf is beëindigd;
Het agrarisch bedrijf is in 2018 beëindigd.

b.

het gebruik van een bestaande NED mag worden voortgezet;
Het gebruik van de aanwezige minicamping zal worden voortgezet.

c.

wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen; alvorens de wijziging toe te passen vragen burgemeester
en wethouders hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige
Volgens de milieudeskundige leidt wijziging van de bestemming niet tot onevenredige aantasting
van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen. Om extra zorg te dragen
voor een goed woon- en leefklimaat wordt er een wilgenrij met rillen aangeplant aan de zuidoost
zijde van het perceel. Naast de functie van landschappelijke inpassing fungeert deze wilgenrij ook
als extra barrière met betrekking tot de spuitzones van omliggende akkerbouw.

Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's)
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om gronden ter plaatse van de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' te wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED door het
opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen van de activiteit en het oppervlakte in
de tabel in bijlage 10, met in achtneming van het volgende:
a.
1.
2.

wijziging kan worden toegepast voor:
een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen in
bijlage 1;
overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's zoals
vermeld in bijlage 1;
Een caravanstalling komt voor in de positieve lijst van Nieuwe Economische Dragers zoals
opgenomen in bijlage 1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’

b.

de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
In overeenstemming met de in bijlage 1 genoemde omvang, vindt de caravanstalling plaats in
bestaande bebouwing

c.

tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 15.3.5, vindt de NED plaats in bestaande
gebouwen;
De caravanstalling vindt plaats in bestaande bebouwing.

d.

de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang,
hetgeen blijkt uit:
de arbeidsbehoefte;
de ruimtelijke uitstraling;
de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige toename leidt
van de automobiliteit;
De arbeidsbehoefte van de caravanstalling is zeer beperkt, er is enkel een kleine arbeidsbehoefte
bij het halen en brengen van de caravan. De caravanstalling vindt plaats in bestaande bebouwing,
dit heeft geen invloed op de ruimtelijk uitstraling. De verkeerskundige geeft aan dat de verkeer
aantrekkende werking niet tot een onevenredige toename leidt van automobiliteit.

1.
2.
3.

4.
a.
b.

de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbijgeldt dat:
de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behoort;
de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen milieuhinder voor aangrenzende

percelen ontstaat; alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige;
De caravanstalling behoort tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
e.

de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
De wegbeheerder heeft aangegeven dat de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid
niet negatief worden beïnvloed.

f.

opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
Opslag van goederen zal enkel plaatsvinden binnen bestaande gebouwen.

g.

nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor reclamedoeleinden
daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
Er worden geen nieuwe bouwwerken geplaatst.

h.

voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten,
met een breedte van gemiddeld 10 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord
bevonden door de landschapsdeskundige.

i.

wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge
de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.

j.

wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat de wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

k.

wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
Uit het vereveningsplan blijkt dat zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst.

l.

wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst.

16

18

17

15

19
22

8

23

7
14

20

13
5

21

24

6
12

25

11

3
10

9

Sanitairunit

26
4

27
Recreatie schuur/ stalling

1

28

2

30 St parkeerplaatsen

Voetbalveld
Schuur privé

Woonhuis

Nr 1 t/m 4 en 26 t/m 28 camper plaatsen
Nr 5 t/m 8 permanente plaatsen
Nr 9 t/m 25 camping plaatsen
Schapen wei
Knotwilgen met vluchthout (rillen)

Ligusterhagen.
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Wijzigingsplan

Heuvelsweg 12, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Toestaan van NED in de
vorm van repareren van
auto’s en landbouwmachines
in bestaande schuur

11-02-2019

02-04-2019

(se356)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente.Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Bil, ontuangen op 26 maart 2018, inzake het toevoegen van
een ned op het perceel Heuvelsweg L2 te Kerkwerve., kadastraal bekend

(Middenschouwen), sectie H, nummer Ll-49;

Overwegende dat:

.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

.

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het
voornoemde bestemmingsplan, omdat binnen de agrarische bestemming geen
nieuwe economische drager is toegestaan in de vorm van het repareren van
auto's en landbouwmachines in een bestaande schuur;

.

er in het bestemmingsplan op grond van artikel 3.7.5. van de
planvoorschriften een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het toevoegen
van een nieuwe economische drager in de vorm van het repareren van auto's
en landbouwmachines in een bestaande schuur;

.

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden,
zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

.

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke
inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

.

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en
verevening zij n gewaarborgd m iddels een privaatrechtelijke overeenkomst;

.

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 24 december 2OL8 gedurende zes
weken ter inzage heeft gelegen;
a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
toegestaan in de vorm van het repareren van auto's en landbouwmachines in een
bestaande schuur op het adres Heuvelsweg L2 fe Kerkwerve, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer l-l-49, door in bijlage 1-0 de activiteit en de
oppervlakte van de Nieuwe Economische Drager op te nemen.

Zierikzee,

d.d.:

I I tr,t, ?fi'l$

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 1-8 februari 20L9 tot en met 1- april 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met
betrekking tot het ontwerpbesluit wijziging;
.
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
¡
t€g€n wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen
(alle) belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 2001.9,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerking wijzigingsbesluit
dd 22 september 2018
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4
Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Oosterland

oppervlakte
( m²)
1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Reparatie auto’s en landbouwmachines
bestaande schuur bij woning
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen
Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf
Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

166
110
333
55

170
236
231
333
1.229
436
1.210

20
570m²
221
250

740
320

Lage Rampertseweg 15

Speeltoestellen / beelden verkoop

58
778
310

Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Pension
Bijeenkomstruimte voor jubilea in bestaand
pension
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Zwanenburgseweg 8
Zwanenburgseweg 8

Zierikzee
Bettewaardsedijk 13

Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.

83
192
840
20

245
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Wijzigingsplan
Heuvelsweg 13, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

wonen en het realiseren van
een Nieuwe Economische
Drager (NED) t.b.v. het
opstarten van een
hoveniersbedrijf

25-03-2014

20-05-2014

STAATSCOURANT

Nr. 9180
4 april
2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan ‘Heuvelsweg 13 te
Kerkwerve’, Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 25 maart 2014 vastgestelde wijzigingsplan ‘Heuvelsweg 13 te
Kerkwerve’ van 7 april 2014 tot en met 19 mei 2014 voor belanghebbenden ter inzage ligt in de
leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ in de bestemming ‘wonen’ en
het realiseren van een Nieuwe Economische Drager (NED) op het perceel Heuvelsweg 13 te Kerkwerve, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 1119.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 10 februari 2014 tot en met 24 maart 2014 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 8 april 2014 tot en met 19 mei 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 20 mei 2014.
Zierikzee, 4 april 2014
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
dd 24 augustus 2011
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen

Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

166
110
333
55

236
231
333
1.229
436
1.210

20

570m²
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150
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Wijzigingsplan
(2015)

Heuvelsweg 15, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiden glastuinbouwkas
(tot in totaal 4100m2)

11-07-2015

04-08-2015

*

(201507421
--à

WIJZIGINGSBESLU¡T
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van heer/mevrouw, ontvangen op 6 februari 2015, inzake het bouwen van
kassen op het perceel Heuvelsweg 15 te Kerkwerve., kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie D, nummer 285;
Overuvegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland""
;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
bouwen van kassen;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
bhJkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

o

de aanvraget zorg gaat dragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens gaat voledoen aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels bijde brj dit besluit behorende privaatrechtelijke
overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 27 april2015 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:

1.

2.
3.

gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te
wijzigen voor het uitbreiden van een glastuinbouwkas aan de Heuvelsweg 15 te
Kerkwerve, kadastraal bekend gemeente (Middenschouwen), sectie D, nummer
285;
dat de aangehachte overeenkomst onderdeel uit maakt van dit besluit;
het besluit treedt in werking op 4 augustus 2015.

Zieril<zee, d.d.:11 juni 2015

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris
M.K. van den Heuvel

de burgemeester,
G.C.G.M. Rabelink
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Wijzigingsplan
(2016)

Heuvelsweg 15, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiden glastuinbouwkassen
met 1.750 m2
(van 4.100m2 naar 5.850 m2)

17-10-2016

06-12-2016

ø

J

1201522271

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer J. Boot (namens Bootflora),, ontvangen op 16 december 2015,
inzake het uitbreiden van kassen op het perceel Heuvelsweg 15 te Kerkwerve., kadastraal
bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 573;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

o

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het een grotere oppervlakte betreft dan in de lijst van
sglastuibouwbedrijven bij het bestemmingsplan is opgenomen;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van kassen;

o

dat het maximaaltoelaatbaar bedrijfsvloeroppervlak kassen is bepaald op 20.000
m2,zodat uitbreiding mogelijk is;

a

het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de b¡ dit besluit behorende toelichting;

a

dat het advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland en de provincie
Zeeland positief is over deze uitbreiding;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 15 augustus 2016 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

â

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
uitbreiden van kassen aan de Heuvelsweg 15 te Kerkwerve, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 573, door het bedrijfsvloeroppervlak te verhogen
met 1750 m2.

Zieril<zee, d.d.: 17 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

van

uvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabel

Beroepsmogelijkheid
Van 24 oktober 2016 tot en met 5 december 2016 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkenrvijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het ín behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
(2020)

Heuvelsweg 15, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Agrarisch met aanduiding
glastuinbouw

24-07-2020

16-09-2020

STAATSCOURANT

Nr. 40634
31 juli
2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving wijzigingsplan
Heuvelsweg 15 te Kerkwerve

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Heuvelsweg 15 te Kerkwerve’ van
3 augustus tot en met 14 september 2020 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl .
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Agrarisch met de aanduiding ‘glastuinbouw’ op het adres Heuvelsweg 15 te Kerkwerve.
Tegen deze wijziging kan vanaf 4 augustus 2020 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij
de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk
voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren
te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht
verschuldigd.

Zierikzee, 31 juli 2020
Namens deze:
burgemeester en wethouders Gemeente Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2020 nr. 40634

31 juli 2020

Ã/S

,

Gemeente

te

Schouwen-Duiveland

~

(

"/WJ

21+

JUL 2020

(223401)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6

lid 1

onder a van de Wet

ruimtelijke ordening

(Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
de heer van den Bos, ontvangen op 20 september 2019, inzake het wijzigen van de
bestemming Agrarisch naar Agrarisch met de aanduiding 'glastuinbouw' op het perceel Heuvelsweg 15,
4321TE Kerkwerve, kadastraal bekend als Heuvelsweg 15 Kerkwerve;
het verzoek van

Ovenivegende

dat:

0

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “buitengebied
Schouwen-Duiveland”;

ø

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat toegestane oppervlakte voor kassen wordt overschreden;

ø

er

0

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden;

0

de ontwerpbeschikking vanaf 23-03-2020 gedurende zes weken

o

er gedurende deze termijn

in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid
bestemming naar agrarisch glastuinbouw;

Postadres: Postbus 5555, 4300

Bezoekadres: Laan van
T:

(0111)

452 000

JA

Zierikzee

St. Hilaire 2,

4301

is

geen zienswijzen naar voren

SH

Zierikzee

IBAN:
BIC:

opgenomen voor wijzigen van de

zijn

inzage heeft gelegen;

gebracht;

NL8OBNGH0285076094

BNGHNL2G

ter

.

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Besluiten:

op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen van de bestemming agrarisch naar
agrarisch met de aanduiding 'glastuinbouw' op locatie: Heuvelsweg 15, 4321TE Kerkwerve, kadastraal
bekend als heuvelsweg 15 Kerkwerve;
gelet

Zierikzee, d.d.:

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
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de

ff
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ester
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M.K. van den Heuvel
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Beroepsmogelijkheid
Er kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld

doon

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking

o

het ontwerpbesluit wijziging;

belanghebbenden aan wie redelijkenivijs
zen naar voren te hebben gebracht;

ø

tegen wijzigingen

ø

in

niet

tot

kan worden verweten geen zienswij-

het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)

belanghebbendenberoep

instellen.

de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

Een

beroepschrift kunt u indienen

bij

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het
de gronden van het beroep.

is

gericht;

mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Het

is
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Wijzigingsplan
Heuvelsweg 15 Kerkwerve
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Datum:

Datum:

30-7-2020

Laan v. St.Hilaire 2

4301 SH

Schaal:

Blad:

Aantal:

Formaat:

1: 1000

1

1

A2

Afdeling :

Planidentificatienummer

Ruimte en Milieu

NL.IMRO.1676.00302BpwKW223407-VA01

Zierikzee

Postbus 5555

4300 JA

tel. 0111-452000

Toelichting Wijzigingsplan Heuvelsweg 15 te
Kerkwerve
Onder artikel 3.7.4 van de planregels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het
vergroten van de glastuinbouw. In bijlage 2 van het bestemmingsplan is aangegeven dat het
maximaal toelaatbaar bedrijfsvloeroppervlak kassen ten behoeve van glastuinbouw daar
20.000 m² bedraagt.
Het verzoek bedraagt een toename van 2.575 m2, waardoor het totaal uitkomt op 7.845 m2.
Verder dient het verzoek aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
a.het bedrijfsvloeroppervlak kassen bedraagt niet meer dan het in bijlage 2, in de kolom maximaal
toelaatbaar bedrijfsvloeroppervlak kassen, genoemde oppervlak;
Het maximaal toelaatbaar bedrijfsoppervlak voor kassen is op dit perceel 20.000 m2. Het verzoek blijft
onder de maximaal toelaatbare bedrijfsoppervlakte.
b. wijziging is noodzakelijk voor het behoud van een reëel perspectief op continuïteit van de
bedrijfsvoering; alvorens de wijziging toe te passen vragen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies aan de agrarisch deskundige;
AAZ heeft advies uitgebracht over dit verzoek en beoordeeld dat de wijziging noodzakelijk is voor het
behoud van een reëel perspectief op continuïteit van de bedrijfsvoering.
c. wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke karakteristiek zoals benoemd in het
Landschappelijk Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast; alvorens de wijziging te verlenen vragen
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschaps- en
natuurbeschermingsdeskundige;
Het plan is beoordeeld in het kwaliteitsteam Buitengebied en akkoord bevonden. Daarnaast heeft de
natuur-en landschapsdeskundige beoordeeld dat het landschappelijk karakteristiek niet onevenredig wordt
aangetast.
d. wijziging wordt slechts toegepast als voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing
die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
Er is sprake van een beplantingsplan met daarin de bovenstaande eisen verwerkt. Het plan voldoet
hieraan. Dit wordt tevens vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst.
e. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Het plan is hieraan getoetst en voldoet.
f. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het verhard oppervlak
toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk
advies van de waterbeheerder alvorens de wijziging toe te passen;
Waterschap heeft aangegeven akkoord te zijn met het verzoek.
g. wijziging vindt slechts plaats als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
Er is sprake van verevening op het perceel. Dit wordt tevens vastgelegd in een privaatrechtelijke
overeenkomst.
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Wijzigingsplan
Kievitsweg 2, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

wijzigen van
bestemmingsplan door
toevoegen van aanduiding
NED (Nieuwe Economische
Drager)

08-02-2018

03-04-2018

STAATSCOURANT

Nr. 8235
16 februari
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Kievitsweg 2 Kerkwerve

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan voor de Kievitsweg 2 te Kerkwerve,
van 19 februari 2018 tot en met 2 april 2018 ter inzage ligt. De digitale bestanden kunt u raadplegen op
de website www.schouwen-duiveland.nl. Het wijzigingsplan ligt bovendien na telefonische afspraak
(0111-452 200) ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ten behoeve van het vestigen van een
Nieuwe Economische Drager (NED) in de vorm van een Alpacaboerderij voor het houden van alpaca’s
voor de verhuur en de verkoop, een bezoekerscentrum en boerengolf, gemeente Middenschouwen,
sectie H nr. 441.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 11 december 2018 tot en met 22 januari 2018 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 20 februari 2018 tot en met 2 april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken dan wel tegen
wijzigingen in het besluit. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 3 april 2018.
Zierikzee, 16 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2018 nr. 8235

16 februari 2018

.

Gemeente

.

'F

Q í

"/É

Schouwen-Duiveland

(9153)

J

w|Jz|GlNGsBEsl_u|T
artikel 3.6

lid 1

onder a van de Wet

ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland
Gelet op:
het verzoek van mevrouw Radecke, ontvangen op 17 juli 2017, inzake het wijzigen van
het bestemmingsplan voor het vestigen van een Alpacaboerderij bedoeld voor het houden
van alpaca's voor de verhuur en verkoop, een bezoekerscentrum en een
boerengolfterrein op het perceel Kievitsweg 2 te Kerkwerve, kadastraal bekend
Middenschouwen, sectie H, nummer 441;

Overwegende

dat:

ø

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duiveland”;

ø

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het

o

ø

bestemmingsplan, omdat op de bestemming

Wonen geen

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid
toevoegen van de aanduiding NED;

is

voornoemde

bedrijf

toelaatbaar

is;

opgenomen voor het

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit

de

bij dit

besluit

behorende

toelichting;

ø

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

ø

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

ø

de
zijn

ø

de ontwerpbeschikking vanaf maandag
ter

ø

en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

uitvoering

inzage heeft gelegen;

11

december 2017 gedurende zes weken

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren

zijn

gebracht;

2

Besluiten:

op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
wijzigen van het bestemmingsplan door het toevoegen van de aanduiding NED (Nieuwe
Economische Drager) op het perceel Kievitsweg 2 te Kerkwerve, kadastraal bekend
Middenschouwen, sectie H nummer 441 en door het opnemen van de activiteiten ende
maximaal toelaatbare oppervlakte van 640 mz in bijlage 10.
gelet

Zierikzee, d.d. 8 februari

2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris

de burgemeester,
/7

Q3* Lou Ok
\N

1

j

.

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

3

Beroepsmogelijkheid

Van 20 februari 2018 tot en met 2
wijzigingsbesluit.

april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
Beroep kan worden ingesteld door:

hebben gebracht met betrekking

ø

belanghebbenden

0

belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden venrveten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen

die zienswijzen naar voren
het ontwerpbesluit wijziging;

0

belanghebbendenberoep

Een

tot

(alle)

instellen.

bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

beroepschrift kunt u indienen

State,

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het
de gronden van het beroep.
mogelijk een verzoek

om voorlopige voorziening

is

gericht;

dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenrvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Het

is

in

te

Toelichting Wijzigingsplan Kievitsweg 2 te Kerkwerve
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen het wijzigen van
een de bestemming Wonen (voormalig agrarisch bedrijf (vab)) naar een Nieuwe
Economische Drager (NED) ten behoeve van een bezoekerscentrum en het houden van
Alpaca’s voor wandelingen en verkoop met de aanduiding ‘NED’. In artikel 3.7.5 van het
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor
opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
3.7.5. Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's).
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen
van een NED door het opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen
van de activiteit en de oppervlakte in de tabel in bijlage 10, met in achtneming van het
volgende:
a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen
in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's
zoals vermeld in bijlage 1;
b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 3.3.7 vindt de NED plaats in
bestaande
gebouwen op een bouwstede of bouwvlak;
d. de NED, of alle NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf, wordt of worden
uitgeoefend
in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
2. de ruimtelijke uitstraling;
Aan de ruimtelijke uitstraling verandert er niets.
De ruimtelijke uitstraling blijft gewaarborgd door het inrichtings- en beplantingsplan
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige
toename leidt van de automobiliteit;
Het aantal uitwegen Kivietsweg wordt niet vergroot.
Op eigen terrein is meer dan voldoende ruimte om het verkeer op te vangen en rustig in het
openbaar verkeer in te laten stromen.Parkeren vindt op eigen terrein plaats. Het perceel is
dusdanig groot en omvangrijk dat eventuele overloop makkelijk op te vangen is.
Van een onevenredige parkeerdruk is geen sprake.
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij
geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort;
e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed,
alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
Zie hierboven onder de verkeersaantrekkende werking.
g. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
opslag van goederen t.b.v. de NED is buiten de gebouwen niet aanwezig.
i. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
k. wijziging wordt niet toegepast alvorens zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.
Op grond van artikel 3.7.5 van de bestemmingsplanvoorschriften kunnen burgemeester en
wethouders de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Kievitsweg 2 te Kerkwerve

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 6
datum
college
beroep
17-11-2017

4-12-2017
Noordpijl

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
d.d. 28-11-2017
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Kievitsweg 2
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 5
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
een bezoekerscentrum en het houden van
Alpaca’s voor wandelingen en verkoop
paardenstalling en paardenpension
pension
Hoveniersbedrijf
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

166
110
333
55

640
231
333
1.500
1.229
436
1.210

Looperskapelle
Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

40
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25
slaapplaatsen en 6 recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

540

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Noordwelle
Lokkershofweg 4-6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

740
320

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN CURSIEF EN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan
Slikweg 5, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Vestigen (toevoegen) van
NED (hoveniersbedrijf)

08-06-2017

15-08-2017

STAATSCOURANT

Nr. 33541
30 juni
2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kerkwerve, Slikweg 5, vastgesteld
wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan voor de Slikweg 5 te Kerkwerve, van
3 juli 2017 tot en met 14 augustus 2017 ter inzage ligt. De digitale bestanden kunt u hier raadplegen.
Het wijzigingsplan ligt bovendien voor belanghebbenden ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ten behoeve van het vestigen van een
Nieuwe Economische Drager (NED) in de vorm van een hoveniersbedrijf, gemeente Middenschouwen,
sectie E, nr. 495, Kerkwerve, Slikweg 5.

Reageren
Tegen de wijziging kan vanaf 3 juli 2017 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij de Raad
van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren te hebben
gebracht over het ontwerpbesluit. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening
in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Zierikzee 30 juni 2017
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2017 nr. 33541

30 juni 2017

a

*¡

1201617831

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer/mevrouw, ontvangen op 23 november 2016, inzake het wijzigen van
agragrisch naar hoveniersbedrijf ( door het toevoegen van de aanduiding NED) op het
perceel Slikweg 5 te Kerkwerve, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie E, nummer
495;

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat voor de uitoefening van het hoveniersbedrijf een NED
dient te worden gevestigd;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van agragrisch naar hoveniersbedrijf (NED);

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡vaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

o

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 24 april2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
( toevoegen) vestigen van een NED (hoveniersbedrijf) aan de Slikweg 5 te Kerkwerve,
kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie E, nummer 495.

Zierlkzee, d.d.:

I

juni2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 3 juli 2017 tot en met 14 augustus 2017 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
e

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenrvijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Slikweg 5 te Kerkwerve
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de agrarische bestemming te wijzigen naar
de bestemming Hoveniersbedrijf met de aanduiding ‘NED’. In artikel 3.7.5 van het
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor
opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
3.7.5. Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's)
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen
van een NED door het opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen
van
de activiteit en de oppervlakte in de tabel in bijlage 10, met in achtneming van het volgende:
a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen
in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's
zoals vermeld in bijlage 1;
b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 3.3.7 vindt de NED plaats in
bestaande
gebouwen op een bouwstede of bouwvlak;
d. de NED, of alle NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf, wordt of worden
uitgeoefend
in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
2. de ruimtelijke uitstraling;
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige
toename
leidt van de automobiliteit;
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij
geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort;
b. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen milieuhinder voor aangrenzende
percelen ontstaat; alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige;
e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed,
alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
f. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
ingevolge
de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
g. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
h. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor
reclamedoeleinden
daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
i. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
k. wijziging wordt niet toegepast alvorens zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.

Op grond van artikel 3.7.5 van de bestemmingsplanvoorschriften kunnen burgemeester en
wethouders de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED. Een
hoveniersbedrijf is opgenomen in de lijst van positieve NED’s, behorende bij het
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland.
Omdat het bedrijf wordt gevestigd in bestaande bebouwing is geen verevening noodzakelijk.
Bovendien is het bedrijf landschappelijk ingepast, maar dit dient wel via een overeenkomst in
stand te worden gehouden.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Slikweg 5 te Kerkwerve

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 7
datum
college
beroep
13 maart 2017

7 maart 2017
Noordpijl

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
d.d. 24 augustus 2011
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 5
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
paardenstalling en paardenpension
pension
Hoveniersbedrijf
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

166
110
333
55

231
333
1.500
1.229
436
1.210

Looperskapelle
Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

40
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15
Ouwerkerk

Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN CURSIEF EN VETGEDRUKT.

K 14

Wijzigingsplan
Taaijersweg 1, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

vestigen van Nieuwe
Economische Dragers (NED),
te weten een dierenpension,
trimsalon en hoveniersbedrijf.

09-09-2014

28-09-2014

STAATSCOURANT

Nr. 25736
12 september
2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan Taaijersweg 1
Kerkwerve, Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Taaijersweg 1 Kerkwerve van 15 september 2014
tot en met 27 oktober 2014 voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan
van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten
kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het vestigen van nieuwe economische dragers (te weten een dierenpension, trimsalon en hoveniersbedrijf) op het perceel, sectie H, nr. 619, Taaijersweg 1 Kerkwerve.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 7 juli 2014 tot en met 18 augustus 2014 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 15 september 2014 tot en met 27 oktober 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 28 oktober 2014.
Zierikzee, 12 september 2014
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2014 nr. 25736

12 september 2014
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Wijzigingsplan
Taaijersweg 12a, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

vestigen van een
minicamping
met 25 niet-permanente
standplaatsen

05-11-2012

08-02-2013

Nr.26968
l\,

i

STAATSC(IURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds

21 december

2012

1814.

Vastgesteld wijzigingsplan
Taaijersweg 12a te Kerkwerve,
Schouwen-Duiveland

.4..

Gemeente
Sdrouwen-Duiveland

AI )

I- /

a/ìi

Burgemeester en wethouders hebben besloten om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke
ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Schouwen-Duiveland'vast
te stellen voor:
. Het vestigen van een minicamping op het perceel, sectie E, nr. 643, Taaijersweg 12a te Kerkwerve.
Het wijzigingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december 2012 tot en met 7 februari
2013 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.

Tjdens deze termijn kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit door een beperkte groep
belanghebbenden.

Staatscourant2012nr,26!168 2l december2012

a

a

J

(201206751

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de wet ruimtelijke ordening (wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van heer Y.w.H. van den Hoek, ontvangen op 2g juni 2012, inzake het
realiseren van een minicamping op het perceelTaaijersweg 12a te Kerkwerve.,
kadastraal bekend Middenschouwen, sectie E, nummer 643;

Overwegende dat:

o
o
'
o
'
.
'
r
.

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland,, ;
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren van een minicamping;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit bestuit behorende toelichting;

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf maandag 17 septemb er 2012 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet
ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor
het
realiseren van een minicamping aan de Taaijersweg 12a te Kerkwerve, kaäaétraal
bekend
(Middenschouwen), sectie E nummer 643, door in bijlage 9 het aantal niet-permanente
standplaatsen vast te stellen op 25.
Zierikzee, d.d.: 5 november 2012
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

secretaris
M.K. van den Heuvel
de

de burgemeester,
C.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 12 november tot en met24 december 2012kan beroep worden ingesteld tegen
het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
a

a

a

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking
tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift ku¡t u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van
state, Postbus 20019,2s00 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
o

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voozitter
van
voornoemde Afdeling,.indien onverwijlde spoed, geletip de betrokkeñ belangen
dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschübigo.
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WIJZIGINGEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN
wijziging bestemmingsplan volgens art¡ket 3.6 tid 1a van de wet ruimtetijke
Y:tl:l:l]itq
ordentng voor:
He.t vestigen van een minicamping op het perceel sectie E nr.
643, Taaijersweg 12a
te Kerkwerve'

'

Ter inzage
Dit besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van maand ag 12
november 2012 tot
en. met maandag 24 december 2012 ter inzage-br1- de balie Ruimté
en Milieu in de hal van
het gemeentehuis' Een wijzigingsbesluit dat iJgebaseerd op artikel 3.6 lid
1a van de Wet
ruimtelijke ordening kunt u ook inzien op wrn¡w.scãouwen-duivãland.nl
Beroep
deze wijziging kan binnen 6 weken.na de dag waarop dit wijzigingsbesluit
I"g".n
ter inzage
is gelegd (dat wil zeggen tot en met uiterlijk maanoãg 24 december ioñ¡
beroep ingesteld
w.orden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechispraak, postbus
zoo'tg, ZsöO gR oen
Haag, door
belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over
het
ontwerpbesluit;
belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen
van het
besluit ten opzichte van het ontwerp daarvãn z¡n aãngäoracht;
belanghebbenden die redelijkerwijs niet vérweteñ kan worden dat ztj geen
zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
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Wijzigingsplan
(2016)

Tellersweg 4, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

Uitbreiding van minicamping
tot maximaal 25
standplaatsen

11-10-2016

(201607541

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Boot, ontvangen op 29 april2016, inzake het uitbreiden van
standplaatsen minicamping naar maximaal 25 op het perceelTellersweg 4 te Kerkwerve.,
kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H, nummers 629, 630 en 631;

Overuvegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat een maximum van 15 standplaatsen wordt toegestaan;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van standplaatsen minicamping;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonryaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvraget zotg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 15 augustus 2016 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

)

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid I onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaal2S standplaatsen aan de Tellersweg 4 te
Kerkwerve, kadastraal bekend (Middenschouwen) sectie H, nummers 629, 630 en 631,
door in bijlage t het aantal niet-permanente standplaatsen te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d. 1 1 oktober 2016
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 24 oktober 2016 tot en met 5 december 2016 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
r

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging (er zijn geen zienswijzen ingebracht);
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen (er zijn geen wijzigingen aangebracht).

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
(2018)

Tellersweg 4, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het realiseren van een
caravanstalling en het
vestigen van een
hoveniersbedrijf in de vorm
van twee Nieuwe
Economische Dragers

10-07-2018

28-08-2018

a

J

(48701

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van heer Boot, ontvangen op op 10 april 2017 , inzake het vestigen van een
hoveniersbedrijf en het realiseren van een caravanstalling op het perceel Tellersweg 4 te
Kerkwerve, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H , nummers 629, 630 en 631;

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het realiseren van een caravanstalling en
hoveniersbedrijf niet direct binnen de bestemming passen;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren van een nieuwe economische drager is de vorm van een
hoveniersbedrijf en een caravanstalling;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de b¡ dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf dinsdag 22 mei 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van een caravantalling en het vestigen van een hoveniersbedrijf aan de
Tellersweg 4 te Kerkwerve,kadastraal bekend (Middenschouwen)sectie H, nummers 629,
630 en 631, door in b¡lage 10 van het bestemmingsplan de twee nieuwe economische
dragers toe te voegen;

Zierikzee, d.d.:
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de

secretaris

de burgemeester,

nlV.'treJ
n Heuvel

M

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 16 juli 2018 tot en met 27 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
o

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten.

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
Verseputseweg 38, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

het realiseren van een Nieuwe
Economische Drager (NED) in
een schuur ten behoeve van
een kookboerderij met opslag,
productie en verkoop van
streekproducten

24-08-2011

12-10-2011

Nr.15888
:i

STAATSCÍIURANT

2

september
2011

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan Verseputseweg 38 te
Kerkwerve

lt I )
I-/

cemæ¡xe
Sdrouwen-Duiveland

A-ìí

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 24 augustus 2011 vastgestelde wijzigingsplan Verseputseweg
38 te Kerkwerve van 5 september 201 1 tot en met 10 oktober 201 1 voor iedereen ter inzage ligt in de
leesruimte van het gemeentehuis. Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesruimte
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming voor het veranderen van een schuur ten
behoeve van een kookboerderij met opslag, productie en verkoop van streekproducten op het perceel
Verseputseweg 38 te Kerkwerve.
Het wijzigingsplan heeft van 11 april 2011 tot en me| 22 mei 201 1 ter inzage gelegen. Hiertegen is geen
zienswijze ingebracht.
Van 6 september 2011 tot en met 11 oktober 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een
beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het w¡jzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 12 oktober 20'11.

Zierikzee, 5 september 2011

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

Staatscourant20ll nt

15888 2september20ll

20090919

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Van Leeuwen, ontvangen op 3 september 2009, inzake het
het gedeeltelijk veranderen van een schuur op het perceel Verseputseweg 38 te
Kerkwerve, kadastraal bekend Middenschouwen, sectie H, nummer 798, ten behoeve van
een kookboerderij, productie en verkoop van streekproducten. Het verzoek is aangevuld
met opslag ten behoeve de.kookboerderij en streekproducten in een 2" schuur op het erf ;

Overwegende dat:
a

a

a

o

a
a

a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" ;
het perceel Verseputseweg 38 te Kerkwerve een woonbestemming heeft met
aanduiding'voormalig agrarisch bedrijf';
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen ten behoeve
van het vestigen van een Nieuwe Economische Drager (NED);
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
gemotiveerd in de bij dit besluit behorende biilage;
het waterschap Scheldestromen heeft bij brief van 9 maart 2011 positief heeft
geadviseerd op het verzoek;
er op 23 augustus 2011 een overeenkomst is gesloten ter waarborging van de
landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteitswinst;
de ontwerpbeschikking vanaf maaridag 11 april 2011 tot en met zondag 22 mei
2011 ter inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;
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Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
oprichten van een kookboerderij, met opslag, productie en verkoop van streekproducten
aan de Verseputseweg 38 te Kerkwerve, kadastraal bekend Middenschouwen, sectie H,
nummer 798 door het opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het
opnemen van de activiteit en oppervlakte van 436 m2 in de tabel in bijlage 10 bij de
planregels van het bestemmingsplan.

Zierikzee, d.d.

leges:€ 638,30

Burgemeester en wethouders van'Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van de dag na de terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld
tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

TOETSING PLAN AAN VOORWAARDEN WUZIGING NED op qrond van artikel 15.6.4 van het

bestemminqsplan'Buitenqebied Schouwen-Duiveland'
15.6.4. Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's)

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van gronden ter plaatse van de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf'wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED door het opnemen
van de aanduiding 'NED'op de plankaart en het opnemen van de activiteit en oppervlakte in de
tabel in bijlage 10, met inachtneming van het volgende:
a. Wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals

opgenomen
in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's
zoals vermeld in biilage 1;
Het perceel Verseputseweg 38 te Kerkwerve heeft een woonbestemming in het bestemmingsplan
'Buitengebied Schouwen-Duiveland'. Het perceel heeft ook een bouwvlak met daarop de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf'. Het vestigen van een NED is mogelijk.
Een kookboerderij, opslag, productie en verkoop van streekproducten staat niet letterlijk genoemd op de
positieve lijst. Een kookboerderij is naar aard en omvang gelijk te stellen met een restaurant: er wordt eten
bereid en gegeten. Wat betreft de omvang mag een restaurant als NED maximaal 250 m2 zijn.
De activiteiten ten behoeve van de productie en verkoop van streekproducten zijn vergelijkbaar met de
functie'plantaardige productverwerking', in bestaande bebouwing uit de positieve lijst. Toegestaan in de
NED is ondergeschikte detailhandel in goederen en producten afkomstig van het eigen bedrijf of boerderij
of streekproducten. De aanvrager voldoet hieraan. Ëen kookboerderij, opslag, productie en verkoop van
streekproducten als NED is derhalve passend wat betreft aard en omvang.

b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang,'
De activiteiten van de kookboerderij en de opslag, productie en verkoop van streekproducten worden niet
letterlijk genoemd in de bijlage. Als een kookboerderij met een restaurant wordt vergeleken, is de
maximaal toegestane omvang 250 m2. Op de bouwtekeningen bedragen de verbruiksruimten van de
kookboerderij (keuken, eetkamer, entree en kantoor) in totaal 136 m2. De bestaande andere schuur welke
gebruikt wordt voor opslag ten behoeve van de kookboerderij en de streekproducten, is 300 m2 groot. De
omvang van de NED bedraagt dan 436 m2 in bestaande bebouwing. Dit volstaat als maximale oppervlakte
voor een NED.
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in.lid 15.3.5, vindt de NED plaats in bestaande
gebouwen;
De kookactiviteiten ten behoeve van kookworkshops en ook de productie van de streekproducten vinden
plaats in een bestaande schuur aan het woonhuis, welke binnenin is verbouwd. Daarom is er ook een
aanvraag bouwvergunning ingediend. De andere schuur op het erf welke gebruikt wordt voor opslag is ook
bestaand. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

d. de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang,

hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte; alleen de aanvrager en zijn echtgenote zijn werkzaam op het bedrijf .
2. de ruimtelijke uitstraling; de NED is in twee bestaande schuren gevestigd, daarom blijft de
NED qua uitstraling kleinschalig.
3. de verkeersaantrekkende werk¡ng, waarbij de wijzing niet tot een onevenredige toename
leidt van de automobiliteit;
De kookworkshops vinden vooral in het najaar plaats, van september tot december. Gemiddeld
zijn er dan 3 kookworkshops per week, met gemiddeld 20 personen per keer. Deze gasten komen
afwisselend met bus, auto of fiets. De aanvrager brengt zell2keer per week zijn streekproducten
rond. Hieruit blijkt niet dat er een onevenredige toename van de automobiliteit plaatsvindt.
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij
geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort;
b. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten

1

behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen milieuhinder voor aangrenzende
percelen ontstaat; alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en
wethouders hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige;
Een kookboerderij of productie van streekproducten staan niet letterlijk genoemd als een categorie uit de
Staat van BedrijfsactiviteiteniVNG brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Wel zijn de kookactiviteiten
vergelijkbaar met een restaurant. Deze activiteit is categorie 1.
e, de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief be'Ínvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij
de wegbeheerder;

Wij hebben advies gevraagd aan de wegbeheerder het waterschap Scheldestromen. Bij brief van d.d. 9

maarl2011 heeft het waterschap aangegeven geen problemen te zien.
f. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
Er vindt enkel opslag binnen de bestaande gebouwen plaats.
g. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, Iichtmasten en lichtbakken voor reclamedoeleinden
daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
Het Spennekot heeft als reclameuiting 2 borden bij de ingang van het erf staan. Deze zijn niet verlicht.
h. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten,
met een breedte van gemiddeld 10 meter;
Aanvrager heeft een beplantingsplan aangeleverd. De landschappelijke inpassing op het erf van
streekeigen beplanting is 3 tot 8 meter breed. Aan de eis van gemiddeld 10 meter wordt niet voldaan. Ter
compensatie heeft de aanvrager andere beplanting op het erf aangebracht, zoals een boomgaard met
klassieke rassen van fruitbomen. Het beplantingsplan is voorgelegd aan de afdeling Openbare Werken en
akkoord bevonden.
i. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge

de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
Op grond van de Wet geluidhinder wordt een kookboerderij niet aangemerkt als een geluidgevoelige
bestemming. Bovendien wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van het wegverkeerslawaai op de
buitengevel niet overschreden. Uit het akoestische onderzoek welke als bijlage bij het bestemmingsplan
'Buitengebied Schouwen-Duiveland' is gevoegd, blijkt dat op de Verseputseweg op 1,5 meter
waarneemhoogte (kookboerderij is op de begane grond) de 48 dB-contour op 14 meter ligt. De schuur
waar de kookboerderij is gevestigd ligt op 28 meter uit de as van de weg. Derhalve is wegverkeerslawaai
geen belemmering voor het initiatief.

j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantast¡ng van gebruiks- en ontw¡kkelingsmogelijkheden

van naastgelegen percelen;
Tegenover het perceel Verseputseweg 38 ligt een woonperceel (Verseputseweg 7), gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van het woonperceel worden door de kookboerderij niet aangetast. Wat
betreft bedrijvigheid aan de Verseputseweg heeft het iv-bedrijf aan de Verseputseweg 36 op grond van de
VNG-brochure de grootste afstand waar rekening mee dient te worden gehouden. Dit betreft 200 meter.
Nu de kookboerderij op 480 meter afstand ligt van het iv-bedrijf leidt dit zeker niet tot onevenredige
aantasting van gebru iks- en ontwikkelingsmogelijkheden.
k. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswins|
De aanvrager heeft een offerte aangeleverd waaruit de kosten naar voren komen van de aanleg van de
fruitbomen à € 5,400 euro. Daarnaast heeft de aanvrager op zijn erf hekwerk neergezet van kastanjehout à
€ 4.159,20 euro. Dit betekent dat aan de minimale eis voor een NED van € 8.000 is voldaan.
l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswi nst;
Medewerking wordt pas verleend nadat hierover een privaatrechtelijke overeenkomst is afgesloten tussen
aanvrager en de gemeente. Deze overeenkomst is gesloten op d.d.
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Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
d.d. 24 augustus 2011
Plaats en adres

Activiteit

oppervlakte
( m2)

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

Brabersweg 4
Brabersweg 6

Serooskerkseweg 12
Steursweg 2

Dreischor
Zuiddijk4

recreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

1.290

435
166
110

333
55

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
paardenstalli ng en paardenpension
pension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension

535

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Mosseleeweg 6

Serooskerkseweg 12
Slikweg 6

Verseputseweg 38
Weelweg 3

Kookboerderij, opslag, verkoop en productie
van streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en

231

333

1.229
436
1.210

boerenbosgolfbaan.

Looperskapelle
Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3

Sluisweg 1a

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

40
221

250

Noordwelle
Lokkershofweg 6

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6

Lokkershofweg 7

I

recreatieappartemente n
recreatieappartementen
Caravanstalling

Oosterland
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen/beelden verkoop
Ouwerkerk
Bloteweg 1

Zorgboerderij

740
320

58

778

Middenweg 21
Stelweg 3

Vissersweg

1

Serooskerke
OudeZandweg

11

192

Garavanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

840
20

theetuin met 15 zitplaatsen

20

2 recreatieappartementen

150

Zonnemaire
Rietdijk 12

NB.:WIJZIGINGEN ZIJN CURSIEF EN VETGEDRUKT
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Wijzigingsplan
Weelweg 3, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

01-06-2010

16-07-2010

Nr.8452

('

STAATSC(IURANT

3 juni
2010

Officiêle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds lBl4,

-\r-.

Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Du iveland
volgens artikel 3.6 l¡d 1a van de Wet
ruimtelijke ordening

Gen eerr"
Sclrouwen-Duirdand
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de wijzigingsplannen voor uitbreiding van minicampings van 15 naar
25 plaatsen van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 voor iedereen ter inzage liggen in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesru¡mte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u de wijzigingsplannen ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. ook staan de wijzigingsplannen op wrrvw.schouwen-duiveland.nl.
De plannen hebben betrekking op de uitbreiding van de volgende minicampings gelegen in het

bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland':
Kampeerboerderij Mol, Zwaardweg 5 te Kerkwerve
Camping De Ecobalans, Moolweg 21 te Ellemeet
Camping De Zwenk. Groeneweg 1 te Ellemeet
Camping Nova Cura, Florisweg 3 te Kerkwerve
Camping De Zonnehoek, Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve
Camping Lopswekken, Hogeweg 7 te Scharendijke
Camping 't Rond'oekje, Weelweg 3 te Kerkwerve.

-

De ontwerpwijzigingsplannen hebben van 2 april 2010 tot en met 13 mei 2010 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijze naar voren gebracht.

Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaarte maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het

indienen van een beroepschrift.

De wijzigingsplannen treden naar verwachting in werking op 16
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WIJZIGINGSBESLLIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van S.P. van Langeraad d.d. 14 mei 2009, inzake de uitbreiding van een
minicamping met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Weelweg 3,4321AH te
Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie D, nummer 499;

Overwegende dat:

.
.

\¡

.
.
.
o
.
.

lÌ

.
.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maxim aal 25 standplaatsen;
het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn wel zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Weelweg 3,43214H te
Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie D, nummer 499, door in bijlage g
van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de betreffende
minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.:

0

,l .JtjNl ZUl0

leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 4 juni 2010 tot en met 1'5 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

\j

o
o
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenrvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
Zandweg 6, Kerkwerve

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Minicamping met 15
toeristische (niet permanente)
standplaatsen, met de
aanduiding “mic”

05-02-2010

26-03-2010

STAATSCOURANT

Nr. 1989
11 februari
2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland
volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de vastgestelde wijzigingsplannen voor de realisatie
van de onderstaande minicampings vanvrijdag 12 februari tot en metdonderdag 25 maart 2010 ter
inzage liggen in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien op
www.schouwen-duiveland.nl onder de kop ‘wonen en omgeving’ en dan kiezen voor ruimtelijke
ordening en klikken op wijzigingsbevoegdheden, vastgestelde plannen − niet onherroepelijk.
− Zandweg 6, Kerkwerve;
− Gouweveerseweg 8, Zierikzee.

Reageren
Tegen deze wijzigingen kan VANAF VRIJDAG 12 FEBRUARI 2010 gedurende zes weken beroep
ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Dit is mogelijk voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten.Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is
griffierecht verschuldigd.

1

Staatscourant 2010 nr. 1989

11 februari 2010

20090530

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van J.M. Brugman d.d. 29 april 2009, inzake de realisatie van een
minicamping met 15 toeristische standplaatsen op het perceel aan de Zandweg 6, 4321
TA te Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie D, nummer 206;

Overwegende dat:













het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duiveland”;
het onderhavige perceel hierin de bestemming “wonen” heeft;
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien de realisatie van een minicamping niet is
toegestaan;
er in het bestemmingsplan echter een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor
de realisatie van een minicamping met maximaal 25 standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting en
landschappelijke inpassing is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
de ontwerpbeschikking vanaf 13 november 2009 gedurende zes weken ter inzage
heeft gelegen;
er gedurende deze termijn één zienswijze naar voren is gebracht, ontvangen op
23 december 2009;
deze zienswijze bij brief van 31 januari 2010 is ingetrokken;
de zienswijze is ingetrokken omdat er een geluidswal wordt aangelegd zoals
weergegeven op de aangepaste inrichtingstekening d.d. 21 januari 2010.

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te
wijzigen ten behoeve van de realisatie van een minicamping op het perceel aan de
Zandweg 6, 4321 TA te Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie D,
nummer 206, door op de plankaart de aanduiding “mic” toe te voegen en het betreffende
adres in bijlage 9 van dit bestemmingsplan op te nemen en daarbij het aantal nietpermanente standplaatsen te bepalen op 15.

Zierikzee, d.d.: 5 februari 2010

leges: € 1317,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester,

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kan gedurende een periode van 6 weken beroep worden ingesteld. De
beroepstermijn vangt aan op de tweede dag van de terinzagelegging. Beroep kan worden
ingesteld door:




belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:





de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

3

luchtfoto

plankaart
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 5 februari 2010
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
15
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

15
15
10
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
15
10
15
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid (gewijzigd)
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

3
5
5
5

12
10
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

7

8
15

Zuid
Zuid

Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

2

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
10
10
10
20
10
15
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

5

aantal standplaatsen
niet-permanent

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3

2
5
5
5
5
5
5
5

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid (gewijzigd)
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

23

Noord
Noord

Toelichting wijzigingsplannen voor de realisatie van een minicamping aan de
Zandweg 6 te Kerkwerve en aan de Gouweveerseweg 8 te Zierikzee
Inleiding
Het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” biedt de mogelijkheid om
kleinschalige kampeerterreinen (minicampings) te realiseren. Hiervoor is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen bij de bestemming “agrarisch” en “wonen”. Voor
een tweetal locaties is een verzoek tot wijziging ontvangen. Het gaat om:
- Zandweg 6 te Kerkwerve
- Gouweveerseweg 8 te Zierikzee
Voorwaarden toepassing wijzigingsbevoegdheid
De wijziging kan worden toegepast indien voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a. het aantal minicampings ten noorden van de Delingsdijk bedraagt ten hoogste 60,
het aantal minicampings ten zuiden van de Delingsdijk bedraagt ten hoogste 70;
b. het aantal standplaatsen per minicamping bedraagt ten hoogste 25;
c. de wijziging wordt slechts toegepast als buiten het bouwvlak of de bouwstede een
terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht is;
d. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de
bouwstede krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze
woning permanent wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de
minicamping;
e. de minicamping ligt op of aansluitend aan het bij de minicamping behorende
bouwvlak of de bouwstede;
f. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders
hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
g. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op
het eigen terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van
het aantal standplaatsen bedraagt;
h. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden
bedraagt ten minste 50 meter;
i. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de
bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater'
bedraagt ten minste 100 meter; gronden met de bestemming Natuur en de
aanduiding 'landschapscamping' blijven hierbij buiten beschouwing;
j. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden';
k. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'uitbreiding natuur';
l. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'randzone';
m. wijziging wordt niet toegepast als de afstand van de minicamping tot de as van de
weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand;
n. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de
minicamping die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en
boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5
meter;
o. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
p. wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke karakteristiek
zoals benoemd in het Landschappelijk Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast;
alvorens de wijziging te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies van de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige;
q. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;

r. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke
inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.
Toetsing verzoeken aan voorwaarden
De onderhavige verzoeken zijn getoetst aan de van toepassing zijnde voorwaarden.
De uitkomst van deze toetsing wordt hieronder nader toegelicht.
Quotering
Beide minicampings liggen ten zuiden van de Delingsdijk. Op basis van de quotering
mogen hier maximaal 70 minicampings gelegen zijn. Er zijn er nu 46. De quotering
vormt geen belemmering voor de realisatie van de onderhavige minicampings.
Maximum aantal standplaatsen
Een minicamping mag maximaal 25 standplaatsen hebben. De betreffende
minicampings hebben elk 15 standplaatsen en vallen daarmee binnen het gestelde
maximum. Het betreffen hier overigens niet-permanente standplaatsen. Dit betekent
dat er alleen kampeermiddelen mogen worden geplaatst gedurende het
zomerseizoen (1 maart t/m 15 november).
1 hectare in eigendom of pacht
Voor agrarische bedrijven moet er in ieder geval 1 hectare grond in eigendom of
pacht aanwezig is buiten de agrarische bouwstede. Voor woonbestemmingen is het
aantal vierkante meters grond buiten het bouwvlak bepalend. Voor de locatie aan de
Zandweg 6 te Kerkwerve is geconstateerd dat er buiten het bouwvlak ca. 1,1 hectare
aanwezig is. Voor de Gouweveerseweg 8 te Zierikzee is ca. 16,5 hectare
landbouwgrond buiten de agrarische bouwstede aanwezig.
Indien door verkoop van grond niet langer voldaan kan worden aan de 1 hectare eis,
is de campinghouder verplicht dit te melden. Dit wordt gewaarborgd in de
privaatrechtelijke overeenkomst.
Aanwezigheid (dienst)woning
Beide minicampings worden geëxploiteerd door de eigenaren van de bijbehorende
(dienst)woning. De centraal bedrijfsmatige exploitatie is geregeld in de
privaatrechtelijke overeenkomst.
Aansluitend aan bouwvlak/bouwstede
Uit de inrichtingstekeningen behorende bij de verzoeken is te zien dat de
minicampings op of aansluitend aan het bouwvlak zijn gesitueerd.
Wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is als wegbeheerder om advies gevraagd. Bij
brief van 29 januari 2009 hebben zij aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de
realisatie van de minicamping aan de Gouweveerseweg 8 te Zierikzee. Voor de
minicamping aan de Zandweg 6 te Kerkwerve is op 12 augustus 2009 een reactie
ontvangen. Het waterschap geeft hierin aan dat de wegcapaciteit van de Zandweg
mogelijk onvoldoende is. Na nader overleg is geconstateerd dat dit, gezien de
kleinschaligheid van de ontwikkeling, niet tot problemen gaat leiden.
Parkeren
Beide minicampings voorzien elk in 17 parkeerplaatsen. Dit is gelet op de norm
voldoende. Er zijn geen parkeerproblemen te verwachten zijn. De erven zijn
voldoende groot om parkeren op openbaar terrein te voorkomen.

Afstand tot woningen van derden
De afstand tot woningen van derden dient minimaal 50 meter te bedragen. Deze
afstand wordt gemeten vanaf de gevel van de woning tot het dichtstbijzijnde
kampeermiddel. Voor de Zandweg 6 bedraagt deze afstand 75 meter. Voor de
Gouweveerseweg 8 is deze afstand niet exact bepaald, aangezien dit meer dan 100
meter is.
Afstand tot natuur en deltawater
Voor beide minicampings is deze afstand niet exact bepaald. Er wordt ruimschoots
voldaan aan de vereiste afstand van 100 meter.
Niet toepassen ter plaatse van aanduiding ‘natuurwaarden’, ‘uitbreiding natuur’ en/of
‘randzone’
De betreffende aanduidingen zijn niet van toepassing op de percelen waarop de
minicampings zijn geprojecteerd.
Geluid
De Zandweg is te typeren als een overige 60km-weg en heeft op basis van artikel
28.6.1 een geluidszone van 14 meter. De minicamping is echter gelegen op ca. 70
meter. Voor de Gouweveerseweg geldt eveneens een geluidszone van 14 meter.
Daarnaast is gekeken naar de N256. Deze weg heeft een zone van 186 meter. De
minicamping aan de Gouweveerseweg 8 ligt hier ruimschoots buiten.
Landschappelijke inpassing
Uit de inrichtingstekeningen en beplantingsplannen behorende bij de verzoeken blijkt
dat er in beide gevallen voldaan wordt aan de vereiste landschappelijke inpassing
van 5 meter bestaande uit voornamelijk streekeigen beplanting. De uitvoering en
instandhouding van de inpassing is geregeld in een privaatrechtelijke overeenkomst.
Gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden naastgelegen percelen
In de directe omgeving van Zandweg 6 en Gouweveerseweg 8 zijn geen bedrijven
gelegen de door de komst van de minicamping belemmerd worden in hun
mogelijkheden.
Aantasting landschappelijke karakteristiek
De realisatie van de minicampings mag niet leiden tot aantasting van de
landschappelijke karakteristiek. Om dit te beoordelen dient advies gevraagd te
worden aan een landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige. Voor beide
minicampings is dit gedaan. Volgens het advies vindt er geen aantasting plaats.
Ruimtelijke kwaliteitswinst
Het vereveningsprincipe is pas van toepassing indien er meer dan 15 standplaatsen
worden gerealiseerd. Beide minicampings blijven onder deze grens. Er heeft dan ook
geen zorg gedragen te worden voor ruimtelijke kwaliteitswinst.
Privaatrechtelijke overeenkomst
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de realisatie van een minicamping
is dat de campinghouder bereid is een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan
met de gemeente. In deze overeenkomst worden zaken, die niet via het
bestemmingsplan geregeld kunnen worden, vastgelegd. Hierbij moet gedacht
worden aan de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Ook
de koppeling met het agrarisch bedrijf of woning wordt hierin geregeld. Beide
minicampings hebben voldaan aan deze verplichting.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen
zijn om de gevraagde wijziging van de bestemming te verlenen. Voor elke
afzonderlijke minicamping is een inrichtingstekening en beplantingsplan beschikbaar.
Deze plannen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de privaatrechtelijke
overeenkomst die met elk van de campinghouders is gesloten.
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Wijzigingsplan
Zwaardweg 5, Kerkwerve
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping van
10 naar 20 standplaatsen

01-06-2010

04-06-2010

a

20091177

WIJZIGINGSBESLU#
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van c.M. Mol d.d. 28 oktober 2009, inzake de uitbreiding van een
minicamping met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Zwaárdweg S,4321TT te
Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie H, nummer 645;
Overuvegende dat:

.
.
o
o
.
.
.
.
o
.

h_et verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaat2s standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van vereveníng;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid I onder a jo. artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Zwaardweg 5, 4321TT te
Kerkwerve, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie H, nummer 645, door in bijlage 9
van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de betreffende
minicamping te verhogen met 10.
Zierikzee, d.d

0

I JUN| 20tCI

leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris

de burgemeester

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelin

Beroepsmogelijkheid
Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli2O10 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijzig ing;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van

state, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

o
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbestuiten
Adres on plaat3

rantal slandplaatsen
niet-pemanont

p€manent

d.d 0

aantal
standplaatsen

Noord of
Zuid t.o.v.

winterståll¡ng

Delingsdijk

I

JUltll Z0l0

Brouwef3haven
Blankersweg I
Blânkorsweg 2
D¡rksweg 2
D¡rksweg 3

10
15
5

10

Noord
Noord
Noord
Noord

Burgh-Haåmstede
Bouwmanswêg 1
Brabersweg 4
Bråbersweg 6
Causrsweg 10
Kraaijênsteinweg
Môeldijk
Me€ldijk
Oolesweg
Steursweg 2

25
5

10
'10

25

4
I
I

3
5
3

22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Dreischor
Gaanderse'sweg 2

Wallsweg 43
Zuiddük 4

5

15
'10

Zuid
Zuid
Zuid

Ellenôet
Groensweg 1
Hakewekksn 1
Moolweg 19

25
lÃ

5
6

20

5

10

2

23
25

Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38

,|

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Kortwerve
Brasweg 5
Du¡vendükseweg

1

Du¡vendiksêwsg o
Florisweg 3
Hôuvelsweg
Heuvelsweg
Heuvelsweg
Lokk€rsweg
Pâpewag 2
Sl¡kweg 7
Taa¡jersweg

'10

12

5
5

21

7
2

25
5

10
'15
'15

Weelweg 3
Zãndweg 6
Zwaardweg 5

25
5

Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgewèg 5
Krabb€nho€kseweg 2
Oude Polderdijk
Platts Cepêlled¡jk 1
Slolpweg

I

20

15

Zuid
Zu¡d

15

Zuid

15

5

'10
'15

4
7
7
2
5

Ku¡jerdamseweg
Kuüerdåmseweg
Lokkêrshoñfleg
Zu¡dwêlleweg

Oost6rland

Hoge Mâireweg
Niguwe Grænewêg 2

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

'15

t5

I

Noordwelle

Zu¡d

l5

Tellersweg 5

Verseputseweg 13
Versopulseweg 5
Verseputseweg 9

Vissersweg

Zu¡d

10
15

25
25
20

Tââijerswsg I
ïollorswag 4

7

25
20

l0
l5

1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

3
5

12
10

5

20

5

10

7

I

Zu¡d

Zvid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord

15

Zuid
Zuid

15

Zu¡d

Ouwelkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noordd¡jkseweg
Stslweg 3
Zwanonburgsêweg

I

2

t3
15

12

3

I

Elkêzees€weg46

60

2
5

23

10
7
17
7
KloosteMeg 9
NwKerkweg4

5
5
5
5
5
5

Zuid
Zu¡d

Zuid

Scharcndijke

Elkezeês€wsg
Groenêweg 2

Hogewêg
Hogeweg
Kapêllêweg
Kâpelleweg

R¡ngdük 3
Schenderswêg I
Schsndersweg 4

10

l5
10

20
10
10

20
10

l5
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Enh.',-. .l

r..,ir ia-.,.,:.i¡...!t
r¡:_¿n

',r.r¡ \..:._ii.r... *r... .-i.

i.rr

S&W

¡.,".. lil,f

tJiJ[JlllZfi0

Seroosked(e
Nw Prunjeweg

3

Serooskerkseweg
S¡rjansland
D¡lfingsweg

19

1

'l

19

3

'12

1

14

Noord

23

Noord
Noord

Aerikzeê
Gouwevesrseweg 1
Gouweveersewgg 8
Straalweg

5

15
15

Zu¡d

5

20
25

Zu¡d
Zuid

2
5
5

13
10

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

ZandwegST
Zonnemaire
Kijku¡tsed¡jk
Krjku¡lsedük
Oostweg
Rietdük
R¡etdük 12

I
10

1
3

Stapelswêg 3
Zonnsmâ¡rsedik
Zu¡dweg 38

2

1

20
24

5
3

15
10
12

t5

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

Zuid

Zu¡d

Zuid
Zu¡d

Algemene toelichting wijzigingsplannen uitbreiding minicampings
lnleidino
ln navolging van het Omgevingsplan Zeeland 2AA6-2012 biedt het bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" de mogelijkheid om kleinschalige
kampeerterreinen (minicampings) uit te breiden tot maximaal 25 standplaatsen.
Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen bij de bestemming "agrarisch" en
"wonen". De minicampings op de volgende adressen hebben een vezoek ingediend
om hiervoor in aanmerking te komen:

Adres minicamping

A¡ntal

Vereveningsproject

standplaatsen na
uitbreidins
1

3.

Hogeweg 7, Scharendiike
Duivendijkseweg 1,
Kerkwerve
Florisweg 3, Kerkwerve

ffi

5

ZwaafweS 5, Kerkwerve

6

Weelúveo 3. Kerkwerve

7

,Ntd{r-

Aanleq akkerranden
Storting in fonds

25
25

Stortins in fonds
Aanleg
hoogstamfruitqaard
Saneren
bedriifsbebouwino
Aanleg wandelpad
Aanleg educatiebos

25
25
25
25
25

mrnrcamprngs

F*lrnort

L:i!

bresliii{ r'an [.],&W

v¿ir'¡ sOi'ìou1ÍdËin-L'u¡veì;ìnd

nr.

dd

01

JUN 201û

na.mens denen,
¡ir:.:. ri.-l- ilel¡Ot¡
iltitiû afc. Fiul
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Voorwaarden toepassino wiizio inqsbevoeodheid
De wijziging kan worden toegepast indien voldaan wordt aan de volgende
voonruaarden:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de
minicamping die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en
boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5
meter;
e. buiten het bestemmingvlaUbouwstede is een terrein van ten minste t ha in
eigendom of pacht;
f. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de
bouwstede krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze
woning permanent wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de
minicamping;
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de
gehele minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen úinnen burgemeester en wethouders
hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
i. voozien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op
het eigen terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110o/o van
het aantal standplaatsen bedraagt;
j. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden
bedraagt ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest
nabij gelegen woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze
afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
k. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de
bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater'
bedraagt ten minste 100 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest
nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de bestemming Water met de
aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand
door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid nlet verkleinen; gronden met de
bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping' blijven hierbij buiten
beschouwing;
l. de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standpfaatsen tot de
as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan
de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings eangegeven afstand, tenzij de
bestaande afstand van de minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals
aangegeven op plankaart 17 kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in de kolom
minicampings aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de
weg door de wijzing niet wordt verkleind;
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke
inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.

Toetsinq vezoeken aan voorwaarden
De in tabel 1 opgenomen verzoeken zijn getoetst aan de van toepassing zijnde
voonruaarden. De uitkomst van deze toetsing wordt hieronder nader toegelicht. Een
aantal criteria is er nog uitgelicht en verwerkt in tabel 2.
Maxim um aantal standplaatsen

ln tabel 1 is aangegeven hoeveel standplaatsen een bepaalde minicamping heeft na
uitbreiding. Hieruit blijkt dat het maximaal toegestane aantal van 25 standplaatsen in
geen enkel geval wordt overschreden.
U itsluitend niet-permanente standplaatsen
ln alle gevallen gaat het uitsluitend om een toename van niet-permanente
standplaatsen.

Aansluitend aan bestaande minicamping
Uit de inrichtingstekeningen behorende bij de vezoeken is te zien dat alle
uitbreidingen gesitueerd zijn aansluitend aan de bestaande minicamping.
La n d sch appe I ij ke i n p a ss i n g

Uit de inrichtingstekeningen en beplantingsplannen behorende bij de verzoeken blijkt
dat er in alle gevallen voldaan wordt aan de vereiste landschappelijke inpassing van
5 meter bestaande uit voornamelijk streekeigen beplanting. De uitvoering en
instandhouding van de inpassing is geregeld in een privaatrechtelijke overeenkomst.

t hectare in eigendom of pacht
Bij de minicampings is geconstateerd dat er in alle gevallen voldaan wordt aan de 1
hectare eis. Bij agrarische bedrijven betekent dit dat er in ieder geval t hectare grond
in eigendom of pacht aanwezig is buiten de agrarische bouwstede. Voor
woonbestemmingen is het aantalvierkante meters grond buiten het bouwvlak
bepalend. lndien door verkoop van grond of beëindiging van pachtcontracten niet
langer voldaan kan worden aan de t hectare eis, is de campinghouder verplicht dit te
melden. Dit wordt gewaarborgd in de privaatrechtelijke overeenkomst.
h e i d (d ie n st)won i ng
Voor de in de tabelgenoemde minicampings is geconstateerd dat deze worden
geëxploiteerd door de eigenaren van het bijbehorende agrarische bedrijf of woning
met uitzondering van de minicamping aan de Blankersweg ong. in Brouwershaven
Deze minicamping wordt geëxploiteerd vanuit de woning aan de Kapelleweg 17 te
Scharendijke. Dit is een bestaande situatie en de koppeling tussen deze
minicamping en de Kapelleweg 17 wordt nu gerespecteerd. De centraal
bedrijfsmatige exploítatie is geregeld in de privaatrechtelijke overeenkomst.

Aa nwezig

Wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveil igheid
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is op 16 december 2008 om advies gevraagd.
Op 29 januari 2009 hebben zij aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de
voorgenomen uitbreidingen.

Parkeren
Op de inrichtingstekeningen is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er aanwezig
zijn. ln veel gevallen is er niet zozeer sprake van een centrale parkeergelegenheid,
maar wordt er bij de standplaats geparkeerd. ln zijn algemeen kan gesteld worden
dat er geen parkeerproblemen te verwachten zijn. De erven zijn voldoende groot om
parkeren op openbaar terrein te voorkomen.

Afstand tot woningen van derden
Zoals blijkt uit tabel 2 voldoen I van de 1 1 minicampings aan de vereiste afstand van
50 meter. Brj de volgende minicamping is sprake van een kortere afstand:
Moolweg 21, Ellemeet
ln deze gevallen is het echter zo dat de bestaande minicamping al op een kleinere
afstand is gelegen. Door de uitbreiding wordt de afstand niet verder verkleind.
Daarmee wordt alsnog voldaan aan de voonryaarde van de wijzigingsbevoegdheid.
Er vindt geen verslechtering van de bestaande situatie plaats.

-

Afstand tot natuur en deltawater
ln alle gevallen wordt ruimschoots voldaan aan de afstand van 100 meter tot gronden
met de bestemming 'deltawater'. Ook aan de afstandseis tot gronden met de
bestemming'natuur' wordt voldaan.
Geluid
Hiervoor geldt dat de afstand tot de weg niet verder wordt verkleind ten opzichte van
de bestaande situatie. Uitbreiding is dan ook aanvaardbaar, aangezien de situatie
niet verslechtert.
Gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden naastgelegen percelen
Het gaat in de onderhavige gevallen niet om een nieuwe functie, maar om een
uitbreiding van een bestaande. lndien er al beperkingen aanwezig waren voor
omliggende percelen, dan kan gesteld worden dat deze beperkingen niet worden
vergroot door de uitbreiding.
kw al iteit sw i n st
Om te mogen uitbreiden dient elke campinghouder een investering te doen in de
omgevingskwaliteit. De campinghouder heeft hierbij een drietal keuzes. Er kan
gekozen worden voor:
een individueel project op of in de omgeving van het eigen erf
(vereveningsbijdrage = €800,- per toe te voegen standplaats)
een gezamenlijk project met meerdere campinghouders
(vereveningsbijdrage = €500,- per toe te voegen standplaats)
een bijdrage aan het gemeentelijk vereveningsfonds
(vereveningsbijdrage = €500,- per toe te voegen standplaats)
R u i mtel ij ke

-

Elk van de in de tabel 1 opgenomen minicampings heeft voldaan aan de
vereveningsbijdrage. Per minicamping is aangegeven op welke wijze invulling is
gegeven aan het vereveningsprincipe. De vereveningsverplichting wordt geregeld in
de privaatrechtelijke overeenkomst die met elk van de campinghouders is afgesloten
P riv a atrechte I ij ke ov e ree

st
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor uitbreiding is dat de
campinghouder bereid is een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan met de
gemeente. ln deze overeenkomst worden zaken, die niet via het bestemmingsplan
geregeld kunnen worden, vastgelegd. Hierbij moet gedacht worden aan de uitvoering
en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de verevening. Ook de
koppeling met het agrarisch bedrijf of woning wordt hierin geregeld. Elk van de
bovenstaande minicampings heeft voldaan aan deze verplichting.
Conclusie

n

ko m

Op basis van de bovenstaande toetsíng wordt geconcludeerd dat er geen
belemmeringen zijn om voor de in de tabel 1 genoemde minicampings de gevraagde
wijziging van de bestemming te verlenen. Voor elke afzonderlijke minicamping is een
inrichtingstekening, beplantingsplan en vereveningsplan beschikbaar. Deze plannen
behoren bij de wijzigingsplannen en maken onlosmakelijk onderdeel uit van de
privaatrechtelijke overeenkomst die met elk van de campinghouders is gesloten.

(Truemrrnnu

Zwaardweg 5, uitbreiding minicamping
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Wijzigingsplan
Nieuwe Kerkweg 2, Looperskapelle

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

vestigen van Nieuwe
Economische Dragers (NED),
te weten 4 recreatiewoningen

24-12-2009

Wijziging (artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wro) op grond van
planregel 3.7.5 van bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen- Duiveland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
Het verzoek om op het perceel Nieuwe Kerkweg 2 te Looperskapelle als nieuwe

economische drager toe te voegen de realisatie van 4 recreatieappartementen;

Overwegende:
dat het perceel aan de Nieuwe Kerkweg 2 in het bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen-Duiveland de bestemming agrarisch heeft met de aanduidingen
caravanstalling, zonder dienstwoning, agrarische bouwstede en vrijwaringszone
luchtvaartverkeer 3;
dat het verzoek ziet op toevoeging van de aanduiding NED voor 4
recreatieappartementen aan het perceel;
dat op grond van planregel 3.7.5 van het bestemmingsplan de aanduiding NED kan
worden opgenomen op de plankaart en dat bijlage 10 kan worden gewijzigd ten
behoeve van het vestigen van een nieuwe economische drager;

dat het verzoek voldoet aan de voorwaarde genoemd om medewerking te verlenen
aan de wijziging;
dat het plan vanuit verkeersoogpunt aanvaardbaar is qua wegcapaciteit,
verkeersveiligheid en parkeervoorzieningen en dat ook voldaan wordt aan de
voorkeurgrenswaarde voor geluid ;
dat bij de realisatie van de appartementen zorg wordt gedragen voer een
landschappelijke inpassing en voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
dat door het sluiten van een overeenkomst de instandhouding van de
landschappelijke inpassing aan deze nieuwe economische drager is gekoppeld;

dat het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied SchouwenDuiveland" met ingang van 30 oktober 2009 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;

a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

af
J

Wijziging (artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wro) op grond van
planregel 3.7.5 van bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen-Duiveland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
Het verzoek om op het perceel Nieuwe Kerkweg 2 te Looperskapelle als nieuwe
economische drager toe te voegen de realisatie van 4 recreatieappartementen;

Overwegende:
dat het perceel aan de Nieuwe Kerkweg 2 in het bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen-Duiveland de bestemming agrarisch heeft met de aanduidingen
caravanstalling, zonder dienstwoning, agrarische bouwstede en vrijwaringszone
luchtvaartverkeer 3;

dat het vezoek ziet op toevoeging van de aanduiding NED voor 4
recreatieappartementen aan het perceel;
dat op grond van planregel 3.7.5 van het bestemmingsplan de aanduiding NED kan
worden opgenomen op de plankaart en dat bijlage 10 kan worden gewijzigd ten
behoeve van het vestigen van een nieuwe economische drager;
dat het vezoek voldoet aan de voonruaarde genoemd om medewerking te verlenen
aan de wijziging;
dat het plan vanuit verkeersoogpunt aanvaardbaar is qua wegcapaciteit,
verkeersveiligheid en parkeervoorzieningen en dat ook voldaan wordt aan de
voorkeurgrenswaarde voor geluid;

dat bij de realisatie van de appartementen zorg wordt gedragen voor een
landschappelij ke inpassing en voor ruimtelijke kwa iteitswinst;
I

dat door het sluiten van een overeenkomst de instandhouding van de
landschappelijke inpassing aan deze nieuwe economische drager is gekoppeld;
dat het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied SchouwenDuiveland" met ingang van 30 oktober 2009 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;

dat gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
De aanduiding'NED'op te nemen op de plankaart, en op bijlage 10 van het
bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" op te nemen:
oppervlakte
Plaats en

adres
2

Looperskapelle
Nieuwe Kerkweg

Zierikzee, d.d

/

¿q

Activiteit
4 recreatieappartementen

l80m'

- Lz-Zoo7

Burgemeeste r en wethouders
I,tTa"secretaris,

Duiveland,
burgemeester,

van S

L_to
M.K. van den

uvel

G

n

Beroep
Gedurende zes weken kan beroep worden ingesteld tegen dit wijzigingsplan. De
beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop dit wijzigingsplan ter inzage is
gelegd. Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze
tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht of door iedere
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkenruijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019,2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het
indienen van een beroepschrift.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Nieuwe Kerkweg 2 Looperskapelle
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Wijzigingsplan
minicampings

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

realisering standplaatsen op
diverse minicampings

05-01-2010

26-02-2010

STAATSCOURANT

Nr. 593
14 januari
2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland
volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de vastgestelde wijzigingsplannen voor de uitbreiding van de onderstaande minicampings voor iedereen ter inzage liggen.
− Minicamping ‘de Zonnehoeve’, Rietdijk 10 te Zonnemaire
− Minicamping ‘de Vogelaar’, Slikweg 7 te Kerkwerve
− Minicamping ‘Oldenhoeve’, Elkerzeeseweg 46 te Scharendijke
− Recreatiebedrijf Boot, Lokkershofweg 7 te Noordwelle
− Minicamping ‘Groenhil’, Kloosterweg 9 te Scharendijke
− Minicamping ‘’t Uulof’, zandweg 37 te Zierikzee
− Minicamping ‘de Hooge Meet’, Taaijersweg 1 te Kerkwerve
− Minicamping ‘de Brashoeve’, Brasweg 5 te Kerkwerve
− Minicamping ‘Akkerleven’, Oostweg 8 te Zonnemaire
− Minicamping ‘de Val’, Straalweg 5 te Zierikzee
− Minicamping ‘Kraaijestein’, Kraaijesteinweg 25 te Burgh-Haamstede
− Minicamping ‘de Strohalm’, Heuvelsweg 12 te Kerkwerve
− Minicamping ‘Klapwijk’, Meeldijk 8 te Burgh-Haamstede
− Minicamping ‘Hendrika Hoeve’, Taaijersweg 8 te Kerkwerve
− Minicamping ‘De Fruitgaard’ Bouwmansweg 1 te Burgh-Haamstede
− Minicamping ‘Slagershof’, Tellersweg 5 te Kerkwerve
− Minicamping ‘Remeeus’, Welleweg 43 te Dreischor
− Minicamping ‘Dorpszicht’, Nieuwe Prunjeweg 3 te Serooskerke

Reageren
De wijzigingsbesluiten en daarbij behorende stukken liggen vanvrijdag 15 januari 2010 tot en met
donderdag 25 februari 2010 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. U
kunt de stukken ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl. Tegen deze wijzigingen kan binnen
6 weken na de dag waarop deze wijzigingsbesluiten ter inzage zijn gelegd beroep ingesteld worden bij
de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren te hebben
gebracht over de ontwerpbesluiten.
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Bijlage
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Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 5 januari 2010

Adres en plaats
Permanent

.

nietDermanent

aantal
standplaatsen
winterstallins

Noord of
Zuid t.o.v.

flelinasdiik

Brouwershaven
Blankersweo 1
Blankersweq 2
Dirksweo 2
Dirksweq 3

5

10

5

15
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Burqh-Haamstede
Bouwmansweo
Brabersweq 4
Brabersweq 6

1

5
5

Cauersweq 10
Kraaiiensteinweo 25
Meeldiik 4
Meeldiik 8

Oolesweq

I

3
5
3

Steursweq 2

15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

15
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15

22
20

22

DreiSchor
Gaanderse'sweq 2
Welleweo 43
Zuiddiik 4

Ellemeet
Groeneweq

5

1

Hakewekken

1

Moolweo 19
Scheloweo 19a

5
6
5

Schelpweo 31
Schelpweq 38

1

10
15

Kerkwerve
23

Brasweq 5
Duivendiikseweq 1
Duivendiikseweq 6
Florisweq 3

2
5

10

Heuvelsweo 12

5
5

20

Heuvelsweq 21
Heuvelsweo 7
Lokkersweq 2
Paoeweo 2
Slikweo 7

15
15

5

10
15
10
15

25
25
20

Taaiiersweo 1
Taaiiersweq 8
Tellersweq 4
Tellersweq 5

Verseputseweq 13

5

Verseoutseweq 5

Verseputseweq 9
Weelweq 3
Zwaardweq 5

Nieuwerkerk
Caoelleweo 1
Galqeweo 5
Krabbenhoekseweq 2
Oude Polderdiik

I

5

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Tuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
25
10
15
15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Tuid

Zuid
Zuid

Adres en plaats

nþt-

Permanent

oermanent
Platte Capellediik
Stolpweo 7

Vissersweq

1

5

1

aantal
etandplaatsen
winterstallins

15
10
15

Noord of
Zuid t.o.v.
Delinosdiik
Zuid
Zuid
Zuid

Noordwelle
Kuiierdamseweq 4

3
5
5
5

KuiierdamseweoT
Lokkershofweq 7

Zuidwelleweq 2

10

Noord
Noord
Noord
Noord

8
15

Zuid
Zuid

15

Zuid
Zuid

12
10

20

Oosterland
Hoqe Maireweq 5
Nieuwe Groeneweo 2

7

Ouwerkerk
Noord Achterweo 2
Nw Noorddiikseweo
Stelweq 3

1

Zwanenburoseweo 12

2

13

Zuid
Zuid

15
3

'1

Elkerzeeseweq 46
Elkerzeeseweq 60
Groeneweq 2

2
5

23

Hooeweo 10

5
5
5
5
5
5

Scharendiike

15

Hoqeweq 7

Kaoelleweo 17
Kapelleweq 7
Kloosterweo 9
Nw Kerkweq 4
Rinqdiik 3

Schendersweq

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

10
10

10
10
10

20
10

15
15
15

1

Schendersweo 4

Serooskerke
Nw Prunieweq 3

1

Serooskerkseweq 19

3

19
12

1

14

Noord

15
5

20

Zuid
Zuid
Zuid

23

Noord
Noord

Siriansland
Dillinqsweq

1

Zlerilr¿ee
Gouweveerseweq
Straalweq 5
Zandweq 37

1

25

Zonnemaire
Kiikuitsediik 1
Kiikuitsediik 3
Oostweo
Rietdiik 10
Rietdiik 12
Stapelsweq 3
Zonnemairsediik 2
Zuidweq 38

I

2
5
5
1

5
3

Wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

13
10

20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Algemene toelichting wijzigingsplannen uitbreiding minicampings
lnleidinq
ln navolging van het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 biedt het bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" de mogelijkheid om kleinschalige
kampeerterreinen (minicampings) uit te breiden tot maximaal 25 standplaatsen.
Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen bij de bestemming "agrarisch" en
"wonen". De minicampings op de volgende adressen hebben een verzoek ingediend
om hiervoor in aanmerking te komen:

1

2.
3.

4.
5.
6.
7
8.

o
10
11

12
13

14
15
16

17
18

Adres minicamping

Vereveningsproject

Aantal
standplaatsen na
uitbreidinq

Kraaijensteinweg 25, BurghHaamstede
Rietdijk 10, Zonnemaire

Restauratie schuur

25

Restauratie schuur +
plaatsen sterrenki iker
Stortinq in fonds
Stortinq in fonds
Realisatie hooiberg

25

Storting in fonds

25

Stortinq in fonds
Stortinq in fonds
Stortino in fonds
Restau ratie waqenschu ur
Stortino in fonds
Aanleg vijverlandschap

25
25
25
25
25
25

Stortinq in fonds
Stortinq in fonds
Verfraaiing erf

20
20
25

Plaatsen zonnepanelen
Storting in fonds

25
20

Restauratie boerderii

25

Brasweq 5, Kerkwerve
Kloosterweq 9, Scharendiike
Lokkershofweg 7,
Noordwelle
Elkerzeeseweg 46,
Scharendiike
Straalweq S,Zierikzee
Heuvelsweq 1 2, Kerkwerve
Zandweo 37. Zierikzee
Taaiiersweo 1, Kerkwerve
Slikweo 7, Kerkwerve
Meeldijk 8, BurghHaamstede
Taaiiersweq 8. Kerkwerve
Welleweq 43, Dreischor
Bouwmansweg 1, BurghHaamstede
Tellersweq 5, Kerkwerve
Nieuwe Prunjeweg 3,
Serooskerke
Oostweq 8. Zonnemaire

Tabel 1: overzicht minicampings

25
25
25

Voonruaarden toepassing wiizigin gsbevoegdheid
De wijziging kan worden toegepast indien voldaan wordt aan de volgende

voorwaarden:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de
minicamping die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en
boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5
meter;
e. buiten het bestemmingvlalVbouwstede is een terrein van ten minste t ha in
eigendom of pacht;
f. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de
bouwstede krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze
woning permanent wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de
minicamping;
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de
gehele minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders
hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
i. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op
het eigen terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 1 10% van
het aantal standplaatsen bedraagt;
j. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden
bedraagt ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest
nabij gelegen woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze
afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
k. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de
bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater'
bedraagt ten minste 100 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest
nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de bestemming Water met de
aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand
door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen; gronden met de
bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping'blijven hierbij buiten
beschouwing;
l. de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de
as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan
de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand, tenzijde
bestaande afstand van de minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals
aangegeven op plankaarl lT kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in de kolom
minicampings aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de
weg door de wijzing niet wordt verkleind;
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke
inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.

Toetsing verzoeken aan voorwaarden
De in tabel 1 opgenomen verzoeken zijn getoetst aan de van toepassing zijnde
voorwaarden. De uitkomst van dezè toetsing wordt hieronder nader toegelicht. Een
aantal criteria is er nog uitgelicht en verwerkt in tabel 2.
Maximum aantal standplaatsen
ln tabel 1 is aangegeven hoeveel standplaatsen een bepaalde minicamping heeft na
uitbreiding. Hieruit blijkt dat h'et maximaaltoegestane aantal van 25 standplaatsen in
geen enkel geval wordt overschreden.
U itsl u ite nd n i et-permane nte standpl aatse n
ln alle gevallen gaat het uitsluitend om een toename van niet permanente
standplaatsen.

Aansluitend aan bestaande minicamping
Uit de inrichtingstekeningen behorende bij de verzoeken is te zien dat alle
uitbreidingen gesitueerd zijn aansluitend aan de bestaande minicamping.
I ij ke i n passi ng
Uit de inrichtingstekeningen en beplantingsplannen behorende bij de verzoeken blijkt
dat er in alle gevallen voldaan wordt aan de vereiste landschappelijke inpassing van
5 meter bestaande uit voornamelijk streekeigen beplanting. De uitvOering en
instandhouding van de inpassing is geregeld in een privaatrechtelijke overeenkomst.

Landsch appe

t hectare in eigendom of pacht
Bij de minicampings is geconstateerd dat er in alle gevallen voldaan wordt aan de 1
hectare eis. Bij agrarische bedrijven betekent dit dat er in ieder geval t hectare grond
in eigendom of pacht aanwezig is buiten de agrarische bouwstede. Voor
woonbestemmingen is het aantal vierkante meters grond buiten het bouwvlak
bepalend. lndien door verkoop van grond of beëindiging van pachtcontracten niet
langer voldaan kan worden aan de t hectare eis, is de campinghouder verplicht dit te
melden. Dit wordt gewaarborgd in de privaatrechteliike overeenkomst.
Aanwezig h e id (d i e n st)wo n i n g
Voor de in de tabel genoemde minicampings is geconstateerd dat deze worden
geëxploiteerd door de eigenaren van het bijbehorende agrarische bedrijf of woning
De centraal bedrijfsmatige exploitatie is geregeld in de privaatrechtelijke
overeenkomst.
Wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is op 16 december 2008 om advies gevraagd
Op 29 januari 2009 hebben zij aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de
voorgenomen uitbreidingen.
Parkeren
Op de inrichtingstekeningen is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen er aanwezig
zijn. ln veel gevallen is er nietzozeer sprake van een centrale parkeergelegenheid,
maar wordt er bij de standplaats geparkeerd. ln zijn algemeen kan gesteld worden
dat er geen parkeerproblemen te verwachten zijn. De erven zijn voldoende groot om
parkeren op openbaar terrein te voorkomen.

Afstand tot woningen van derden
Zoals blijkt uit tabel 2 wordt er met uitzondering van de minicamping aan de
Kloosterweg 9 te Scharendijke voldaan aan de vereiste afstand van 50 meter.
ln dit geval is het echter zo dal de bestaande minicamping al op een kleinere afstand
is gelegen. Door de uitbreiding wordt de afstand niet verder verkleind. Daarmee
wordt alsnog voldaan aan de voorwaarde van de wijzigingsbevoegdheid. Er vindt
geen verslechtering van de bestaande situatie plaats.
Afstand tot natuur en deltawater
ln alle gevallen wordt ruimschoots voldaan aan de afstand van 100 meter tot gronden
met de bestemming 'deltawater'. Ook aan de afstandseis tot gronden met de
bestemming 'natuur'wordt in de meeste gevallen voldaan. Voor de onderstaande
minicampings is echter sprake van een kortere afstand:
Rietdijk 10, Zonnemaire
Slikweg 7, Kerkwerve
Brasweg 5, Kerkwerve

-

Voor de Rietdijk 10 geldt dat de nabijgelegen 'natuur' gerealiseerd is in het kader van
een landschapscamping. Uit de wijzigingsbevoegdheid blijkt dat deze natuur buiten
beschouwing blijft.
Voor de Slikweg 7 en Brasweg 5 geldt dat de afstand tot de bestaande minicamping
en de gronden met de bestemming 'natuur' al kleiner is dan de voorgeschreven 100
meter. ln deze gevallen is uitbreiding toegestaan indien de afstand niet verder wordt
verkleind. Er vindt in deze twee situaties geen verslechtering plaats. Uitbreiding is
derhalve aanvaardbaar.

Geluid
Er zijn een tweetal minicampings uit de bovenstaande tabel, die gelegen zijn binnen
de geluidszones van wegen zoals bepaald in artikel 28.6.1. Het betreft hier:
Kraaijensteinweg 25, Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1, Burgh-Haamstede

-

Bij de Kraaijensteinweg 25 wordt de afstand tot de weg echter niet verkleind ten
opzichte van de bestaande situatie. Uitbreiding is aanvaardbaar, aangezien de
situatie niet verslechtert.
Bij de Bouwmansweg 1 wordt door de uitbreiding de afstand tot de weg verder
verkleind. ln de nabije toekomst vindt er echter een wegreconstructie plaats.
Onderdeel van deze reconstructie is het naar het zuiden verplaatsen van de
aansluiting N57/Kraaijensteinweg. Hier komt dan een rotonde. De afstand tussen de
uitbreiding en de rotonde bedraagt ca. 200 meter. Dit is gelet op de huidige
zonebreedte van 144 meTer ruim voldoende. Er mag op basis hiervan venruacht
worden dat de voorkeursgrenswaarde niet zal worden overschreden.
Gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden naastgelegen percelen
Het gaat in de onderhavige gevallen niet om een nieuwe functie, maar om een
uitbreiding van een bestaande. lndien er al beperkingen aanwezig waren voor
omliggende percelen, dan kan gesteld worden dat deze beperkingen niet worden
vergroot door de uitbreiding.

R u i mte I ij ke kwal ite itsw i n st
Om te mogen uitbreiden dient elke campinghouder een investering te doen in de
omgevingskwaliteit. De campinghouder heeft hierbij een drietal keuzes. Er kan
gekozen worden voor:
een individueel project op of in de omgeving van het eigen erf
(vereveningsbijdrage = €800,- per toe te voegen standplaats)
een gezamenlijk project met meerdere campinghouders
(vereveningsbijdrage = €500,- per toe te voegen standplaats)
een bijdrage aan het gemeentelijk vereveningsfonds
(vereveningsbijdrage = €500,- per toe te voegen standplaats)

-

Elk van de in de tabel 1 opgenomen minicampings heeft voldaan aan de
vereveningsbijdrage. Per minicamping is aangegeven op welke wijze invulling is
gegeven aan het vereveningsprincipe. De vereveningsverplichting wordt geregeld in
de privaatrechtelijke overeenkomst die met elk van de campinghouders is afgesloten
P rivaatrechtel ij ke ove re

en

ko m st

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor uitbreiding is dal de

campinghouder bereid is een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan met de
gemeente. ln deze overeenkomst worden zaken, die niet via het bestemmingsplan
geregeld kunnen worden, vastgelegd. Hierbij moet gedacht worden aan de uitvoering
en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de verevening. Ook de
koppeling met het agrarisch bedrijf of woning wordt hierin geregeld. Elk van de
bovenstaande minicampings heeft voldaan aan deze verplichting.
Conclusie
Op basis van de bovenstaande toetsing wordt geconcludeerd dat er geen
belemmeringen zijn om voor de in de tabel 1 genoemde minicampings de gevraagde
wijziging van de bestemming te verlenen. Voor elke afzonderlijke minicamping is een
inrichtingstekening, beplantingsplan en vereveningsplan beschikbaar. Deze plannen
behoren bij de wijzigingsplannen en maken onlosmakelijk onderdeel uit van de
privaatrechtelijke overeenkomst die met elk van de campinghouders is gesloten.

naam
Camping Slagershof
De Zonnehoeve
A.C. Remeeus

plaats

straatnaam
Tellersweg 5
Rietdijk 10

Welleweg 43
Taaijersweg
Meeldijk

I
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55m
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I
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Wijzigingsplan

Capelleweg 1, Nieuwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het wijzigen van bestemming
Agrarisch naar Wonen met
aanduiding ‘voormalig
agrarisch bedrijf’ en het
toevoegen van een Nieuwe
Economische Drager

23-09-2019

19-11-2019

STAATSCOURANT

Nr. 53623
4 oktober
2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Capelleweg 1 Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 23 september 2019 vastgestelde wijzigingsplan ‘Capelleweg 1
Nieuwerkerk van 7 oktober 2019 tot en met 18 november 2019 digitaal te raadplegen is via
www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming en het toevoegen van een NED op het
perceel Capelleweg 1 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Nieuwerkerk), sectie F, nummer 644.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 22 juli 2019 tot en met 2 september 2019 ter inzage gelegen.
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 7 oktober 2019 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 19 november 2019.

Zierikzee, 4 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2019 nr. 53623

4 oktober 2019

*

Schouwe

J

(1327661

WIJZIGINGSBESLU¡T
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van mevrouw Geluk, ontvangen op 4 februari 2019, inzake het wijzigen
van de bestemming en het toevoegen van een NED op het perceel Capelleweg 1 te
Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Nieuwerkerk), sectie F, nummer 644;

Overwegende dat:

o
o
.
.
.
.
.
.
.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland"'
het ingãOiende verzoek niet voldoet aan Oe bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het gebruik wonen zonder agrarisch bedrijf niet past
binnen de bestemming "agrarisch";
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming en het toevoegen van een NED;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonryaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf maandag 22 juli 2019 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen zoals
weergegeven op de bij dit besluit behorende plankaart en toelichting.

Zierikzee,d.d.:

23 Se(\e'^lu,n ?or1

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de loco burgemeester,

K. van den

3

Beroepsmogelijkheid
Van 7 oktober 2019 tot en met l8 november 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
¡

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voozitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

W(vab)
NED

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's)
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Mosseleeweg 6
Slikweg 6
Weelweg 3

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

oppervlakte
( m²)

1.290

435
166
110
333
55

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en theeschenkerij met buitenterras van 100 m²

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop stalwijn,
1 recreatieappartement
paardenstalling en paardenpension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1 recreatieappartement, pension
recreatieboerderij met dagrecreatieve voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, escargots- en viskwekerij,
forellenvisvijver en boerenbosgolfbaan.

535
231
1.229
1.210

Looperskapelle
Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Capelleweg 1

theetuin met 15 zitplaatsen
hondentrainingschool
koeriersbedrijf
opslag caravans/ boten/ overige

40
221
250
624

8 recreatieappartementen
caravanstalling

740
320

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

speeltoestellen/beelden verkoop

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Stelweg 3
Vissersweg 1

zorgboerderij
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Noordwelle
Lokkershofweg 7

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg
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Wijzigingsplan
Capelleweg 5, Nieuwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

realisering Nieuwe
Economische Dragers (NED),
te weten zorgboerderij,
theetuin en 3
(zorg)appartementen

02-02-2016

N3

Wijzigingsplan
Krabbenhoekseweg 2, Nieuwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

inwerkingtreding

realisering Nieuwe
Economische Dragers (NED),
te weten eethuis/theehuis

4 juni 2013

(20120500)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer/mevrouw Slootmaker, ontvangen op 2 juli 2012, inzake het
realiseren van een eethuis/theehuis op het perceel Krabbenhoekseweg 2 te Nieuwerkerk,
kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 31;
Overwegende dat:
•

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duiveland”;

•

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat de voorgenomen ontwikkeling niet past binnen de
bestemmingsomschrijving van de bestemming ‘agrarisch (op grond van artikel 3.1
van de planvoorschriften behorend bij het voornoemde bestemmingsplan)’;

•

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen en vergroten van de bestaande Nieuwe Economische Drager
(eethuis/theehuis met een grotere oppervlakte tot 70m²), op grond van artikel 3.7.5
van deze planvoorschriften)

•

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

•

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

•

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

•

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

•

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 18 februari 2013 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

•

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen voor het
realiseren van een eethuis/theehuis op het perceel Krabbenhoekseweg 2 te Nieuwerkerk,
kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 31, door in bijlage 10 de activiteit aan
de passen met de daarbij behorende oppervlakte.
Zierikzee, d.d.:
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester,

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 22 april 2013 tot en met 3 juni 2013 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
•
•
•

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:
•
•
•
•

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage

10. Overzicht Nieuwe Economische
Dragers (NED's) na
verwerkingwijzigingsbesluit dd 24
augustus 2011

Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4
Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Oosterland
Lage Rampertseweg 15

oppervlakte
( m²)
1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen
Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

166
110
333
55

231
333
1.229
436
1.210

20
570m²
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen / beelden verkoop

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan

Loensweg 24, Nieuwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Toestaan van NED voor het
organiseren van workshops
en hightea

09-08-2018

09-10-2018

STAATSCOURANT

Nr. 47260
24 augustus
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Loensweg 24 Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 2 mei 2018 vastgestelde wijzigingsplan “Loensweg 24 Nieuwerkerk” van 27 augustus 2018 tot en met 8 oktober 2018 digitaal te raadplegen is via www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het organiseren van workshops en high tea als toevoeging op de Nieuwe
Economische Drager (NED) op het perceel Loensweg 24 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als Duiveland,
sectie F, nummer 573.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 14 mei 2018 tot en met 25 juni 2018 ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 27 augustus 2018 tot en met 8 oktober 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 9 oktober 2018.

Zierikzee, 24 augustus 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2018 nr. 47260

24 augustus 2018

a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

tf
J

(34755)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer/mevrouw, ontvangen op 30 november 2017, inzake het organiseren
van workshops en hightea op het perceel Loensweg 24 te Nieuwerkerk, kadastraal
bekend (Duiveland), sectie F nr 573

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
organiseren van workshops en hightea als toevoeging op de Nwieuwe
Economische Drager (NED);

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende vooruvaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvraget zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 14 mei 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
orgfaniseren van workshops en hightea op het perceel Loensweg 24 te Nieuwerkerk,
kadastraal bekend (Duiveland), sectie F nr. 573.

Zierikzee, d.d.: 9 augustus 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester,

oge lijkheid
Yan 27 augustus 2018 tot en met
wijzigingsbesluit.

I

oktober 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het

Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswt¡zen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

o
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Loensweg 24 Nieuwerkerk

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 10
datum
college
beroep
9 augustus 2018

27 augustus 2018


Noordpijl

Bijlage 10

Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's)

Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 1

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4
Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 13
Kievitsweg 2
Mosseleeweg 6
Slikweg 5
Slikweg 6
Taaijersweg 1
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwe Kerkweg 2

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m²

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop stalwijn,
1 recreatieappartement, pension
hoveniersbedrijf
een bezoekerscentrum en het houden van Alpaca’s voor
wandelingen en verkoop
paardenstalling en paardenpension
Hoveniersbedrijf
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Dierenpension, trimsalon, hoveniersbedrijf
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve voorzieningen
inclusief een modelspoorbaan, escargots- en
viskwekerij, forellenvisvijver en boerenbosgolfbaan.

605

theetuin met 15 zitplaatsen
4 recreatieappartementen

166
110
333
55

236
640
231
1.500
1.229
910
436
1.210

20
180

Nieuwerkerk

Loensweg Het organiseren van
24
workshops en high tea
(theetuin)
Krabbenhoekseweg 2
Capelleweg 5
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a

Noordwelle
Lokkershofweg 4-6
Lokkershofweg 7

2

100

Theehuis/eethuis (70m ) met 45 zitplaatsen (incl. prieel)
2
en theetuin (500 m ) met 50 zitplaatsen
Zorgboerderij, theetuin (15 zitplaatsen) en 3 zorgappartementen
hondentrainingschool
koeriersbedrijf

570

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25 slaapplaatsen
en 6 recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
caravanstalling

540

494
221
250
100

740
320

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers (NED’s)

2

Plaats en adres

Activiteit

oppervlakte
( m²)

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

Webwinkel, opslag, speeltoestellen / grootspeelgoed

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Oostweg 5
Stelweg 3
Vissersweg 1
Zwanenburgseweg 8

zorgboerderij
caravanservicehandel
Paardenpension en cursuscentrum t.b.v. paarden
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen
Pension

778
192
300
840
20
270

Scharendijke
Kapelleweg 29
Nieuwe Kerkweg 2a

Cursuscentrum met slaapaccommodatie
Caravanstalling

265
2200

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zierikzee
Bettewaardsedijk
Straalweg 7
Zandweg 37

Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)
caravanstalling
trainingscentrum met overnachtingsmogelijkheid

245
383
620

Zonnemaire
Korteweg 6
Rietdijk 2
Rietdijk 12
Stapelsweg 3

4 retraite appartementen
Paardenpension
2 recreatiewoningen
Opslag betonreparatiebedrijf

(60*4=)240
285
150
420

N5

Wijzigingsplan
Sluisweg 1, Nieuwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

oprichten minicamping met 15
niet-permanente standplaatsen

11-01-2011

26-04-2011

STAATSCOURANT

Nr. 4300
11 maart
2011

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan Sluisweg 1 Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 11 januari 2011 vastgestelde wijzigingsplan Sluisweg 1 te
Nieuwerkerk van 14 maart 2011 tot en met 24 april 2011 voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte
van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend
van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het oprichten van een minicamping met 15 niet-permanente standplaatsen aan de Sluisweg 1 te Nieuwerkerk.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 14 januari 2011 tot en met 24 februari 2011 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 15 maart 2011 tot en met 25 april 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 26 april 2011.
Zierikzee, 11 maart 2011
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

1

Staatscourant 2011 nr. 4300

11 maart 2011

(20100746)

WIJZIGINGSBESLU IT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Verhage, namens de familie Kik, ontvangen op 9 juli 2010,
inzake het oprichten van een minicamping met 15 niet-permanente standplaatsen op het
perceel aan de Sluisweg 1 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G,
nummer 846;

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepálingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het perceel nog niet beschikt over de aanduiding
'minicamping' (mic);

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
oprichten van een minicamping tot maximaal23 standplaatsen;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende vooruraarden;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de uítvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 14 januari 2011 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
oprichten van een minicamping met 15 niet-permanente standplaatsen aan de Sluisweg 1
te Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 846, door het opnemen
van de aanduiding 'mic' op de plankaart en de minicamping op te nemen in bijlage 9 van
dit bestemmingsplan.

Zierikzee, d.d

leges:€ 980,00

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 15 maart 201 1 tot en met 25 april 201 1 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 11 januari 2011
Adres sn plaals

aantal slandplaats6n
n¡et-permanenl

permanent

Brouwershavgn
Blankerswsg 1

5

Blankersweg 2
D¡rksweg 2
D¡rkswog 3

10

25
15

5

Burgh.Haamstede
Bouwmanswog I

'10

25
25

Bouwmansweg 1 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauerswsg 1 0
Kraaijenste¡nweg 25
Mssld¡jk 4
Meeldijk 8
Oolesweg
Steursweg 2

5
5
3

s

I

aantal
standplaatsen
w¡nlerstalllnE

Noord of
Zu¡d l.o,v.

Del¡ngsdiik

Noord
Noord
Noord
Noord

10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

10
10

25
22
20
22

I5

Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43

Zviddijk 4
Ellemeet
Groeneweg I
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schêlpweg 1 9a

5
6
5

Schelpweg 31
Schelpweg 38

'15

Kgrkwgrve
Brasweg 5

23
25

Du¡vendükseweg 1
Du¡vendi.lkseweg 6
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 1 2
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7

5

'10

5
5

25
20
10
15

5

15

Verseputseweg 5
Verseputseweg
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5

I

5

Nleuworkerk
Capsllowsg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoeksewsg 2

I

Oude Polderdiik
Platte Capelledük

1

1

Stolpweg 7

Vissersweg

10
15

25
25
20

Taaijersweg 'l
Taaijersweg I
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputssweg '1 3

Sluiswêg

1

10

1

25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid

Zvid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid

15

Zuid

'15

Zuid

15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid

Zuid (gewijz¡gd)
Zuid
Zuid

Noordwelle
Kuüerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7

25
5

'10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Lokkersholweg 6
Lokkersholweg 7

5

20

Zu¡dwelloweg 2

5

10

7

I

Zuid
Zuid

15
13

Zvid

15

Oosterland
Hoge Maireweg 5
N¡euwe Groeneweg 2

OuworkErk
Noord Achterueg 2
Nw Noorddiiksewsg
Stelweg 3

Zwanenburgseweg
Scharondi¡ke
Elkerzeeseweg
Elkerzeeseweg
Groensweg 2
Hogeweg
Hogeweg

10
7
Kapelleweg lT
Kapêileweg 7
KloosteMeg I

46
60

1

12

'15

2

¡þ

3

2
5

1

5
5
5

23
10
15
10
20
25

5
5

20

'10

Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Nw Ke*weg 4
Rlngdllk s

Schenderswog

5

10
15
15
15

1

19
12

1

Schondôrsweg 4

Noord
Noord
Noord
Noord

Sorooskstke
Nw Prun¡eweg 3
Serooskerksewdg

1

9

3

23

Noord
Noord

Slrlansland
Dlllingswsg l

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuld
Zuld
Zuid

5

13
10

Zuld
Zuid

5

20

ZU¡d

24
15
10
12
15

Zuld
Zuld
Zuid
Zuld
Zuld

zletlkzøè
Gouwevsersewog I
Gouweveerseweg 8
Slraalweg 5
Zandwog 37

5

Zonnomaifa
Kijku¡lsêdljk l
Kijkuitsedllk 3
Oostweg
Rletdllk 10
Ristdilk 12
Stápelswog 3
Zonnsmairsedi¡k 2
Zuldweg 38

I

2

1

5
3

N.B.: wijzigingen zlln d¡kgedrukÍ weergegeven
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Wijzigingsplan

Vissersweg 1, Nieuwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het toevoegen van een
Nieuwe Economische Drager

21-08-2019

15-10-2019

STAATSCOURANT

Nr. 47680
30 augustus
2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Vissersweg 1 Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 21 augustus 2019 vastgestelde wijzigingsplan ‘Vissersweg 1
Nieuwerkerk’ van 2 september tot en met 14 oktober 2019 digitaal te raadplegen is via www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de nieuwe economische drager op het perceel Vissersweg
1 Nieuwerkerk, kadastraal bekend als Duiveland, sectie F, nummer 521.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 1 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn geen zienswijzen ingebracht.
Vanaf 3 september 2019 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 15 oktober 2019.

Zierikzee, 30 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2019 nr. 47680

30 augustus 2019

*

é

(1323751

J
WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van mevrouw Gyarmathy-Maliepaard, ontvangen op 1 februari 2019, inzake
vissersweg 1, 4306ns nieuwerkerk op het perceel Vissersweg 1 te Nieuwerkerk,
kadastraal bekend (Nieuwerkerk), sectie F, nummer 521;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland"
;

O

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat de activiteit "medische praktijk aan huis" binnen de
bestaande voormalige agrarische bebouwing volgens het bestemmingsplan niet is
toegestaan;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
toekennen van een nieuwe economische drager;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende vooruvaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag I juli 2019 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van een "medische praktijk aan huis" aan de Vissers weg 1 te Nieuwerkerk,
kadastraal bekend (Nieuwerkerk), sectie F, nummer 521, door in bijlage 10 een nieuwe
economische drager toe te voegen.

Zierikzee,

d.d.: Qt

a*r1.rt\u:2o\1

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de

secretaris

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

3

Beroepsmogelijkheid
Van 3 september 2019 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden venareten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

medische praktijk aan huis
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Wijzigingsplan
(2019)

Kloosterweg 8, Noordgouwe

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het uitbreiden van
kassencomplex

20-03-2019

07-05-2019

STAATSCOURANT

Nr. 17242
27 maart
2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Kloosterweg 8 te Noordgouwe

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 20 maart 2019 vastgestelde wijzigingsplan ‘Kloosterweg 8 te
Noordgouwe’ van 25 maart tot en met 6 mei 2019 digitaal te raadplegen is via www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een kassencomplex op het adres Kloosterweg 8 te
Noordgouwe, kadastraal bekend als Brouwershaven, sectie H, nummer 534 en 803.
Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 25 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn zienswijzen ingebracht.
Van 25 maart tot en met 6 mei 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep
kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 7 mei 2019.

Zierikzee, 25 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2019 nr. 17242

27 maart 2019

t

(1

5587)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek om wijzigings van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van een
kassencomplex, ontvangen op 16 augustus 2017 van J.A. van der Wekken, inzake
kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie H, nummer 534 en 803;

Overwegende dat:
het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het huidige bedrijfsvloeroppervlak kassen ten
behoeve van glastuinbouw, zoals opgenomen in Bijlage ll, wordt overschreden en
de kas buiten het bouwvlak is gesitueerd;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
vergroten van het bedrijfsvloeroppervlak kassen en het bouwvlak;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de aanleg, uitvoeríng en instandhouding van de landschappelijke inpassing en
verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

Dat er een jaarlijkse rapportage gedurende vijf jaar wordt uitgevoerd door Stichting
Landschapsbeheer Zeeland (met ingang van voltooiing van de bouw van deze
uitbreiding), op de groei en eventuele noodzakelijke aanvullende werkzaamheden,
conform de beheersmaatregelen uit het landschappelijk inpassingsplan van 4
maart 2019;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 25 juni 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

2

.

er gedurende deze termijn wel zienswijzen naar voren zijn gebracht;

'

dat deze zienswijzen zijn weerlegd, conform de antwoordnotitie behorend bij dit
wijzigingsbesluit.

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, sub a en artikel 3.ga van
de Wet ruimtelijke ordening heeft het college van burgemeester en wethouders van
Schouwen-Duíveland besloten om het bestemmingspian "Buitengebied SchouwenDuiveland" te wijzigen zoals weergegeven op de Ui¡ Oit Oestuit be-horende plankaart en
toelichting.
Zierikzee, d.d.:

ZO* gl3 - LO!.S

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 25 maart 2019 tot en met 6 mei 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
a

a

a

belanghebbenden die zienswt¡zen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkenrvijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage, Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenrvijlde spoed, gelet op de betrokkeñ belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verscnùblgd.

8

A (gt)

Toelichting wijzigingsplan Kloosterweg 8 te Noordgouwe
3.7.4. Wijziging vergroten glastuinbouw
Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvlakken met de aanduiding 'glastuinbouw' vergroten. In
artikel 3.7.4 van de planvoorschriften behorend bij het vigerende bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen. Hieronder worden deze voorwaarden
getoetst.
a. het bedrijfsvloeroppervlak kassen bedraagt niet meer dan het in bijlage 2, in de kolom
maximaal toelaatbaar bedrijfsvloeroppervlak kassen, genoemde oppervlak;
Het huidig bedrijfsvloeroppervlak kassen ten behoeve van glastuinbouw op het perceel bedraagt circa
9.625 m2. Het bedrijf wil uitbreiden 6.600 m² kasruimte. Daarmee komt het totaal bedrijfsvloeroppervlak
aan glastuinbouw uit op 16.225m2, waar maximaal 20.000 m2 is toegestaan.
b. wijziging is noodzakelijk voor het behoud van een reëel perspectief op continuïteit van de
bedrijfsvoering; alvorens de wijziging toe te passen vragen burgemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies aan de agrarisch deskundige;
Uit het advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland van 26 april 2018 blijkt dat de realisatie van de
uitbreiding noodzakelijk is voor het behoud van een reëel perspectief op de continuïteit van de
bedrijfsvoering.
c. wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke karakteristiek zoals benoemd
in het Landschappelijk Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast; alvorens de
wijziging te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van
de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige;
Uit advies van de landschapsdeskundige en het Kwaliteitsteam Buitengebied blijkt dat geen onevenredige
aantasting plaatsvindt.
d. wijziging wordt slechts toegepast als voorzien wordt in een afschermende landschappelijke
inpassing die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag
van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
De beplantingsstrook bestaat uit streekeigen soorten en heeft een gemiddelde breedte van 10 meter, zoals
blijkt uit het landschappelijke inpassingsplan.
e. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
De milieudeskundige heeft aangegeven dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt.
f. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het verhard oppervlak
toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen burgemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies van de waterbeheerder alvorens de wijziging toe te
passen;
Het Waterschap Scheldestromen heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de uitbreiding, indien
de initiatiefnemer een ontheffing heeft van de Keur van het Waterschap. Deze voorwaarde wordt in het
wijzigingsbesluit opgenomen.
g. wijziging vindt slechts plaats als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De vereveningsvoorstellen voldoen aan de voorwaarden en zijn akkoord bevonden.
h. wijziging vindt slechts plaats als een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke
kwaliteitswinst.
Hieraan wordt voldaan.
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Wijzigingsplan
Kuijerdamseweg 4, Noordwelle
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

03-09-2010

15-10-2010

I

Gemeente
Schouwen-Duiveland

i

*è

20100078

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de wet ruimtelijke ordening (wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van J.W. van de Velde d.d. I decemþer 2009, inzake de uitbreiding van een
minicamping met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Kuijerdamsewãg a32O
,
LL te Noordwelle, kadastraal bekend: Westerschouwen, sectie G, nummers 21g- en 234:

Overwegende dat:

.
r
'
'
.
.'
'
'
.

h_et verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezíen het maximaal toegestãne aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maxim aat 2s standplaatõen;
he.! onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de brj dit bestuit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
9e uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en vereveníng zijn gewaarborgd middels een privaalrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.ga
Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Kuijerdamseweg 4, 4326 LL
te Noordwelle, kadastraal bekend: Westerschouwen, sectie G, nümmers 219 en 234, door
in bijlage g van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de
betreffende minicamping te verhogen met 10.
Zierikzee,

d.d.:0 g SEÞ.

Z0l0

teges: € e60,6s

Burgemeester en wethouders van Schouwen_Duiveland,
de secretaris

de burgemeester

\

\il

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M

Beroepsmogelijkheid
V3n 3 september 2010 tot en met 14 oktober 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
a

a

a

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijzÍging ;
belanghebbenden aan wie rederijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van
state, Postbus 20019,2s00 EA 's-Gravenhage. t-tet beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.'

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gerícht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter
van
voornoemde Afdeling,.indien onverwíjlde spoed, gelet op de betrokkeñ
belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een 6eroep is griffierecht
verschüldigd.

ff:nef*raffrrr

Kuijerdamsewes 4, uitbreidins minicampins
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l\an deze infor¡natie kunr¡en geen recht*n worclen
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Wijzigingsplan
(2012)

Lokkershofweg 4-6, Noordwelle
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

10-01-2011

05-03-2011

Nr.650

STAATSCÍIURANT
Officiêle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds

20 januari
201

1814.

Wijzigingsplan Lokkershofweg 6 te
Noordwelle

.a

Gemeente
Sdrouwen-Duiveland

l( | )
I- /

l-r

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 10 januari 2011 vastgestelde wijzigingsplan Lokkershofweg 6
te Noordwelle van 21 januari 2011 tot en met 3 maart 201 1 voor iedereen ter inzage ligt in de
leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesruimte
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 ter inzage
gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.
Van 22 januari 2011 tot en met 4 maart 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende, die aantoont.dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken en/of tegen
wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoèk om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van
een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 5 maart 2011.

Zierikzee, 20 januari 2011
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

1

Staatscourant20ll

nr,650

20ianuari2011

I

a

(201200221

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Hanse, ontvangen op 6 januari 2O12,inzake het uitbreiden van
een minicamping op het perceel Lokkershofweg 4- 6 te Noordwelle, kadastraal bekend
Westerschouwen, sectie G, nummer 231;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat een minicamping maximaal 1s standplaatsen mag
hebben;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping;

o

het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voonraarden;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf dinsdag 2g mei 2012 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
uitbreiden van een minicamping aan de Lokkershofweg 4-6 te Noordwelle, kadastraal
bekend Westerschouwen, sectie G, nummer 231, door in bijlage t het aantal nietpermanente standplaatsen te verhogen met 10.

Zierikzee,

d.d.: I ì - -T - Zo tZ

"

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

de burgemeester,

M
van

G.C.G.M. Rabeli

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag waarop dit
wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20a19,2500 EA Den Haag. Voor het in
behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd. De griffier van de Raad
van State zal u daarover nader berichten. Het beroepschrift moet worden ondertekend en
moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar.

lndien beroep is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA Den Haag, worden vezocht een
voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de Raad van State zal u daarover
nader berichten.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten
Adres en plaats

aantal standplaatsen

permanent

n¡et-pemanent

standplaaßsn

Noord of
Zuid t.o.v.

w¡nteretall¡ng

Del¡ngsdijk

aantal

BrouweFhaven
Blankêrsweg 1
Blankersweg 2
D¡rksweg 2
Dirksweg 3

5

10

25
15

'to

Noord
Noord
Noord
Noord

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabêrsweg 6
Câuersweg 10
Kraaijensteinwêg 25
Meeldùk 4
Meeldûk 8
Oolesweg
Steursweg 2

5

10
10
15

5

22
20
22

3

I

15

't0

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Dre¡schor
Gâanderse'sweg 2
Wêlleweg 43
Zu¡dd¡jk 4

'15
'15

10

Zuid
Zuid
Zuid

Ellemeet
Groeneweg

25

1

Hakewekken
Moolweg 19

I

Schelpweg '19a
Schelpwêg 31
Schelpweg 38

1

10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Kerkwerue
2

Brasweg 5
Duivendükseweg 1
Duivendiiksêweg 6
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelswêg 21
Heuvêlsweg 7
Lokkersweg 2
Papew€g 2
Sl¡kweg 7

Taaijêrsweg
Taaijersweg
Tellersweg 4
Tellersweg 5

23
25
'10

25
20

5
5

10
15
10

5

25
25
20

1

I

15

2a

Verseputseweg 13
Vêrseputseweg 5

10
15

Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5

25
15
5

N¡euwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5

Zu¡d

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15

Zu¡d

5

10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

3

25

I

7

Noordwelle
Kuùerdamseweg
Kuijerdamsêweg

4
7

5

10

7
2

5

25
20

5

10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

5

7
15

Zuid
Zúid

4€

Lokkêrshofueg
Lokkershoñ,veg
Zu¡dwellewsg

Oosterland

Hoge Mairêweg
N¡euwe Groeneweg 2

Ouwerkerk
Noord Achteruêg 2
Nw Noordd¡jkseweg
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Buro Ruimte & Croen
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SITUATIE
De boerenhoeve 'Lockershof' van de famirie Hanse is geregen
aan de
Lockershofweg 4-6 te Noordwelle. Naast een pension en een
gastenverblijf is een mini-camping aanwezig op deze locatie.
l-let voornemen is om deze mincamping uit te breiden van 15
naar 25
eenheden.
De gemeente Schouwen-Duiveland wil een dergelijke ontw¡kkeling
toestaan onder voorwaarden. Een van deze voorwaarden is een goede
landschappelijke inpassing. De gemeente kent ook een

ti

i:

vereveningsverplichting bíj een dergelijke uitbreiding.
Aan Buro Ruimte & Groen is gevraagd inzichtelijk te maken hoe zowel de
landschappelijke inpassing als de verevening wordt gerealiseerd. rn dit
rapport worden beide aspecten kort toegelicht.
Basis hiervoor is het in 2006 opgestelde inrichtings- en beplantingsplan
voor de mini-camping.
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UITBREIDING MINI-CAMPING

BESTAANDE MINI-CAMPING
,1:i
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u¡tbreiding van de mini-camping v¡ndt plaats aan de oostzljde van de
bestaande camping, achter de schuur/loods. Als inrichtingsprincipe is
gekozen voor een opzet zoals reeds aanwezig waarbij het geheel
omzoomd wordt door een afschermende beplantingsstrook en de
standplaatsen zelf in licht gebogen vorm zijn aangebracht direct achter
de bestaande singelbeplanting (beschut). De standplaatsen zijn ruim
opgezet (L25-225 m2lplaats) en zíjn gescheiden door hagen van
veldesdoorn/liguster. Alle plaatse kijken uit op een centrale open ru¡mte
die naar achteren toe door loopt en uitmondt in een speelweide. Een
zichtas loopt door de polder in. Ter hoogte van de bestaande
toiletvoorziening is een verbinding gemaakt: een ca 3m breed graspad
voert tussen hagen door naar deze voorziening. Ook in het verlengde
van deze voorziening is een zichtlijn gecreë,erd richting
polder/Noordwelle. De uitbreiding is vanaf het bestaande erf bereikbaar
Hier vindt de voornaamste verkeersafwikkeling en het parkeren plaats.
De bestaande parkeervoorziening wordt uitgebreid zodat na realisatie
sprake is van 29 parkeerplaatsen. Hiermee wordt voldaan aan de
gemeentelijke eis van LtO%o parkeerplaatsen per standplaats: 25
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sta nd plaatse n x llQYo= 27,5=> 28 pa rkeerp laatsen.
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VISIE VEREVENING
omdat het hier gaat om een ontwikkeling in het buitengebied is het
vereveningsprincipe van toepassing. Voor elke investering in .rode, functies dient
een investering in 'groene'functies te staan. De voorgenomen uitbreiding van de
mini-camping valt hier ook onder.
Als vereveningsopgave is een bedrag van E g00e- vastgesteld. Dit dient
geïnvesteerd te worden ¡n een stukje omgevingskwaliteit.
Door de initiatiefnemer is als mogelijkheid de aanleg van een dierenweide met
bijbehorende voorzieningen aangedragen als vereveningsvoorstel.
ln beginsel is de aanleg van een dierenweide door de gemeente beoordeeld als
een goed initiatief. wel moet dit een aanwinst z'rjn voor de omgeving (openbaar
toegankelijk) en gedegen te worden ¡ngepast op het perceel/in het landschap.
Voorgesteld wordt om de dierenweide aan te leggen aan de westzijde van het
perceel, d¡rect naast de woning. Hier is al een forse groensingel aanwezig, en z'rjn
bomen aangeplant die de ontslu¡t¡ngweg flankeren. De hier tussenliggende
ruimte is uitstekend in te richten voor dit initiatief. z¡chtbaarheid vanaf de weg is
cruciaal om voorbijgangers ook daadwerkelijk te'lokken'. De dierenweíde is
openbaar toegankelijk via een klaphek in het schapengaas. via de halfuerharde
toegangweg tot de camping voert een smal schelpenpad naar dit hekje toe.
Een toegangshek vormt een bredere (beheertoegang: zwart boerenhekwerk
(idee 'Zeeuws landschap'). ln een later stadium zal een klein dierenverblijf (zwart
gepotdekseld) aangebracht worden wat onderdak bíedt aan de schapen/geiten
etc.

ook is de initiatiefnemer voornemens om in de toekomst naast de dierenweide
een rustplek te voorzien: een picknickset op een ondergrond van halfoerharding
met een informatiepaneel waarop info over de dieren en/of de (geschiedenis
van) de boerderij en directe omgeving te vinden is.
Deze rustplek kan te zijner tijd gebruikt worden door passanten (mn fietsers)
en/of de campinggasten.
De kosten van dit initiatief komen vrijwel overeen met de geëiste
vereveningsopgave van E 8000,-. In biþevoegd overzicht is dit nader onderbouwd.

Vereveningsroorstel en landschappelijke inpassing uitbreiding minicamping familie Hanse - Noordwelle
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Wijzigingsplan
(2017)

Lokkershofweg 4-6, Noordwelle

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wijzigen van Bijlage 10 door
opnemen van aantal
slaapplaatsen bij NED aan
Lokkershofweg 4-6 te
Noordwelle

26-09-2017

21-11-2017

STAATSCOURANT

Nr. 56595
6 oktober
2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Noordwelle, Lokkershofweg 4-6,
wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan voor het wijzigen van het pension (
van totaal 17 naar 25 slaapplaatsen voor de locatie 4-6) (NED), kadastraal bekend (Westschouwen),
sectie G, nummer 231 en 232 (gedeeltelijk), Lokkershofweg 4-6 te Noordwelle, van 9 oktober 2017 tot
en met 20 november 2017 ter inzage ligt. Het wijzigingsplan ligt voor belanghebbenden ter inzage in
de leesruimte van het gemeentehuis.

Reageren
Tegen de wijziging kan vanaf 10 oktober 2017 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij de
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor
belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht
verschuldigd.

Zierikzee 26 september 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland
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Staatscourant 2017 nr. 56595

6 oktober 2017

(20170391)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Hanse, van 28 februari 2017, inzake het wijzigen van het pension
(van totaal 17 naar 25 slaapplaatsen voor de locatie 4-6) op het perceel Lokkershofweg 46 te Noordwelle, kadastraal bekend (Westenschouwen), sectie G, nummer 231 en 232
(gedeeltelijk);
Overwegende dat:
•

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duiveland”;

•

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het aantal vergunde slaaplaatsen, voor het pension op
de locatie Lokkershofweg 4, maximaal 10 is.

•

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor (het
wijzigen van) een Nieuwe Economische Drager (NED);

•

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

•

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

•

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing reeds zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

•

onder voorwaarde dat de eerder overeengekomen verevening, bij besluit
20090647 (datum 10 januari 2011 te Zierikzee), volledig wordt uitgevoerd.

•

onder voorwaarde dat de eerder overeengekomen inpassingsplan, bij besluit
20120022 ( datum 17 juli 2012 te Zierikzee ), aangepast op verzoek van de
aanvrager volledig wordt uitgevoerd.

•

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 7 augustus 2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

•

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen door het
wijzigen van Bijlage 10 door het opnemen van het aantal slaapplaatsen bij de NED aan de
Lokkershofweg 4-6 te Noordwelle, (Westenschouwen), sectie G, nummer 231 en 232
(gedeeltelijk).

Zierikzee, d.d.: 26 september 2017
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester,

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 9 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
•
•
•

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:
•
•
•
•

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Lokkershofweg 4-6 te Noordwelle
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen naar de
bestemming pension (van totaal 17 naar 25 slaapplaatsen voor de locatie 4-6) met de
aanduiding ‘NED’. In artikel 3.7.5 van het bestemmingsplan Buitengebied SchouwenDuiveland zijn de voorwaarden hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
3.7.5. Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's).
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen
van een NED door het opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen
van
de activiteit en de oppervlakte in de tabel in bijlage 10, met in achtneming van het volgende:
a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen
in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's
zoals vermeld in bijlage 1;
b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 3.3.7 vindt de NED plaats in
bestaande
gebouwen op een bouwstede of bouwvlak;
d. de NED, of alle NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf, wordt of worden
uitgeoefend
in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
Met het uitbreiden van het aantal slaapplaatsen (t.b.v. pension) verandert de
arbeidsbehoefte niet
2. de ruimtelijke uitstraling;
Aan de ruimtelijke uitstraling verandert er niets. Het uitbreiden van het aantal
slaapplaatsen gebeurt op de verdieping van het pensiongebouw inpandig.
De ruimtelijke uitstraling blijft gewaarborgd door het inrichtings- en beplantingsplan
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige
toename leidt van de automobiliteit;
Het aantal uitwegen op de Lokkershofweg wordt niet vergroot.
Met het uitbreiden van het aantal slaapplaatsen zal het aantal verkeersbewegingen
beperkt toenemen. De toename op de openbare weg zal hiervan geen hinder
ondervinden. De wegcapaciteit van de Lokkershofweg is voldoende.
De in- /uitritten zijn overzichtelijk. Het uitzicht op de Lokkershofweg is ruim en
overzichtelijk. Op eigen terrein is meer dan voldoende ruimte om het verkeer op te
vangen en rustig in het openbaar verkeer in te laten stromen.
Parkeren vindt op eigen terrein plaats. Het perceel is
dusdanig groot en omvangrijk dat eventuele overloop makkelijk op te vangen is.
Van een onevenredige parkeerdruk is geen sprake. Parkeren langs de
Lokkershofweg is niet toegestaan.
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij
geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort;
Het pension valt onder de categorie 1 uit de staat van bedrijfsactiviteiten.
e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed,
alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
Zie hierboven onder de verkeersaantrekkende werking.
g. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
opslag van goederen t.b.v. de NED is buiten de gebouwen niet aanwezig.
i. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden

van naastgelegen percelen;
k. wijziging wordt niet toegepast alvorens zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.
•onder voorwaarde dat de eerder overeengekomen verevening, bij besluit 20090647 (datum
10 januari 2011 te Zierikzee), volledig wordt uitgevoerd.
•onder voorwaarde dat de eerder overeengekomen inpassingsplan, bij besluit 20120022
(datum 17 juli 2012 te Zierikzee ), aangepast op verzoek van de aanvrager volledig wordt
uitgevoerd.
Op grond van artikel 3.7.5 van de bestemmingsplanvoorschriften kunnen burgemeester en
wethouders de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED. Een
pension is opgenomen in de lijst van positieve NED’s, behorende bij het bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Lokkershofweg 4-6 te Noordwelle

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 2
datum
college
beroep
21 juni 2017

01 augustus 2017
Noordpijl

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
d.d. 1 augustus 2017
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 5
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
paardenstalling en paardenpension
pension
Hoveniersbedrijf
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

166
110
333
55

231
333
1.500
1.229
436
1.210

Looperskapelle
Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

40
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25
slaapplaatsen en 6 recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

540

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Noordwelle
Lokkershofweg 4-6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15
Ouwerkerk

740
320

Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150
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Wijzigingsplan
Zuidwelleweg 2, Noordwelle
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiden van een
minicamping van 15 naar 25
standplaatsen

22-02-2011

13-06-2011

Nr.9217

STAATSCÍIURANT

0fficiöle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds

27 mei
2011

1814.

Wijzigingsplan Zuidwelleweg 2,
Noordwelle

Gemænte
Sdrouwen-Duiveland

J

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van. artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 22 f ebruari 201'l vastgestelde wijzigingsplan Zuidwelleweg 2
te Noordwelle van 30 mei 20'1 1 tot en met 11 juli 2011 voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte
van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2TeZierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend
van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een minicamping van 15 naar 25 standplaatsen op het
adres Zuidwelleweg 2 te Noordwelle.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 7 maart 2011 tot en met 17 april 2011 ter inzage gelegen
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 31 mei 2011 tot en met 12 juli 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswíjzetegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 13 juli 2011.

Zierikzee, 27 mei 2011

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

!

Staatscourant 2011

¡¡.9217

27 mei2011

(20100825)

WIJZIGINGSBESLU¡T
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de heer Leeuwe, ontvangen op 27 juli 2010, inzake het uitbreiden van
een minicamping met 10 niet-permanente standplaatsen op het perceel aan de
Zuidwelleweg 2 te Noordwelle, kadastraal bekend (Westerschouwen), sectie G, nummer
31 0;

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" ;

o

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestem mi ngsplan, omdat het maximaal toegestane aantal standplaatsen wordt
overschreden;

o

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaal23 standplaatsen;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

o

de aanvrager zotg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 7 maart 2011 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
uitbreiden van een minicamping aan de Zuidwelleweg 2 te Noordwelle, kadastraal bekend
(Westerschouwen), sectie G, nummer 310, door in bijlage t het aantal niet-permanente
standplaatsen te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.:
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 31 mei 201 1 tot en met 12 juli 201 1 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten
Adres en plaats

aântal standplaatson
n¡et-permanent

pefmahent

aantal
standplaatsen

winterstalllng

Noord of
Zuid l.o.v.
D6l¡ngsdiik

Brouwershaven
Blankêrsweg 1
Blankersweg 2
D¡rksweg 2
D¡rksweg 3

5

Noord
Noord
Noord
Noord

Burgh-Haamsteds
Bouwmansweg

1

Bouwmansweg

1 1

Braborsweg 4
Brabersweg 6

5
5

Cauorsweg 1 0

25

Kraaijensteinweg
Nrosldijk

4
I
Oolesweg I

3
5

3

Nreeld¡jk

Steursweg 2

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

DreiachoÌ
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuidd¡jk 4

5

Ellemeet
Groeneweg 1
Hakswekksn 1
lvloolweg 19

Ã

Schelpwsg 1 9a

6

Schelpweg 31
Schelpweg 38

5

Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Ksrkwgrvs
Brasweg 5
Duivend¡ikseweg
Duivendijkseweg
Floriswog 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21

2
1

5

Hsuvelswsg 7
Lokkerswsg 2
.Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taai.iersweg
Tellersweg 4
Tellersweg 5

5

Zúid
Zuid

I

Verseputsswsg 13
Verseputseweg 5
Versepulseweg I
Wedweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5

5

Zuid
Zuid
Zúid
Zuid

Zuid
Zuid

Zuid
5

Nieuwerkerk
Capellewsg 1

Zuid
Zuid

Zuid

Zvid

Galgeweg 5

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Krabbsnhoeks€weg 2

I

Oude Polderdrik
Plalte Capelledük
Stolpweg 7

Vissersweg

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zúid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuìd

1

1

Noordwellg
Kuijerdamseweg 4
Kuijordamseweg 7
Lokkersholweg 6
Lokkershotweg 7

3
5
5

Nootd (gaw¡jz¡gd)

Zuidwelleweg 2
Oosterland
Hogs Maireweg 5

Noord
Noord
Noord
Noord

7

Zuid
Zuid

N¡euwe Groeneweg 2

Ouwerkerk
Noord Achterueg 2
Nw Noorddükseweg I

2

Slelweg 3
Zwânsnburgseweg 1 2

Zuid
Zuid
Zúid

3

Zuid

2
5

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

ScharendUke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogewog 1 0
Hogeweg 7

5
5

Kapelloweg lT
Kapelleweg 7

Kloostêru69

I

Nw Kerkweg 4

5
5
5

Rlngdilk 3

Schsnd€rsweg

1

Schenderswêg 4

Sorooskorko
Nw Prunjeweg

3

S€roosketksoweg

Sirlansland
Dillingsweg

19

1

15
15
15

Noord
Noord
Noord

1

'19

3

12

Noord
Noord

1

14

Noord

'15

Zuid
Zuid

ZlcÌlltzee
Gouwevs€rseweg

1

Gouweveersewsg

8

Slraalweg

5

5

Zandweg 37

Zonnema¡rg
Kilkuilsedljk 1
Kllkultsodl.ik
Oostweg
Rletdiik
Rietd¡¡k 12

8
10

Stapslswog 3
Zonnsmairssdilk
Zuldweg 38

N.B. :

2

3

s
5
1

2

5
3

15
20
25

Zvld
Zuld

13
10

Zuld

20
24

Zuid

15

Zuid
Zuld

'10

12
15

wijzigingen z¡¡n d¡kgedrukt weergegeven

Zvid
Zuid

Zuid

Zuld

TOETSING PLAN AAN VOORWAARDEN WIJZIGINGSBEVOEDHEID
3.7.8. Wijziging vergroten aantal standplaatsen minicamping
Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen op een minicamping vergroten
door het aantal niet-permanente standplaatsen zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen, met in
achtneming van het volgende:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
De uitbreiding van de minicamping omvat 10 standplaatsen. Daarmee bedraagt het aantal
standplaatsen 25.
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd.

d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die
bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornameliik
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is op 1 december 2010
beoordeeld en akkoord bevonden.
e. buiten het bestemmingvlak is een terrein van ten minste t ha in eigendom of pacht;
Klopt, buiten de agrarische bouwstede is een terrein van ten minste t hectare in eigendom.

f. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent
wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;

Op het perceel is een (dienst)woning aanwezig, welke wordt bewoond door de aanvrager/exploitant
van de minicamping.
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbiide gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
De uitbreiding voldoet aan de voorwaarde.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beinvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schrifteliik
advies in bijde wegbeheerder;
Per email d.d. I december 2010 heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden, als wegbeheerder,

aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen ontwikkeling.
i. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110/o van het aantal

.

standpl aatsen bedraagt ;

Bij de entree van de minicamping wordt een parkeervoorziening gerealiseerd voor minimaal 27
auto's. De uitbreiding voldoet hiermee aan de voorwaarde.

j. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt
ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabijgelegen
woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen
van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
De uitbreiding van de minicamping vindt plaats op minder dan 50 meter van de meest nabii gelegen

percelen van derden. Echter, de huidige minicamping ligt reeds op ca. 20 meter afstand van
percelen van derden. De afstand wordt door het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet
verkleind.
k. de afstand tussen de minicamping en de meest nabijgelegen gronden met de bestemming
Natuur of de bestemming Water met de aanduiding'deltawater'bedraagt ten minste
100 meter;indien de afstand van de minicamping tot de meest nabijgelegen gronden met
de bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding'deltawater'reeds
minder dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid
niet verkleinen;gronden met de bestemming Natuur en de aanduiding'landschapscamping'

bl[ven hierbij buiten beschouwing ;
Binnen een afstand van 100 meter bevinden zich geen gronden met de bestemming Natuur of
Water met de aanduiding 'deltawater'.
l. de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van
de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand, tenzijde bestaande afstand van de
minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner
is dan de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand
van standplaatsen tot de as van de weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De uitbreiding van de minicamping ligt op voldoende afstand tot de as van de weg per aangegeven
wegvlak. De afstand tot de wegas van, in dit geval de Stoofweg, is groter dan 90 meter. Daarmee

voldoet de uitbreiding aan de voorwaarde.
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
Uit een door de gemeente uitgevoerde milieuquickscan blijkt dat er geen onevenredige aantasting
van gebruiks- en ontwikkelingmogelijkheden van naastgelegen percelen plaatsvindt.
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De aanvrager heeft een vereveningsplan overlegd. Het plan heeft betrekking om de aanleg van een
boomgaard met 20 hoogstamfruitbomen en 14 zomereiken. Door middel van een offerte is
aangetoond dat voor een bedrag van minimaal (800 x 10 standplaatsen =) 8.000 euro wordt

verevend. Hiermee voldoet de aanvrager aan de eisen voor verevening (ruimtelijke kwaliteitswinst).
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ru i mte I ij ke kwal ite itswi n st.

Medewerking wordt pas verleend nadat een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten

MINICAMPING LEEUWE
PLAN VOOR LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

elsenaar:
fam. A. Leeuwe
Zuidwelleweg 2

4326 SG NOORDWELLE

plan datum: 20 juli 2010

gemaakt door:

]:
,l

¡Cipta rndatr
E. Voogd
Cipta Indah
www.cipta-indah.com

Kaarten
-:'t
,.{

P

.i
i

,|"

o

I

i

i
I

a
¡¡¡

¡

rtl tr

i.

I
'\
I

)

I 950

1985

.t

1

,l

,\,t

'\

t,:i

I

!-

,.ì:
+j",

PLAl\TEKST
Landschapsbouw:
Noordwelle ligt in de Polder Schouwen, welke al van voor 1300 is.
Op oude kaarten, zoals op het Bonneblad uit de periode 1850-1864 komt op de plaats waar nu de
minicamping gelegen is geen bebouwing voor. Pas op de kaart uit 1950 is er bebouwing te vinden
op deze locatie, de boomgaarden waren er toen nog niet. De boomgaarden zijn pas in 1967
aangeplant. Op de kaart uit 1985 zijn aan de overzijde van de Zuidwelleweg ook nog boomgaarden
te vinden, welke echter later zijn gerooid. Deels zljn de gronden gebruikt voor de uitbreiding van
Noordwelle, deels zljnze tot akker omgevormd.
De grondsoort is zware zavel met grondwatertrap VI. De grondwaterstand in de zomer bedraagt
meer dan 1,20 meter beneden het maaiveld. In de winter is deze tussen de 0,40 en 0,80 meter
beneden het maaiveld.
Eerder in de geschiedenis was, in het deel van de polder waar nu de minicamping ligt, voornamelijk
akkerbouw te vinden en in de wijdere omgeving ook veeteelt. Dit deel van de polder was
oorspronkelijk zeer open. Later zijn er enkele bossen aangeplant direct ten noorden van het dorp en
de twee eerder genoemde boomgaarden langs de Zuidwelleweg. Hierdoor kreeg het landschap een
wat meer besloten karakter.

Beschrijving van de huidige situatie:
Het terrein bestaat uit een deels tot minicamping omgevormde laagstamboomgaard.Langs de weg
en ook elders op het terrein zijn elzensingels. Daarachter en er tussen groeien rijen laagstamperen.
De bebouwing ligt aan de noordwestrand van het perceel, aan het einde van de oprijlaan, en bestaat
uit moderne agrarische bebouwing met een woning. Ten noorden van de loods staan twee
stacaravans, de rest van de minicamping bevindt zich aan de z:uidzljde van de oprijlaan. Daar staan
nog drie stacaravans en verder zljn daar tien seizoenplaatsen. Het totale aantal kampeerplaatsen
bedraagt nu 15 stuks.

De deels al ingeplante grondwal

Aan de zuidwest zijde van het terrein is een grondwal aangelegd met daarop aan de binnenzijde
struiken. Langs deze wal is, ook aan de binnenzijde, een rij knotwilgen aangeplant. De knotbomen
hebben een tijdelijke functie, en zullen later worden gekapt, zodra de Zomereiken welke er deels al
tussen zljn aangeplant, voldoende zijn uitgegroeid.

Lei-elzen aan het einde van de grondwal
Aan het einde van de grondwal staan lei-elzen, en langs de oprijlaan leilinden. Deze hebben een
hoge landschappelijke waarde, en zullen indien mogelijk gespaard blijven. De lei-elzen zljn echter
niet allemaal meer in topconditie en er is al één exemplaar tussenuit gevallen. De leilinden doen het
een stuk beter.

Wênsen eigenaren:
Op dit moment heeft de minicamping totaal 15 staanplaatsen. De eigenaren willen deze met 10
stuks uitbreiden tot een totaal van25 staanplaatsen. Er is voldoende ruimte op het perceel om dit te
realiseren. Wel zal de landschappelijke inpassing deels nog wat versterkt moeten worden, om ook
aan de eisen vanuit de overheid gesteld, te voldoen. Deels is de camping al voldoende ingepast om
zonder aantasting van het landschap op eigen terrein het aantal staanplaatsen te verhogen. De
eigenaren hebben hiervoor al de eerder genoemde grondwal aangelegd. In de volgende
planbeschrijving wordt beschreven wat er gedaan wordt om ook de rest aan de eisen te laten
voldoen.

Planbeschrijving:
Het plan is in tweeen te splitsen. Een deel betreft de landschappelijke inpassing van de
minicamping, zodat deze ook na uitbreiding nog aan de eisen voldoet. Het tweede deel bestaat uit
landschapsversterking. Dit deel wordt grotendeels in de verevening meegenomen.
Eerst een globale beschrijving van het plan. Nu is de camping van buitenaf'gezien bijna niet als
camping te herkennen. Als men over de Zuidwelleweg r|dt krijgt men de indruk langs een
laagstamboomgaard te rijden. Ondanks dat een groot deel van de boomgaard gerooid zal worden, is
het voor het landschap van groot belang dat dit beeld gehandhaafd blijft. Boomgaarden hebben
namelijk een hoge landschappelijke waarde.
Door de elzensingel en rijen laagstamfruitbomen mee te nemen in de landschappelijke inpassing
blijft het beeld van een boomgaard langs de Zuidwelleweg bestaan. Er achter komt een haag
bestaande uit streekeigen soorten , om zo aan de 5 respectievelijk 7 meter afscherming te voldoen.
De rij met Zomereiken langs de grondwal wordt uitgebreid.
Op het terrein worden verder zowel laagstamfruitbomen, als hoogstamfruitbomen aangeplant.

Landschannelii ke innassinp
Om aan de algemene eisen wat betreft de landschappelijke inpassing te voldoen, moet plaatselijk de
groensingel om de camping heen verbreed worden. In het plan is er voor gekozen de bestaande
elzen singel langs de Zuidwelleweg te laten staan. Langs de binnenzljde zal een rij
laagstamperenbomen komen te staan. De bomen in deze rij zullen of verplant worden uit bestaande
rijen, of er zal nieuw materiaal worden aangeplant. Tussen ðeze rlj fruitbomen en de singel blijft een
strook gras over, deze is nodig voor het onderhoud van de elzen. Door de rij peren achter de
elzensingel blijft het beeld van een boomgaard gehandhaafd.
Achter de rij peren komen een nieuwe haag bestaande uit streekeigen plantmateriaal, zoals
Eénstijlige meidoorn, Rode kornoelje, Gelderse roos, V/ilde liguster en/of andere soorten.
Aanbevolen plantafstand bedraagt 2 stuks per meter in de rij. Er worden 3 rijen aangeplant, zodat
dezehaag een breedte knjgt van minimaal2meter. De hoogte zal op minimaal 2meter worden
gehouden. Tussen de rij perenbomen en ãe nieuwehaag is een grasstrook van variabele breedte. De
nieuwe haag komt evenwijdig aan een bestaande rìj laagstamperen te staan. Tussen beide komt weer
een grasstrook, om de elzen te kunnen onderhouden. De laagstamperen staan zo dicht op elkaar
geplant, dat ze een goede streekeigen afscherming geven. De onderhoudsstroken tussen de
verschillende rijen zorgen er tevens voor dat de bomen en struiken aan beide zljden blad zullen
vormen, iets wat in dicht op elkaar geplante rijen met struiken vaak niet het geval is. Hierdoor is de
dekking nog beter dan die van één brede singel. Het perenhout heeft bovendien een dichte
vertakking, net als de elzen, zodat er ook in de winter voldoende afscherming zal zijn.
De totale breedte aan groen tussen de weg en de kampeerplaatsen komt nu op:
. elzensingel langs weg
0,50 meter

.
.

rij perenbomen
nieuwe

haag

rij perenbomen

totaal
.

1,50 "
2,00 "
1.50 " +
5,50 meter groen

(seizoenplaatsen)

rij perenbomen

totaal

1.50 " +
7,00 meter groen

(stacaravans)

Voor de aanplant van de nieuwe haagzljn 3 rijen x 2 struikjes/meter x 130 meter: 780 stuks
bosplantsoen nodig, afgerond een op 25-voud zljn dit 775 struikjes.
Voorstel:
Eénstijlige meidoorn
Rode kornoelje
Gelderse roos
Wilde liguster

(Crataegus mono gtna)
(Cornus sanguinea)
(Viburnum opulus)
(Ligustrum vulgare)

200
200
175
200

st.
st.
st.
st.

Aan de zuidoostzijde worden enkele blokken groen aangeplant. De breedte van deze blokken
bedraagt 5 meter. De struikjes komen op een plantafstand van I x 1 meter te staan.
Voor aanplant van deze groenblokken zijn200 stuks bosplantsoen nodig.
Voorstel:
Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogtna)
Rode kornoelje (Cornus sanguinea)
Veldesdoorn (Acer campestre)
(Ligustrum vulgare)
V/ilde liguster

50 st.
50 st.
50 st.
50 st.

De blokken groen worden niet langs de rand van het kampeerterrein geplant, maan wat meer naar
binnen. Dit is nodig om de lei-elzen en enkele rijen laagstamperen te sparen.

Rond het nieuw aante leggen parkeerveld blijven voldoende laagstamperen en elzen staan om
voldoende dekking te geven. Tussen de bestaande rijen laagstamperen worden aan de einden steeds
twee laagstamperen geplant, uit de te rooien rijen worden over geplant. Hierdoor is ook op de
camping zelf voldoende afscheiding tussen de geparkeerde auto's en het kampeergedeelte.

Santuna

Als toegift worden er nog enkele hoogstamfruitbomen op de camping geplant. Bij voorkeur wordt
hier gekozen voor oude rãssen, welke in Zeelandthuis horen. Een nieuw ras als Santana valt ook te
proberen, deze is als hoogstam leverbaar en kan gegeten worden door mensen met een milde
appelall erg ie (zi e

h

i

erover verder www. aglelallergie.

n

I

).

Voor aanplant van alle bosplantsoen geldt dat dit het beste in groepjes van 3
soort geplant kan worden. Dit maakt latere dunning eenvoudiger.

-

5 stuks van dezelfde

Verevening
Voor de verevening wordt een hoogstamboomgaard aangeplant. De totaal 20 fruitbomen komen in
de "wei" langs de grondwal te staan. Totaal worden het twee rijen. Verder wordt de rij met
Zomereiken aangevuld met 14 bomen. De tussen de zomereiken staande knotwilgen worden niet
meegenomen in de verevening, omdat ze later als de eiken voldoende zijn uitgegroeid worden
gekapt.
Het beeld wat door de gekozen aanplant ontstaat is dat de rij eiken boven de grondwal zal uitkomen
en zo een landschappelijk fraaie rlj zal gaan vofinen, \ryaar doorheen de hoogstamfruitbomen
zichtbaar zullen zijn. Vooral in de bloeiperiode zal.het een fraai landelijk beeld opleveren.
Alle bomen zullen aangeplant worden met twee boompalen per boom, waarbij ieder boom
beschermd zal worden tegen vraat door reeën en herten. Als bescherming is gekozen voor
boomkorven. Deze zullen minimaal 1,80 meter hoog moeten z|jn,2 meter is nog beter.
De bomen worden met autogordelboomband aan de boompalen bevestigd. Zorg dat de boompalen
ver genoeg uit elkaar worden geplaatst, zodat de korf tussen de palen bevestigd kan worden.
Hierdoor heeft de boom voldoende ruimte om nog jaren in de dikte te kunnen groeien. Bij aanplant
wordt per fruitboom geschat 100 liter bomengrond in het plantgat gedaan. De eigenaar heeft zeer
goede ervaring met deze wljze van planten, welke de groei van de fruitbomen zeker ten goede zal
komen.
Behalve de aanplant van de bomen wordt zoals gebruikelijk ook 50% van de plankosten in de
verevening meegenomen.

Beknopte begrotingvoor verevening
Aanschaf materialen
14 xZomereik (Quercus robur) laanboom x€29,251st.
20 x hoogstamfruitboom x € 25,--l st.
68 x tamme kastanje boompaal x € 6,38/st.
20 x boomkorf x € 12,7 5lst.
34 x boomband type autogordel x€,l,25lst.
1 vrachtwagen bomengrond

€
€
€
€
€
€

409,50
500,-433,84
255,-42,50

425.-- +
€ 2.065,84

Subtotaal
Arbeid
34 x planten boom met 1 paal x € 11,70lst.
34 x plaatsen extra paal x € 4,401st.
Subtotaal
On

s

(: 8 x 8 meter) x€ 4,-Jm2
Subtotaal

20 x 64 m2 per fruitboom

Plankosten

50Yox€ 1.000,--

c
€
€

397,80

149.60 +

€

547,40

5.300,--

€ 5.300,--

c

500,--

Subtotaal
Totale kosten verevening

€

500.--+

Ê3-1324

De prijzen gebaseerd op het plantseizoen 2009-2010 en zijn exclusief btw.

Beheer
Het beheer van het groen zal bestaan uit het scheren van de elzensingels, en vorrnsnoei van de
hoogstamfruitbomen. De hoogstammen kunnen de eerste l0 jaar het beste als laanboom worden
opgekweekt, omdat het de bedoeling is dat ze tientallen jaren lang zullen blijven staan. Als er direct
op productie wordt gesnoeid, kan dit ten koste gaan van de levensverwachting van de bomen.
De laagstamfruitbomen zullen wel gesnoeid worden op productie. Indien ze niet meer vitaal genoeg
zijn om te kunnen blijven staan, zullen ze vervangen worden door nieuwe exemplaren, of indien
fruitbomen niet meer geschikt zijn voor deze locatie, kunnen ze eventueel door een Zeeuwse haag
worden vervangen. Wel zal er in alle gevallen voor gezorgd worden dat de afscherming voldoende
breed en dicht blijft, en een streekeigen karakter houdt.
De eiken hoeven allen opgekroond te worden, en eventuele dubbele toppen kunnen ook
weggesnoeid worden.
Het bosplantsoen in de grotere vakken zal gedund moeten worden zodra de afzonderlijke struiken
elkaar in de groei gaan hinderen. Enkele jaren na de eerste dunning zal er nogmaals gedund moeten
worden. Als de vakken te breed uitgroeien, kunnen ze net als de hagen geschoren worden.
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Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
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wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

vestigen van een minicamping

24-07-2015

15-09-2015

STAATSCOURANT

Nr. 23073
31 juli
2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Kennisgeving ongewijzigd vastgesteld
wijzigingsplanJonkersweg 3 Oosterland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 24 juni 2015 vastgestelde wijzigingsplan vestigen van een minicamping aan de Jonkersweg 3 te Oosterland van 3 augustus 2015 tot en met 14 september 2015 ter
inzage ligt. U kunt het digitale wijzigingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het
in deze periode in de hal van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is
de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan daar ook
inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.
Het plan betreft het oprichten van een minicamping op het perceel Jonkersweg 3 te Oosterland. Het
ontwerpwijzigingsplan heeft van 25 mei 2015 tot en met 6 juli 2015 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn
geen zienswijzen ingebracht.
Reageren
Van 4 augustus 2015 tot en met 14 september 2015 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsplan.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende
•die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande
ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel te beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling,
gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 15 september 2015.

Zierikzee, 31 juli 2015
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 24 juli 2015
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2
Oosterland
Hoge Maireweg 5
Jonkersweg 3
Nieuwe Groeneweg 2
Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12
Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

7

2
3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
25

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

8
15
15

Zuid
Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10
15
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.7 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Jonkersweg 3 Oosterland

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 14
datum
college
beroep
30 april 2015

24 juli 2015
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Wijziging bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Duiveland,
Schouwen-Duiveland

-

c",n*rt" ti" f I

SdrcuwenDuiveland

I
l--lí

/

De wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland heeft betrekking op het

perceel Lage Rampertseweg 15 te Oosterland. Het besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" bestaat uit wijzigen van de bestemming naar een

Nieuwe Economische Drager.
Het goedkeuringsbesluit met de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied SchouwenDuiveland ligt met ingang van 24 maart2O14 gedurende 6 weken ter inzage in de leesruimte van het
gemeentehu¡s en kan tijdens de openingstijden worden ingezien.

Ïjdens

de terinzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage.
Belanghebbenden zijn degenen die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerp-besluit
of die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerp-besluit. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van deze afdeling is ingediend.

Zierikzee, 21 maart 2014
Bu rgem eeste

r e n weth o uders

va

n Sch o uwe n-D u ivel a nd,

De secretaris,

M.K. van den Heuvel
De burgemeeste¡

G.C.G.M. Rabelink
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WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de wet ruimtelijke ordening (wro)
Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer De B.ruine, ontvangen op 16 april 2013,inzake
opslag in bestaande
bebouwing, een webwinkel-en omschrijvìng verkoopneetoen'w¡iigen
in u"îr,oojtr*tspeetgoed
zoals genoemd in bijlage 10 van het béstemmingsplan op het pärceel
Lage Rampertseweg 1s te
Oosterland, kadastraal bekend (Duiveland), sectie'G, nummei ZOA;

Ovenaregende dat:

'
o

!"1 verzoek getoetst i_s aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan ',Buitengebied
Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat een webwinkel, opslag in-bestaande Ueoouwinj-en
verkoop
grootspeelgoed niet is toegestaan binnen de beitemming 'Agrarisch'en
õ¡nnen de
bestaande Nieuwe Economische Drager;

'

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren
van een Nieuwe Economische Drager;

'

onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
.h.91
blijkt uít de bíj dit besluit behorende toelichtíng;

'

Blj de webwinkel is geen showroom toegestaan, geen afhaalmogelijkheden
en geen
buitenopslag.

.

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

'

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

'

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkómst;

'

de ontwerpbeschikking vanaf maan dag
heeft gelegen;

.

er gedurende deze termijn een zienswijze naar voren is gebracht;

.

dat de zienswijze is weerlegd zoals in bijlage A is opgenomen.

2l

oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening,
het
bestemmingsplan "Buitengebied schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
voor het realiseren van een Nieuwe Economische Drager aan de Lage Rampertseweg 15 te
Oosterland, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 768, door in bijlagel0 ãe NED toe te
voegen en van de bestaande NED de omschrijving te wijzigen.

Zierikzee,d.d.:

19-, -

2.crl.1

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

secretaris

de burgemeester,

M.K. van den"Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

de

{_

,:

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit
ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Raad van state, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. Voor het in behandJeling nemen van een
beroep is griffierecht verschuldigd. De griffier van de Raaã van State zal u daarovãr nader
berichten. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is
gericht en de gronden van het bezwaar.

lndien beroep is íngediend, kan de voorzieningenrechter van de Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA Den Haag, worden verzocht een voorlopþe
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor
het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is grifierecht verschuldigd.
De griffier van de Raad van State zal u daarover nader berichten.

irL,,-- c.Lre S¿I.Ls
lag6 rampertseweg 15 Ooste¡land
6þrnÈen18

/ L.^n)h-*

SdrqrË+DtÅd.ôd

õ.

A¡n doze lnlorm¡th lunncn geen

óï2"1çr*,¡ ¿\lerr * -- "
Ø1

,$.x,Ì ")p¿c\ 1c':ò

Veúc,'p

7-¿ e ¿t t^f

:åi-..2

wordtn ontlo¡nd.
Schaal 1:5ff)

€
051015m

/[ *n)boqÇi

üså:,ä

20 Juli 2012

O3

Wijzigingsplan
Middenweg 21, Ouwerkerk
Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

het vestigen van een Nieuwe
Economische Drager, te weten
een reparatie- en
onderhoudsbedrijf voor
caravans en ondergeschikte
detailhandel

02-10-2010

12-04-2011

(200e0673)

WIJZIGINGSBESLU IT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van de familie Verhoek ontvangen op 18 juni 2009, inzake het vestigen van
een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor caravans en ondergeschikte detailhandel aan de
Middenweg 21 te Ouwerkerk, kadastraal bekend: (Duiveland), sectie E, nummer 706;

Overwegende dat:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" ;
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen ten behoeve
van het vestigen van een Nieuwe Economische Drager (NED);
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden;
de bedrijfsvloeroppervlakte van de ondergeschikte detailhandel ten hoogste 31,8
m2 bedraagt;
ondergeschikte detailhandel bedoeld is voor de verkoop van accessoires en
benodigdheden die te maken hebben met de reparatie van en onderhoud aan
caravans;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de
verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 5 november 2010 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswìjzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
vestigen van een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor caravans en ondergeschikte
detailhandel aan de Middenweg 21 te Ouwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie
E, nummer 706 door het opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het
opnemen van de activiteit en oppervlakte in Bijlage 10.

Zierikzee, d.d

leges:€ 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 1 maart 2011 tot en met 11 april 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
dd 4 november 2010
Activiteit

Plaats en adres

oppervlakte
( m2)

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

1.290

Burgh-Haamstede
theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier,

Bouwmansweg 10

S zorg-

435

recreati eappartementen

Brabersweg 4
Brabersweg 6

3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen

166
110

Serooskerkseweg 12

Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

333
55

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

535

Serooskerkseweg 12

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
paardenstalling en paardenpension
pension

Slikweg 6

atelier/expositieruimte, caravanstalling,

Steursweg 2

Dreischor
Zuiddijk4
Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Mosseleeweg 6

1

recreatieappartement, pension
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

Weelweg 3

231

333

1.229
1.2'10

Looperskapelle
theetuin met 15 zitplaatsen

Kapelleweg 27

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3

Sluisweg 1a

theetuin met 15 zitplaatsen

40

Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

221

250

Noordwelle
Lokkershofweg 6

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6

Lokkershofweg 7

8 recreatieappartementen

recreatieappartementen

Oosterland
Lage Rampertseweg

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg
Stelweg 3

21

15

Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij

778

192
840

Vissersweg

1

Serooskerke
Oude Zandweg

11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

theetuin met 15 zitplaatsen

20

2 recreatieappartementen

150

Zonnemaire
Rietdijk 12

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT

TOETSING PLAN AAN VOOBWAABDEN WIJZIGING NED
15.6.4. Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's)
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van gronden ter plaatse van de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED door het opnemen van de
aanduiding'NED' op de plankaart en het opnemen van de activiteit en opperulakte in de tabel in bijlage 10,
met inachtneming van het volgende:

A. Wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen
in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's
zoals vermeld in bijlage 1;
Het verzoek betreft het vestigen van een reparatie- en onderhoudsbedrijf voor caravans en
ondergeschikte detailhandel aan de Middenweg 21 te Ouwerkerk. De activiteit valt onder de functie
reparatie van gebruiksgoederen, die voorkomt op de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers
in bijlage 1 van bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland".
B. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
De oppervlakte van de NED bedraagt ten hoogste 25O m2. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
C. tenzijtoepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 15.3.5, vindt de NED plaats in bestaande
gebouwen;
De NED vindt plaats in een bestaande schuur. Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
D. de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang,
hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
2. de ruimtelijke uitstraling;
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige toename
leidt van de automobiliteit;

Gelet op het karakter van het bedrijf als eenmanszaak (aanvrager heeft geen personeel in dienst)
en de oppervlakte van de schuur, kunnen de activiteiten qua aard en omvang als kleinschalig
worden beschouwd. Onevenredige toename van het autoverkeer wordt gezien de kleinschaligheid
van het bedriif dan ook niet verwacht.
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij
geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort;
Reparatie- en servicebedrijven behoren tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten/VNGbrochure Bedrijven en milieuzonering. Dergelijke bedrijven hebben een indicatieve contour van 30
meter tot een gevoelige functie. De meest nabijgelegen woning van derden ligt op een afstand van
circa 75 meter van de schuur waar de reparaties plaatsvinden.
b. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen milieuhinder voor aangrenzende
percelen ontstaat; alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige;
Niet van toepassing. De NED valt onder milieucategorie 2.
E. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beinvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bijde
wegbeheerder;
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft als wegbeheer ons per brief (ontvangen op 28 mei 2010) te

kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen de wijziging.
F. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
Er vindt buiten het gebouw geen opslag van goederen plaats ten behoeve van de NED. Aan deze

voorwaarde wordt voldaan.

G. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor reclamedoeleinden
daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
Er worden geen nieuwe bouwwerken, waaronder lichtmasten en lichtbakken voor

reclamedoeleinden opgericht of geplaatst.
H. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten,
met een breedte van gemiddeld 10 meter;
Het door aanvrager ingediende beplantingsplan is op 10 maart 2009 door een
landschapsdeskundige beoordeeld en akkoord bevonden. De beplantingsstrook is niet overal 10
meter breed, maar dit wordt gecompenseerd met de aanplant van 10 knotwilgen aan de voorzijde
van het perceel. Dit ter verfraaiing van het landschap.
L wiiziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge
de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
De schuur waar de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden worden verricht ligt op 47 meter u¡t
de as van de Middenweg. Gelet op deze afstand vormt het wegverkeerslawaai geen probleem voor
het vestigen van een NED.

J. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
Op 200 meter ligt een grondgebonden agrarisch bedrijf. Gelet op deze afstand en het
grondgebonden karakter van het bedrijf kan er vanuit worden gegaan dat er geen sprake ¡s van
onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingmogelijkheden voor dit bedriif. Bovendien
is er al decennia lang een woning (+ schuur) aanwezig op het perceel Middenweg 19-21.
K. wiiziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De wiiziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst in de

vorm van een (goedgekeurd) vereveningsplan of biidrage in het gemeentelijk vereveningsfonds.
Concreet bepaalt het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 dat de aanvrager een vereveningsbijdrage
dient te investeren. Per NED is dat minimaal€8.000,- . Het vereveningvoorstel van de aanvrager
betreft het vernieuwen van de erfverharding en de realisatie van een hekwerk.
Aanvrager heeft ervoor gekozen de vereveningsbijdrage op het eigen perceelte investeren. Het
plan is om de huidige erfverharding, bestaande uit gebroken puin en drie verschillende soorten
tegels en platen, te vernieuwen, door deze te vervangen door klinkers. Hierdoor wordt van het erf
een eenheid gemaakt. Daarnaast wordt aan het begin van de oprit een smeedijzeren hekwerk
geplaatst met bijpassende verlichting.
Op grond van door aanvrager overlegde offertes voor het hekwerk en het vernieuwen van de
erfverharding kan worden geconcludeerd dat de aanvrager een reële begroting heeft ingediend en
aangetoond heeft dat hij met dit plan minimaal€8.000,- investeert.
Aan de voorwaarden voor verevening wordt voldaan.
L. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ru i mte I ij ke kw al ite itsw i n st ;
Er is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met de aanvrager.
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Wijzigingsplan
Oostweg 5, Ouwerkerk
Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

het vestigen van een Nieuwe
Economische Drager (NED), te
weten paardenpension en
cursuscentrum ten behoeve
van paarden

10-03-2011

03-05-2011

N.:

¡

STAATSC(IURANT

0fficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds

Nr.4667
18

maart
201

,l814.

Wijzigingsplan Oostweg 5 te
Ouwerkerk

Gemeente
Sdrouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 10 maart 2011 vastgestelde wijzigingsplan Oostweg 5 te
Ouwerkerk van 21 maart 2011 tot en met 1 mei 2011 voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00
tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming voor het vestigen van een nieuw
economische drager (paardenpension en cursuscentrum ten behoeve van paarden)
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 17 december 2010 tot en met 27 januari 2011 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 22 maarr.2011 tot en 2 mei 2Q11 kan beroep worden ingesteld tegen het wi.izigingsbesluit. Beroep
kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is

geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt
u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2b00 EA
's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 3 mei 2011.

Zierikzee, 21 maart 2011

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

Staatscourant20ll

nr.4667

18maart2011

1

20101014

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van 29 september 2010, inzake de vestiging van een nieuwe
economische drager op het perceel aan de Oostweg 5 in Ouwerkerk, kadastraal
bekend: Duiveland, sectie G, nummer 651;

Overwegende dat:
a

a

a

a

a

a

a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien de vestiging van een paardenpension en het
geven van cursussen ten behoeve van de houden van paarden binnen de
geldende bestemming wonen niet is toegestaan;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen (artikel
15.6.4) voor de vestiging van een zogenoemde nieuwe economische drager;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden,
zoals blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting en plankaart;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting,
landschappelijke inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een
privaatrechtelijke overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 17 december 2010 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen ten

behoeve van de vestiging van een nieuwe economische drager op het perceel aan
de oostweg 5 in Ouwerkerk door op de plankaart de aanduiding (ned) op te nemen
zoals weergegeven op de gewijzigde plankaart en in bijlage 1O van de voorschriften
toe te voegen;

plaats en adres
Ouwerkerk

Activiteit

Oostweg 5

paardenpension en cursuscentrum t.b.v. paarden 300m,

Zierikzee,

d.d.:

oppervlakte

leges. € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de

loco-secretaris

G.J. Benou

de loco-burgemeester,

A.M Verseput

Beroepsmogelijkheid
Van 22 maart 2011 tot en met 2 mei 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.

belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
o
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter
van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen
dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht
verschuldigd.

Wijzigingsplan van bestemmingsplan Buitengebied SchouwenDuiveland
Oostweg 5 in Ouwerkerk
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Gemeente Schouwen-Du iveland
Betreft wiiziqinq op kaartblad nr.
datum
college
7 december 2010
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Wijzigingsplan
Stelweg 3, Ouwerkerk

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Toevoegen NED

16-08-2021

23-11-2021

GEMEENTEBLAD

Nr. 343127
8 oktober
2021

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland

Kennisgeving wijzigingsplan Stelweg 3 te Ouwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 16 augustus 2021 vastgestelde wijzigingsplan Stelweg 3 te
Ouwerkerk van 11 oktober 2021 tot en met 22 november 2021 raadpleegbaar is op www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het toevoegen van een Nieuwe Economische Drager kleinschalige horeca
met maximaal 15 zitplaatsen op het adres Stelweg 3 te Ouwerkerk.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 19 april tot en met 31 mei 2021 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn
geen zienswijzen ingebracht.
Van 11 oktober 2021 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 23 november 2021

Zierikzee, 8 oktober 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Gemeenteblad 2021 nr. 343127

8 oktober 2021

(341624)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van ,
ontvangen op 7 september 2020, inzake het toevoegen van een
Nieuwe Economische Drager met 15 zitplaatsen horeca op het perceel Stelweg 3, 4305RC Ouwerkerk,
kadastraal bekend als Duiveland sectie E nummer 683;
Overwegende dat:


het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied”;



het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat horeca niet is toegestaan binnen de bestemming Wonen;



er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de
bestemming naar met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf, minicamping, Nieuwe
Economische Drager’;



het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;



de ontwerpbeschikking vanaf 19-04-2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;



er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “Buitengebied” een Nieuwe Economische Drager toe te voegen op locatie: Stelweg 3,
4305RC Ouwerkerk, kadastraal bekend als Duiveland sectie E nummer 683;
Zierikzee, d.d.: 16 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester

M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Mogelijkheid tot beroep
Van 11 oktober 2021 tot en met 22 november 2021 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door:
 belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot het
ontwerpbesluit wijziging;
 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
 tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
 de naam en het adres van de indiener;
 de dagtekening;
 een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
 de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op 23 november 2021 in werking treden.

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
T: (0111) 452 000

IBAN: NL80BNGH0285076094
BIC: BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
dd 9-4-2021
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Reparatie auto’s en landbouwmachines in
bestaande schuur bij woning
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen

Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

166
110
333
55

170
236
231
333
1.229
436
1.210

20

570m²
221
250

740
320

Oosterland
Lage Rampertseweg 15
Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij, kleinschalige horeca
met 15 zitplaatsen
theetuin met 15 zitplaatsen

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.

778
192
1082
20

Toelichting wijzigingsplan Stelweg 3 Ouwerkerk
Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's)
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om gronden ter plaatse van de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' te wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED door het
opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen van de activiteit en het oppervlakte in
de tabel in bijlage 10, met in achtneming van het volgende:
a.
1.
2.

wijziging kan worden toegepast voor:
een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen in
bijlage 1;
overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's zoals
vermeld in bijlage 1;
Een restaurant komt voor in de positieve lijst van Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen
in bijlage 1 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’

b.

de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
In overeenstemming met de in bijlage 1 genoemde omvang, heeft het restaurant een oppervlakte
van 120 vierkante meter met een terras van 122 vierkante meter waar 250 vierkante meter
maximaal is toegestaan.

c.

tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 15.3.5, vindt de NED plaats in bestaande
gebouwen;
Het restaurant vindt plaats in bestaande bebouwing.

d.

de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang,
hetgeen blijkt uit:
de arbeidsbehoefte;
de ruimtelijke uitstraling;
de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige toename leidt
van de automobiliteit;
De arbeidsbehoefte van het restaurant is beperkt, gezien het feit dat er maximaal 15 zitplaatsen
zijn toegestaan. Het restaurant vindt plaats in bestaande bebouwing, dit heeft geen invloed op de
ruimtelijke uitstraling. De wegbeheerder geeft aan dat de verkeer aantrekkende werking niet tot
een onevenredige toename leidt van automobiliteit.

1.
2.
3.

4.
a.
b.

de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbijgeldt dat:
de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten behoort;
de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen milieuhinder voor aangrenzende
percelen ontstaat; alvorens de ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige;
Een restaurant komt voor op de lijst ‘Staat van Horeca-activiteiten en behoort tot ‘overige lichte
horeca’.

e.

de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
De wegbeheerder heeft aangegeven dat de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid
niet negatief worden beïnvloed.

f.

opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
Opslag van goederen zal enkel plaatsvinden binnen bestaande gebouwen.

g.

nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor reclamedoeleinden
daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
Er worden geen nieuwe bouwwerken geplaatst.

h.

voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten,

met een breedte van gemiddeld 10 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord
bevonden door de landschapsdeskundige.
i.

wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ingevolge
de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.

j.

wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
Wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen.

k.

wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
Uit het vereveningsplan blijkt dat zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst.

l.

wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst.
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Wijzigingsplan
Zwanenburgseweg 8, Ouwerkerk
(2014)
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

het vestigen van een Nieuwe
Economische Drager (NED),
ten behoeve van een pension

04-02-2014

17-06-2014

(('

Nr. 12084

STAATSCÍ)URANT

2 mei

2014

Officiêle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds lBl4.

Vastgesteld wijzigi n gspla n
'Zwanenburgseweg I te Ouwerkerk',
Schouwen-Duiveland
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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 4 februari 2014 vastgestelde wijzigingsplan 'Zwanenburgseweg 8 te Ouwerkerk' van 5 mei 2014 tot en met 16 juni 2O14voor belanghebbenden ter inzage ligt in
de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is dè
leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wíjzigingsplan ook inzien
op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het nieuw vestigen van een Nieuwe Economische Drager (NED) ten
behoeve van een pension op het adres Zwanenburgseweg 8 te Ouwerkerk, kadastraal bekend
(Duiveland), sectie E. nummer 551.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 10 februari 2014 tot en met 24 maart2Ol4ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

juni 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Van 6 mei 2014 tot en met 16

Het wijzigingsplan treedt naar verwacht¡ng op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 17 juni 2014.

Zierikzee, 2 mei 2014
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Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
het wijzigen van de bestemming op het perceel Zwanenburgseweg 8 te Ouwerkerk.,
kadastraal bekend (Duiveland), sectie E, nummer 55, door in bijlage 10 de activiteit en
oppervlakte van de NED op te nemen.
Zierikzee, d.d.:
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

de burgemeester,
I

M.K. van den Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 5 mei 2014 tot en met 16 juni2014 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

¡
o
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden vennreten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluít kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
o
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenøijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwiizigingsbesluit
dd 24 augustus 2011
Activiteit

Plaats en adres

oppervlakte
( m")

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

1.290

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6

Serooskerkseweg 12
Steursweg 2

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieapparte m ente n
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

proeflokaa l, pa rtycentru m/feestzaal, koff ie- e n

458

166
110

333
55

Dreischor
Zuiddijk 4

wij

n

theeschenkerij met buitenterras van '100 m2

Kerkwerve
Heuvelsweg 2

atelieriexpositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement

535

Heuvelsweg 13

Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier/expositieruímte, caravanstalling, 1
recreatieappartem ent, Pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderíj met dagrecreatíeve
voorzieningen inclusíef een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

236

Mosseleeweg 6

Serooskerkseweg 12
Slikweg 6

Verseputseweg 38
Weelweg 3

231
333

1.229
436
1.210

Looperskapelle
20

Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitPlaatsen

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2

Theehuis/eethuis (70m2) met 45 zitplaatsen (incl'

Nieuweweg 3

prieel) en theetuin (500m'z) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool

221

Sluisweg 1a

Koeriersbedrijf

250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartem enten
I recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

570m'

Noordwelle
Lokkershofweg 6

Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg

15

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Ouwcrkork
Bloteweg

I

Zwancnburgceweg
Middenwcg 2l
Stelweg 3
Vissersweg

1

I

Zorgboerderij

Pcnsion

778
270
192

Carâvanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met't 5 zitplaatsen

840

theetuin met'1 5 zitplaatsen

20

2 recreatieappartementen

150

20

Serooskerke
Oude Zandweg

1

I

Zonnrmaire
RietdiJk 12
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Wijzigingsplan
Zwanenburgseweg 8, Ouwerkerk
(2018)
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Het realiseren van een
bijeenkomstfunctie (NED)

26-09-2018

13-11-2018

a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

a

tf

J

1201712511

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Van den Bos, ontvangen op 4 juli 2017, inzake het wijzigen van een
bestemming ten behoeve van het realiseren van een bijeenkomstruimte in een bestaand
pension op het perceel Zwanenburgseweg I te Ouwerkerk, kadastraal bekend
(Duiveland), sectie E, nummer 551;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het planologisch mogelijk maken van een
bijeenkomstfunctie in een bestaand pension niet voldoet aan de
doeleindenomschrijving (op grond van artikel 3.7 .5. van de planvoorschriften);

o

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen
van de bestemming in een bijeenkomstfunctie in een bestaand pension;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡¡aarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvraget zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 29 januari 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
het wijzigen van de bestemming op het perceel Zwanenburgseweg I te Ouwerkerk ten
behoeve van het realiseren van een bijeenkomstfunctie, kadastraal bekend (Duiveland),
sectie E, nummer 55, door in bijlage 10 de activiteit en oppervlakte van de NED op te
nemen.

? o $rp,

zuls

Zierikzee, d.d.:
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burge

O C.O

M.K. van den H

G.M. Ra

Beroepsmogelijkheid
Van 1 oktober 2018 tot en met 12 november 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
r
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden venrveten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

o
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerking wijzigingsbesluit
dd 22 september 2018
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4
Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Oosterland
Lage Rampertseweg 15

oppervlakte
( m²)
1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen
Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

166
110
333
55

236
231
333
1.229
436
1.210

20
570m²
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen / beelden verkoop

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Zwanenburgseweg 8
Zwanenburgseweg 8

778
310

Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Pension
Bijeenkomstruimte voor jubilea in bestaand
pension
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

Zierikzee
Bettewaardsedijk 13

Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.

83
192
840
20

245

S1

Wijzigingsplan
Hogeweg 7, Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

01-06-2010

16-07-2010

Nr.8452

('

STAATSC(IURANT

3 juni
2010

Officiêle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds lBl4,
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Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buiten gebied Schouwen-Du iveland
volgens artikel 3.6 l¡d 1a van de Wet
ruimtelijke ordening

Gen eerr"
Sclrouwen-Duirdand

-

ti f

I- /

I

a/ìr

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat de wijzigingsplannen voor uitbreiding van minicampings van 15 naar
25 plaatsen van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 voor iedereen ter inzage liggen in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZierikzee. Op werkdagen is de leesru¡mte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u de wijzigingsplannen ook inzien op donderdag van
17.00 tot 20.00 uur. ook staan de wijzigingsplannen op wrrvw.schouwen-duiveland.nl.
De plannen hebben betrekking op de uitbreiding van de volgende minicampings gelegen in het

bestemmingsplan'Buitengebied Schouwen-Duiveland':
Kampeerboerderij Mol, Zwaardweg 5 te Kerkwerve
Camping De Ecobalans, Moolweg 21 te Ellemeet
Camping De Zwenk. Groeneweg 1 te Ellemeet
Camping Nova Cura, Florisweg 3 te Kerkwerve
Camping De Zonnehoek, Duivendijkseweg 1 te Kerkwerve
Camping Lopswekken, Hogeweg 7 te Scharendijke
Camping 't Rond'oekje, Weelweg 3 te Kerkwerve.

-

De ontwerpwijzigingsplannen hebben van 2 april 2010 tot en met 13 mei 2010 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijze naar voren gebracht.

Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere
ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en
door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
zienswijze tegen het voorgaande ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en
wethouders kenbaarte maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het

indienen van een beroepschrift.

De wijzigingsplannen treden naar verwachting in werking op 16

Zierikzee,
Bu

4

juni 2010

rgemeeste r e n weth

Staatscourant 2010

o

ude

nr,8452

3

rs

va

n

iuni 2010

Sch o uwe n-Du ive

Ia

n

d.

juli

2010.

Gemeenfe

,:

Schouwen-Duiveland
{

j:

.|'

:

20090516
:

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van M.C. van der Weele d.d. 2 mei 2009, inzake de uitbreiding van een
minicamping met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Hogeweg 7,4322 TB te
Scharendijke, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie H, nummer 133;

Overwegende dat:

.
.
.
o
o
o
o
o
.
.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaal2S standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Hogeweg 7,4322 TB te
Scharendijke, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie H, nummer 133, door in
bijlage 9 van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de
betreffende minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d

0

I JUM 2018

leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

de burg

.t

van den

G.C.G.M. Rabeli

Beroepsmogelijkheid
Van 4 juni 2010 tot en met 15 juli 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijzig ing;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige vooziening in te dienen brj de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onvenrvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Hogeweg 7

f****

h

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Wijzigingsplan
Hogeweg 10, Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

15-05-2010

J

FqL€€ND

I

20091179

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelíjke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiverand

Gelet op:
het vezoek van l.P. den Engelsman d.d. 30 oktober 2009, inzake de uitbreiding van een
minicamping met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Hogeweg 10,43ZZTB te
scharendijke, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie G, nummer 344;

Overwegende dat:

.
.
.
.
.
o
.
.
.
.

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaalZs standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonryaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen/wel zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9aWet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Hogeweg 10, 4322 TB ie scharendijke, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie G, nummer 344, door in
bijlage 9 van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de
betreffende minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee,

d.d.:

leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van [datum 2" dag ter inzage legging]tot en met [datum na de laatste dag ter inzage
leggingl kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden
ingesteld door:

o
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is grlffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
Kapelleweg 7, Scharendijke

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Bestemming Agrarisch met
aanduiding 'minicamping' te
wijzigen in bestemming
Wonen met aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf'
met behoud van aanduiding
'minicamping' en vergroten
van aantal standplaatsen
naar maximaal 25

20-02-2018

17-04-2018

STAATSCOURANT

Nr. 12383
2 maart
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Kapelleweg 7 te Scharendijke

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 20 februari 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Kapelleweg 7 te
Scharendijke’ van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 voor belanghebbenden na telefonische afspraak
(0111-452 452) kan worden ingezien in de leeshoek op de begane grond van het gemeentehuis. Op
werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan
ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen en het vergroten
van de bestaande minicamping naar 25 plaatsen op het perceel Kapelleweg 7 te Scharendijke.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 1 januari 2018 tot en met 12 februari 2018 ter inzage gelegen.
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 6 maart 2018 tot en met 16 april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken en tegen wijzigingen in het wijzigingsplan. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 17 april 2018
Zierikzee, 12 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2018 nr. 12383

2 maart 2018

Gemeente

ft
's

Schouwen-Duiveland

/wd)

(22278)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6

lid 1

onder a van de Wet

ruimtelijke ordening

(Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van mevrouw Samsom, ontvangen op 25 september 2017, inzake het
wijzigen van de bestemming Agrarisch met de aanduding 'minicamping' naar de
bestemming Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' met behoud van de
aanduding 'minicamping' en het vergroten van het aantal standplaatsen naar maximaal 25
op het perceel Kapelleweg 7 te Scharendijke, kadastraal bekend (Middenschouwen),
sectie H nummer 1073;

Overwegende dat:
ø

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duiveland";

ø

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat er geen agrarisch bedrijf ter plaatse aanwezig is en het
aantal standplaatsen in bijlage 9 op maximaal 15 staat;

ø

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
vergroten van het aantal standplaatsen en wijzigen van de bestemming Agrarisch

naar de bestemming Wonen;

o

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit

de

bij dit

besluit

behorende

toelichting;

ø

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

ø

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

ø

de
zijn

0

en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

uitvoering

de ontwerpbeschikking vanaf maandag
inzage heeft gelegen;

ø

1

januari

2018 gedurende zes weken

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

ter

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen door de
bestemming Agrarisch met de aanduding 'minicamping' te wijzigen in de bestemming
Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' met behoud van de aanduding
'minicamping' en het vergroten van het aantal standplaatsen naar maximaal 25 op het
perceel Kapelleweg 7 te Scharendijke, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H
nummer 1073, door in bijlage 9 het aantal niet-permanente standplaatsen te verhogen

met

10.

Zierikzee, d.d.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester,
\_

.K.

van denßéuvel

G.C.G.M. Rabelink

3

Beroepsmogelijkheid

Van 5 maart 2018 tot en met 16
wijzigingsbesluit.
ø

april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
Beroep kan worden ingesteld door:

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking

tot

het ontwerpbesluit wijziging;

ø
ø

belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen
belanghebbendenberoep instellen.

(alle)

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:
State,

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het
de gronden van het beroep.
-

Het

is

mogelijk een verzoek

om voorlopige voorziening

is

gericht;

in

te

dienen

bij

de

voorzitter

van

voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Kapelleweg 7 te Scharendijke
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen van de
bestemming Agrarisch met de aanduiding ‘mini camping’ naar de bestemming Wonen met de
aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' met behoud van de aanduiding ‘mini camping’ en het
aantal standplaatsen vergroten naar maximaal 25. In artikel 3.7.6 en 15.6.2 van het
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor
opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
3.7.6. Wijziging na bedrijfsbeëindiging
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming ter plaatse van de aanduiding
bouwvlak of bouwstede wijzigen in de bestemming Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' en / of in de bestemming Wonen met de aanduiding 'zonder gebouwen' en /
of in de bestemming Wonen met de aanduiding NED en / of in de bestemming Agrarisch
zonder aanduiding, met in
achtneming van het volgende:
a. het agrarisch bedrijf is beëindigd;
b. het gebruik van een bestaande NED mag worden voortgezet;
c. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; alvorens de wijziging toe te passen
vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de milieudeskundige.
15.6.2. Wijziging vergroten aantal standplaatsen minicamping
Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen op een minicamping
vergroten door het aantal niet-permanente standplaatsen zoals genoemd in bijlage 9 te
wijzigen, met in achtneming van het volgende:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die
bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van
voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
e. buiten het bestemmingvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
f. de wijziging wordt slechts toegepast als een woning op het bouwperceel krachtens het plan
is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent wordt bewoond door
de aanvrager en exploitant van de minicamping;
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed,
alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
i. voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standplaatsen bedraagt;
j. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt
ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen
woning van derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen
van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;
k. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming
Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste
100 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met
de bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds minder
dan 100 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid
niet verkleinen;
l. de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van
de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
26.6 in de kolom 48 dB geluidscontour / maximale zonebreedte aangegeven afstand, tenzij
de bestaande afstand van de minicamping tot de as van de weg per wegvak zoals
aangegeven op plankaart 17 kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in de kolom minicampings

aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de weg door de wijzing
niet wordt verkleind;
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ruimtelijke kwaliteitswinst.

Op grond van artikel 3.7.6 en 15.6.2 van de bestemmingsplanvoorschriften kunnen
burgemeester en wethouders de bestemming wijzigen naar Wonen met de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf' met behoud van de aanduiding ‘mini camping’ en het aantal
standplaatsen vergroten naar maximaal 25.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikelen 3.7.6 en 15.6.2 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Kapelleweg 7 te Scharendijke

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 4
datum
college
beroep
01-12-2017

12-12-2017
Noordpijl

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 20 februari 2018
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Steursweg 3
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2
Oosterland
Hoge Maireweg 5
Jonkersweg 3
Nieuwe Groeneweg 2
Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12
Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

7

2
3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
10
10
15
22
20
22
15
10
25

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
25

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

8
15
15

Zuid
Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
20
20
10
15
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

S4

Wijzigingsplan
Kapelleweg 17, Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping met
10 extra niet-permanente
standplaatsen

03-09-2010

15-10-2010

J

t

\vØ LC

VNÞ

20091 I

8t

WIJZIGINGSBESLUIT

artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van C.W. Bos d.d. 4 oktober 2009, inzake de uitbreiding van een minicamping
met 10 extra standplaatsen op het perceel aan de Kapelleweg 17,4322NJ te
Scharendijke, kadastraal bekend: Middenschouwen, sectie G, nummers 107 en 109;

Overwegende dat:

.
.

)

.
o
o
o
.
.
.
.

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maximaal2S standplaatsen;
het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing en verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst;
de ontwerpbeschikking vanaf 2 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9a Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen
ten behoeve van het uitbreiden van een minicamping aan de Kapelleweg 17,4322 NJ te
Scharendijke, kadastraalbekend: Míddenschouwen, sectie G, nummers 107 en 109, door
in bijlage 9 van dit bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de
betreffende minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.:

0 3 stP.

2010

leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris

de bu

t
M.K. van den Heuvel

G.C.G.M

Beroepsmogelijkheid
Van 3 september 2010 tot en met 14 oktober 2010 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

o
o
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

o
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
Kapelleweg 29, Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

realiseren Nieuwe Economische
Drager (NED), te weten
cursuscentrum met
slaapaccommodatie

03-01-2017

26-05-2015

a

(201 60505)

-)
WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer/mevrouw Vrijer, ontvangen op 23 maart 2016, inzake het realiseren
van een cursuscentrum met slaapaccommodatie op het perceel Kapelleweg 2g te
Scharendijke.

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het realiseren van een cursuscentrum met
slaapaccomodatie niet past binnen de bestemming 'Wonen, voormalig agrarisch
bedrijf';

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren van een cursuscentrum met slaapaccommodatie;
a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡vaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 10 oktober 2016 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van een Nieuwe Economische Drager aan de Kapelleweg 29 te Scharendijke.

Zierikzee,

d.d.: A* q - ¿c\?

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Tegen het wijzigingsbesluit kan beroep worden ingesteld. Beroep kan worden ingesteld
door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden veruveten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onveruvijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan
Nieuwe Kerkweg 2a, Scharendijke

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wijzigen van
bestemmingsplan door
opnemen van aanduiding
NED (Nieuwe Economische
Drager)

20-02-2018

17-04-2018

STAATSCOURANT

Nr. 12385
2 maart
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Nieuwe Kerkweg 2a te Scharendijke

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 20 februari 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Nieuwe Kerkweg
2a te Scharendijke van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 voor belanghebbenden na telefonische
afspraak (0111-452 452) kan worden ingezien in de leeshoek op de begane grond van het gemeentehuis.
Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming door het toevoegen van de aanduiding
NED (Nieuwe Economische Drager) op het perceel Nieuwe Kerkweg 2a te Scharendijke.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 1 januari 2018 tot en met 12 februari 2018 ter inzage gelegen.
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 6 maart 2018 tot en met 16 april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 17 april 2018
Zierikzee, 2 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2018 nr. 12385

2 maart 2018

.

Gemeente

.

,

k

Schouwen-Duiveland

/ÃJ

fs

(30153)

W|Jz|G|NGsBEsLu|T
artikel

3.6

lid 1

onder a van de Wet

ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Van den Bos, ontvangen op 3 november 2017, inzake het wijzigen
van de bestemming ten behoeve van het vestigen van een NED voor caravanstalling in
kassen op het perceel Nieuwe Kerkweg 2a te Scharendijke, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 193;

Ovenivegende

dat:

o

is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Schouwen-Duive|and”;

0

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat op de bestemming Agrarisch (met aanduiding
glastuinbouwbedrijf) geen caravanstalling is toegestaan;

o

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
toevoegen van de aanduiding 'NED' ten behoeve van een Nieuwe Economische

het verzoek getoetst

Drager;

o

het onderhavige verzoek voldoet aan
blijkt uit

de

bij dit

besluit

behorende

de hiervoor geldende voonlvaarden, zoals

toelichting;

ø

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

ø

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

ø

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

zijn

0

de ontwerpbeschikking vanaf maandag
inzage heeft gelegen;

ø

er

gedurende deze

termijn

1

januari

2018 gedurende zes weken

geen zienswijzen naar voren

zijn

gebracht;

ter

2

Besluiten:

op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen door het
opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen van de activiteit
caravanstalling en de oppervlakte in de tabel in bijlage 10 aan de Nieuwe Kerkweg 2a te
Scharendijke, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 193.
gelet

Zierikzee, d.d.

20

februari

2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris

i`v^

de burgemeester,

VVVÖ

M.K. van den

Heuvl

.

G.C.G.M. Rabelink

3

Beroepsmogelijkheid

Van

april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
Beroep kan worden ingesteld door:

5 maart 2018 tot en met 16

wijzigingsbesluit.

hebben gebracht met betrekking

o

belanghebbenden

ø

belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden ven/veten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen

die zienswijzen naar voren
het ontwerpbesluit wijziging;

ø

belanghebbendenberoep

tot

(alle)

instellen.

bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

Een

beroepschrift kunt u indienen

State,

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het
de gronden van het beroep.

is

gericht;

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Nieuwe Kerkweg 2a te
Scharendijk
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de bestemming te wijzigen van de
bestemming Agrarisch (met aanduiding glastuinbouwbedrijf) naar een Nieuwe Economische
Drager (NED) ten behoeve van een caravanstalling met de aanduiding ‘NED’. In artikel 3.7.5
van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden hiervoor
opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
3.7.5. Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED's).
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen
van een NED door het opnemen van de aanduiding 'NED' op de plankaart en het opnemen
van de activiteit en de oppervlakte in de tabel in bijlage 10, met in achtneming van het
volgende:
a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers zoals opgenomen
in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de NED's
zoals vermeld in bijlage 1;
b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde omvang;
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 3.3.7 vindt de NED plaats in
bestaande
gebouwen op een bouwstede of bouwvlak;
d. de NED, of alle NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf, wordt of worden
uitgeoefend
in een kleinschalige omvang, hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
De arbeidshoefte is heel klein. De werkzaamheden worden door 1 persoon uitgevoerd. Het
betreft een seizoensgebonden activiteit. In maart / april worden de caravans geleidelijk aan
uitgereden en naar de diverse campings gebracht. in november worden ze weer gestald. Er
worden ca. 50 caravans geplaatst.
2. de ruimtelijke uitstraling;
Aan de ruimtelijke uitstraling verandert er niets.
De ruimtelijke uitstraling blijft gewaarborgd door het inrichtings- en beplantingsplan
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een onevenredige
toename leidt van de automobiliteit;
De verkeersaantrekkende werking is nihil. In het voor- en naseizoen worden de
caravans eenmalig uit- en ingereden. De wegcapaciteit laat deze extra
bewegingen makkelijk toe. Ook wordt de voorkeursgrenswaarde van 48dB door
de extra verkeerbewegingen niet overschreden. Teven wordt er geen extra
verlichting geplaatst.
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbij
geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten
behoort;
e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed,
alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
Zie hierboven onder de verkeersaantrekkende werking.
g. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
opslag van goederen t.b.v. de NED is buiten de gebouwen niet aanwezig.
i. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die bestaat uit
een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
k. wijziging wordt niet toegepast alvorens zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
l. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de

ruimtelijke kwaliteitswinst.
Op grond van artikel 3.7.5 van de bestemmingsplanvoorschriften kunnen burgemeester en
wethouders de bestemming wijzigen ten behoeve van het vestigen van een NED.

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Nieuwe Kerkweg 2a te Scharendijk

Gemeente Schouwen-Duiveland
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
Betreft wijziging op kaartblad nr. 4
datum
college
beroep
01-12-2017

12-12-2017
Noordpijl

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
d.d. 20-02-2018
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Kievitsweg 2
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 5
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
een bezoekerscentrum en het houden van
Alpaca’s voor wandelingen en verkoop
paardenstalling en paardenpension
pension
Hoveniersbedrijf
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

166
110
333
55

640
231
333
1.500
1.229
436
1.210

Looperskapelle
Kapelleweg 27

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

40
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25
slaapplaatsen en 6 recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

540

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Noordwelle
Lokkershofweg 4-6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

740
320

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Scharendijke
Nieuwe Kerkweg 2a

Caravanstalling

2200

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN CURSIEF EN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan
Nieuwe Kerkweg 4, Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiding mini-camping met
10 extra standplaatsen en
realisatie landschapscamping

14-07-2010

03-09-2010

Nr.11627
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0fficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan bestemmin gsplan
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Sdrouwen-Duiveland

\

lt | )
I - /

1/ìí

Vaststelling gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke
ordening:
' voor het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de uitbreiding van een minicamping met
10 extra standplaatsen en de realisatie van een landschapscamping op het perceel aan de Nieuwe
Kerkweg 4 in Scharendijke.
Dit besluit en daarbij behorende stukken liggen van vrijdag 23 juli 2010 tot en met donderdag
2 september juni 2010 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. U kunt
de stukken ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.
Tegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd
beroep ingesteld worden bij de Baad van State. Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA
Den Haag. door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen
naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Staatscourant 2010 n¡.

11627

22iu1i2010

20091182

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van 29 oktober 2009, inzake de uitbreiding van een minicamping met 10 extra
standplaatsen en de realisatie van een landschapscamping met 60 standplaatsen op de
percelen aan de Nieuwe Kerkweg 4,4322 TH te Scharendijke, kadastraal bekend:
Middenschouwen, sectie H, nummers 192, 195,208 en218;

Overuvegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Bu itengebied Schouwen-Duiveland";

a

a

a

a

a

a
a

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaaltoegestane aantalstandplaatsen voor
de minicamping wordt overschreden en de realisatie van een landschapscamping
niet is toegestaan;
er in het bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen (artikel 3.7.8
en artikel 3.7.10) voor het uitbreiden van een minicamping tot maximaal23
standplaatsen en de realisatie van een landschapscamping met maximaal60
standplaatsen;
het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡raarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting en plankaart;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting, landschappelijke
inpassing, verevening en natuurcompensatie zijn gewaarborgd middels een
privaatrechtel ijke overeen komst;
de ontwerpbeschikking vanaf 16 april2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
er gedurende deze termijn één zienswijzen naar voren is gebracht;
dat deze zienswijze is weerlegd in bijgevoegd antwoordnotitie;
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Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen ten
behoeve van de uitbreiding van een minicamping en de realisatie van een
landschapscamping op de voornoemde percelen door op de plankaart de bestemming RVR (lc) en de bestemming N(lc) op te nemen zoals weergegeven op de gewijzigde
plankaart, de landschapscamping op te nemen in bijlage 4 en in bijlage 9 van het
bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de betreffende
minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee,

d.d.:

leges:€ 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de

loco-secretaris

G.J. Benou

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van de dag na de ter inzage legging van dit besluit kan gedurende zes weken beroep
worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voozitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 4. Overzlcht kampeerterreinen, landschapscampings
en boerenboscamping
Kern, straat, huisnummer

Maximaal aantal standplaatsen

boerenboscamoinq
Kerkwerve
Weelweg 3-7

50 niet-permanente standplaatsen

kampeerterrein
Noordwelle
Weelweg 12

5 permanente standplaatsen

landschapscampinqs
Zonnemaire
Rietdijk 10
Rietdijk 12

24 niet-permanente standplaatsen
60 niet-permanente standplaatsen

Scharendijke
Nieuwe Kerkweg 4

60 n i et-perma nente standplaatsen

Adres sn plaata

aantal atândplaatssn

psrmanent

nlet-psfmanent

aantâl
standplaatssn

wintsßtall¡ng

Noord of
Zu¡d t.o.v.
Dollngsd¡jk

BrouwgÊhâven
5

Blankêrsweg 1
Blânksrsweg 2
Dirkswsg 2
Dirkswèg 3

l5
5

Burgh-HaamstEd€
Bouwmanswsg 1
Brabersweg 4
Brabêrsweg 6
Cauerswsg 10
Kraaijsnsteinwêg 25
Mseldijk 4

I

10
15
10

25
5

Meèldük
Oolesweg
Steurswêg 2

I

Noord
Noord
Noord
Noord

15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

t5

Zu¡d

'15

Zuid
Zuid

5

10
10
15

3
5
3

22
20
22

Dra¡schor
Gaandèrse'swog 2

Wsllewsg 43

5

Zuiddijk 4

25

Ellemest

t5

Groêneweg 1
Hakewekkên I

15

Moolwog 19
Schêlpweg 19a
Schelpw6g 31
Schelpwêg 38

2

23

5

15
10
15

5

5

1

I

I

Platts Capelledijk
Stolpweg 7

2

t0

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

10
15
15
15
10

5

1

Zuid
Zuid
Zuid
Zu¡d

Zuid
Zuid

'15

Zuid

15
15

Zu¡d

l5

1

Zuid
Zuid

15

l5
5

Zuid
Zuid

25
25
20
'15

5

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25

Niouw6rkgrk
Câpèlleweg I
Galgswag 5
Krabbenhoekseweg
Oude Poldsrd¡jk

20
't0
15

Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verssputsewsg 13
Versoputseweg 5
Verseputseweg I
Wsêlweg 3
Zandweg 6
Zwaardwêg 5

V¡ssorsweg

l0

1

Duivandijkseweg 6
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvêlsweg 7
Lokkerswsg 2
Pap6weg 2
Sl¡kweg 7
Taaiiêrsweg

'l

15

Kerkwaruo
Brasweg 5
Ðuivsndüksewsg

laaüarswsg

't0

5
6
5

15
10
15

Zuid
Zúid
Zuid
Zuid
Zuid

Noordwolle
Kuijerdamsewag 4
Ku¡jerdamsêweg 7
Lokkêrshoftveg 7
Zu¡dwellêweg 2

3
5
5
5

Oosterland

12
10

20

l0

Hogs Ma¡rswsg 5

I

N¡euwe Groanêweg 2

15

Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zuid

Ouwerkerk
Noord Achterueg 2
Nw Noordd¡jksowsg
Stelwag 3

Zwansnburgsêweg

ScharcndIke
Elkszeesêweg
Elkezeeseweg

46
60

I
12

'15

2
3

2
5

Groenaweg 2

Hogêwêg
Hog€ÅMêg

10
7

Kapelleweg 17
Kapellswsg 7
KloosteMeg 9
Nw t<e*weg 4
Ringdík 3
Schenderswêg 1
Schendèrswag 4

5
5
5
5
5
5

13
15

Zuid
Zuid
Zuid

1

Zuid

23
'10

15
10
10

l0
l0
20
20

l5
15
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Nootd
Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg

1

19

3

12

Noord
Noord

14

Noord

Goweveerseweg 1
Goweveerseweg 8

15

Zuid
Zuid

Straalweg 5
Zandweg 37

20
25

1

9

S¡rjansland
Dillingsweg 11

Ziêrikzee

Zuid.

Zuid,

Zonnemaire
Kijku¡tsedUk 1
Kijku¡tsedùk 3
Oostweg 8
R¡etdUk 10
R¡êtdik 12
Stapelsweg 3
Zonnêmairsedijk 2
Zuidweg 38

2
5

13

Zuid

10

Zuid
Zuid
Zuid

I

20
24

5

10

3

12

15

15

Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
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Antwoordnotitie wijzigingsplan Nieuwe Kerkweg 4 Looperskapelle
Bijlage bij wijzigingsbesluit 20031 182 (d.d. M juli 2010)
ln oktober 2009 is het vezoek ontvangen voor de Realisering van de landschapscamping en
de uitbreiding van de minicamping op een perceel aan de Nieuwe Kerkweg 4 in
Looperskapelle.
Een ontwerp-wijzigingsplan ten behoeve van dit vezoek heeft ter inzage gelegen van 16 april
2010 tot en met 27 mei 2010. Gedurende deze termijn is door een belanghebbende een
zienswijze naar voren gebracht.

Zienswijze
Uit de brief met de zienswijze vallen de volgende bezwaarpunten te destilleren;

1.

2.
3.

Met een uitbreiding van 60 kamperplaatsen bij Den Osse komen de kampeerplaatsen
in het achterland niet meer vol. Kampeerplaatsen dienen verspreid te worden over
heel Schouwen-Duiveland, waarbij door de uitbreiding van minicampings tot 25
plaatsen voldoende ruimte biedt;
Landschappelijke inpassing met grondwallen past niet in het landschap;
De verevening uit het plan is niet voor de 60 plaatsen, alleen voor de uitbreiding van
de minicamping met 10 plaatsen.

1. Concurrentie
Kort samengevat zou de toename van de kampeereenheden te veel gevolgen voor de
bezetting van campings in het achterland hebben.
ln het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" zijn algemene
wijzigingsbevoegdheden opgenomen om medewerking te kunnen verlenen aan uitbreiding
van minicampings en de realisering van landschapscampings, mits wordt voldaan aan een
aantal voonraarden. De voonruaarden zien onder meer op de situering, oppervlakte en
invulling van de camping, landschappelijke inpassing, verevening en verkeersaspecten.
Met het opnemen van de bevoegdheden onder deze voonuaarden is door de gemeenteraad
de keuze gemaakt om geen beperking in aantallen op te nemen, maar om dit aan te markt
over te laten.
De mogelijkheden om een landschapcamping te beginnen gelden derhalve ook niet alleen
voor (de omgeving van) recreatieconcentraties, maar gelden ook voor'het achterland'.
Overigens zien wij deze locatie niet als behorend bij de recreatieconcentratie Den Osse.

2. Landschappelijke inpassing
ln de zienswijze wordt naar voren gebracht dat grondwallen niet in het landschap passen
Het landschappelijk inpassingsplan dat bij het wijzigingsplan hoort, is tot stand gekomen na
uitgebreid overleg met het kwaliteitsteam voor het buitengebied, waarin een
landschapsdeskundige zitting heeft. Dit heeft geresulteerd in een positief advies van het
kwaliteitsteam op 24 juni 2008. Naar aanleiding van de zienswijze is een reactie gevraagd
van de landschapsdeskundige. ln het advies van2l juni 2010 is aan de hand van het
landschappelijk raamwerk beschreven dat het landschappelijk inpassingsplan inclusief de
grondwallen aansluiten op de ruimtelijke structuur van de omgeving. Het advies is begrijpelijk,
goed onderbouwd en vertoond geen gebreken naar inhoud of wijze van totstandkoming. Het
advies kan dan ook aan het besluit ten grondslag worden gelegd.
De conclusie is dan ook dat het inrichtingsplan (inclusief de grondwallen) voldoet aan het
criterium uit het bestemmingsplan dat de inrichting past binnen het Landschappelijk
Raamwerk en goed aansluit op de ruimtelijke structuur van de omgeving.

3. Verevening
De initiatiefnemer heeft voor zowel de minicamping als de landschapscamping een
vereveningsopgave. Voor wat betreft de minicamping is in verevening voozien door de
aanleg van een picknickplaats bij het recent aangelegde fietspad aan de achtezijde van het

1

perceel tussen Den Osse en Serooskerke. Voor wat betreft de landschapscamping ziet de
verevening op de aanleg van 5 hectare natuur (inclusief akkerranden en wandelpaden).
Hiermee wordt voor beide initiatieven voldaan aan de vereveningsopgave.

Gonclusie
De zienswijze geeft dan ook geen aanleiding om alsnog af te zien van vaststelling van het
wijzigingsplan.

2

S8

Wijzigingsplan

Ravensweg 1, Scharendijke

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Vestigen van een
minicamping

20-12-2013

4-2-2014

STAATSCOURANT

Nr. 35991
20 december
2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Scharendijke, Ravensweg 1,
wijzigingsplan, Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders hebben besloten om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke
ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Schouwen-Duiveland’ vast
te stellen voor:
• Het vestigen van een minicamping op het perceel, sectie G nr. 118, Ravensweg 1 te Scharendijke.
Het wijzigingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2013 tot en met 3 februari
2014 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.
Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit door een beperkte groep
belanghebbenden.
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Staatscourant 2013 nr. 35991

20 december 2013
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Wijzigingsplan
Schendersweg 1, Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiding mini-camping met
10 niet-permanente
standplaatsen

02-11-2010

19-03-2011

:Ëiï STAATSCÍIURANT

.t''g-]i;iìí't¡f;^iìt-'''

officiële uirgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds

Nr. 1858
3

februari
2011

1814.

Wijzigingsplan Schendersweg
Scharendijke

1

.l,

l(* I )
Sdrouwen-Duiveland I
1>lí /
Gemeente

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend. dat het op 2 november 2O10 vastgestelde wijzigingsplan Schendersweg
te Burgh-Haamstede van 4 februari 2011 tot en met 17 maart 2011 voor iedereen ter inzage ligt in de
leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte
geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op wwwschouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een minicamping aan de Schendersweg
dijke met 10 niet-permanente standplaatsen.

1

te Scharen-

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 ter inzage
gelegen. Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 5 februari 2011 tot en met 18 maart 2A11 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwiis niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u índienen bij de afdeling Bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA's-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 19 maart 201 1.

Zierikzee, 3 februari 2011
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duive!and.

Staatscourant 2011 nr.

1858

3

februari

2011

1

(20r00386)

WJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van de heer Dalebout, ontvangen op 30 maart 2010, inzake de uitbreiding
van een minicamping op het perceelaan de Schendersweg 1 te Scharendijke, kadastraal
bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 229;

Overwegende dat:

.
o
.
r
.
¡
.
o
.

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het maximaal toegestane aantal standplaatsen
wordt overschreden;
er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van een minicamping tot maxímaa|25 standplaatsen;
het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden;
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de aanvrager tevens voldaan heeft aan het principe van verevening;
de uítvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de
verevening zij n gewaarborgd middels een p rivaatrechtelijke overeen komst;
de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 5 november 2010 gedurende zes weken ter
inzage heefr gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening het bestemmingsplan 'Buitengebied Schouwen-Duivelandi te wijzigen voor het
uitbreidén van een minicamping aan de Schendersweg I te Scharendijke, kãOastraal
bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 22g, door ín bijlage g van dit
bestemmingsplan het aantal niet-permanente standplaatsen voor de betreffende
minicamping te verhogen met 10.

Zierikzee, d.d.

leges: € 980,00

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 5 februari 201 I tot en met 18 maart 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door.

.
.
r

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelíjkenrvijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
legen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
state, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten mínste bevatten:

.
.
.
o

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorldpige vooziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereÍst. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Adles en plaals

aantal standplaalsôn

petmanent

niet-peimanent

âanlål
standplaatsen

Noord of
Zuld t.o.v.

winterstall¡ng

Dsl¡ngsdilk

Btouwetshaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3

5

'10

5

15
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg
Braberswsg 4
Brabersweg 6

Cauersweg

1

5
5

25
10

10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15

Zuid
Zuid

25

Zu¡d

15
15
10

15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
15

Zuid
Zuid

'10

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

1.0

15

10

Kraaijensteinweg 25
Meeldük 4
Meeldijk
Oolesweg 8
Steursweg 2

I

3
3

20
22
'15

Drelschor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43

5

Zu¡ddUR4
Ellemeet
Groeneweg I
Hakawekken

1

Moolweg 19
Schelpweg 1 9a

5
6

Schelpweg 31
Schelpweg 38

1

10

Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg
Duivendijkseweg
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 12

Hsuvelsweg

5
5

21

'15

Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Sl¡kweg 7

Taaijsrsweg

5

I

15

Versêputseweg

13

Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zândweg 6
Zwaardweg

5

25
5

'10

15
'15

15

15
5

Nleuwerkerk
Capolleweg 1
Galgeweg 5

10

15
15

Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderd¡jk
Platte Capelledijk 1
Stolpweg

'15

I

7

Vissersweg

10
15

25
25
20

1

Taaijersweg
Tellersweg 4
Tellersweg 5

15
20
10

5

15
15
10
'15

1

Noordwelle

4
7
7
2

Kuijerdamseweg
Kuijerdamseweg
Lokkershofweg
Zuidwelleweg

Oosterland

5

Hoge Maireweg
Niêuwe Groeneweg 2

Ouwerk6rk
Noord Achterueg 2
Nw Noorddijksewêg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12
Scharend¡¡kE
E¡keEeeseweg

Elkezessêweg

46
60

3
5
5
5

7

12
10

20
10

I
15

2

15
13
15

3

1

2
5

10

KloostsM€g

Schendeßweg

Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zúid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord (Gewjz¡gd)

1

Schsnd€rsweg 4

Zúid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord

10

I

zuid

15

10
10

Nw Kerkweg 4
Ringdijk 3

Zuid
Zu¡d

20
10
't5

'10

Kapelleweg 17
Kapelleweg 7

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Groeneweg 2

Hogeweg 10
Hogeweg 7

Zuid

Serooskerke
Nw Prunjewog 3
Serooskerkseweg

1
1

9

3

19
12

23

Noord
Noord

Sir¡ansland
Dillingsweg

1

14

Noord

15

Zu¡d

15
20
25

Zuid
Zuid

Zietilees
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandwsg 37

5

Zvid

Zonnoma¡re
Kijkuitsedijk
Kijku¡tsed¡jk 3
Oostwsg
Rietdijk 10
Rietd¡jk 12
Stapelsweg 3
Zonnsma¡rsed¡jk 2
Zuidweg 38

I

2

13
10

5

20
24

1

15
'10

12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Tuid

TOETSING PLAN AAN VOORWAARÐEN y/4JZIGINGSBEVOEDHEID
3.7. 8. Wijziging ve rgroten aantal standplaatse n min icamping

Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen op een minicamping vergroten
door het aantal niet-permanente standplaatsen zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen, met in
achtneming van het volgende:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
Er is een uitbreiding tot 25 standplaatsen aangevraagd
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
Uítbreiding voldoet aan de voorwaarde.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
Klopt, de uitbreiding ligt noordwestelijk van de huidige minícamping.
d. voonien wordt in een afschermende tandschappelijke inpassing van de minicamping die
bestaat uit een beplantlngsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van vaomametijk
streekeigen sooften, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
Het door de aanvrager ingediende inrichtings- en beplantingsplan is beoordeeld en akkoord bevonden.
e. buiten het bestemmingvlak is een ter¡ein van ten minste I ha in eigendom of pacht;
Buiten de agrarische bouwstede is een terrein van meer dan t hectare in eigendom.
f. de wiiziging wordt slechfs foegepasf als een (dienst)woning op het bouvwtak of de bouwstede
krachtens het plan is toegesfaa n en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent
wordt bewoond door de aanvrager en exploilant van de minicamping;
Op het perceel is een (dienst)woning aanwezig, welke wordt bewoond door de aanvrager/exploitant van de
mínícamping.
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouvwlak of bouwstede is gesitueerd;
Uitbreidíng voldoet aan de voorwaarde.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief belnvloed, alvorens
wijziging foe fe passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk
advies in bij de wegbeheerder;
Bij brief van 15 juli 2010 heeft het Waterschap Zeeuwse Eilanden, als wegbeheerder, aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen de voorgenomen ontwikkeling.

i. voonien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste l lAo/o van het aantal
standplaatsen bedraagt;
Parkeerruimte is aanwezig bij de standplaatsen op de minicampíng (25 stuks). Daarnaast is er op het erf
ruimte om te parkeren. Hiermee voldoet het aantal parkeerplaatsen aan de 110o/o van het aantal
standplaatsen.

i. de afstand fussen de minicamping en de

meest nabij gelegen woning van derden bedraagt

ten minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabg gelegen
woning van derden reeds minder dan 50 meter bednagt, mag deze afstand door toepassen

va n deze wijz igingsbevoegdheid niet vefuleinen ;
De uitbreiding van de minícamping vindt plaats op círca 60 meter van de meest nabij gelegen woning van
derden. Hiermee voldoet het plan aan de vereiste afstand van ten minste 50 meter.

k. de afstand fussen de minicamping en de meesf nabij gelegen gronden met de bestemming
Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawatef bedraagt ten minste
100 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met
de bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding'dettawatef reeds
minderdan 100 meter bednagt, mag deze afstand doorfoepassen van deze wijzigingsbevoegdheid
niet verkleinen; gronden met de bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping'
bl ijve n h ierbij bu iten besch ouw i n g ;
Binnen een afstand van 100 meter bevinden zich geen gronden met de bestemming Natuur of Water met
de aanduiding'deltawater'.

l. de wiizing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van
de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand, tenzijde bestaande afstand van de
minicamping fol de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner
is dan de in añikel 28.6.1 in de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand
van standplaatsen fof de as van de weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De uitbreiding van de minicamping ligt op voldoende afstand tot de as van de weg per aangegeven
wegvlak. De afstand tot de wegas van de Delingsdijk is groter dan 58 meter. Ook zijn de nieuwe
standplaatsen gesitueerd op meer dan 28 meter tot de wegas van de Ringdijk.
m. wiiziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden
van naastgelegen percelen;
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingmogelijkheden van naastgelegen percelen.
n^ wijziging wordt slechts foegepasf als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke lq/valiteitswinst;
Aanvrager/exploitant heeft ervoor gekozen een bedrag van 800 euro x 10 extra standplaatsen = 8.000
euro te storten in het vereveningsfonds. Hiermee voldoet het verzoek aan het principe van verevenen

(ruimtelijke kwaliteitswinst).
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst ls ges/ofen
over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de
ru imtel üke kw al ite itsw i nsû
Met de aanvrager is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten.

S 10

Wijzigingsplan
Schendersweg 4 Scharendijke
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

uitbreiding mini-camping tot
maximaal 25 standplaatsen,
waarvan 5 maximaal 5 vaste
standplaatsen

02-04-2015

24-03-2015

J

(2s1420741

WIJZIGI NcSBESLU lT (Defin itief)

artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van mevrouw E. van Steenvelt, ontvangen op 28 november 2014, inzake het
uitbreiden van een bestaande minicamping tot 25 standplaatsen (waarvan maximaal S
vaste plaatsen) op het perceel Schendersweg 4 te Scharendijke., kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie E , nummer 136;

Overwegende dat:
het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";
a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden tot 25 standplaatsen (waarvan 5 vaste plaatsen);

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 9 februari 2015 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:

I

gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a wet
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te
wijzigen voor het
uitbreiden van een bestaande minicamping aan de schendersweg 4 te
scharendijke, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie E, nummer 136, door
het aantal standplaatsen te verhogen naar maximaal 2b, waarvan maximaal 5
vaste standplaatsen;
2. onder een vaste standplaats wordt verstaan, een permanente standplaats van
minimaal 150 vierkante meter groot, waarop een stacaravan mag worden
geplaatst;

2

3.

onder een stacaravan wordt verstaan, een kampeermiddel uit één niet
samengesteld geheel, die in zijn geheel zelfstandig (over de weg) vervoerd kan
worden met een maximale oppervlakte van 55 vierkante meter en gemeten vanaf
het maaiveld een maximale hoogte van 5 meter.

Zierikzee, d.d.: 2 april2015
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris
M.K. van den Heuvel

)

)

de burgemeestêr,
G.C.G.M. Rabelink
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Wijzigingsplan
Bettewaardsedijk 13, Zierikzee
Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

het nieuw vestigen van een
Nieuwe Economische Drager
(NED) in een bestaande
schuur in de vorm van een
werkplaats voor fijne
houtbewerking (gebruik
schuur)

23-01-2017

14-03-2017

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit
dd 22 oktober 2016
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen

Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

166
110
333
55

236
231
333
1.229
436
1.210

20

570m²
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Zwanenburgseweg 8
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Pension
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
310
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Rietdijk 12

2 recreatieappartementen

150

Zierikzee
Bettewaardsedijk 13

Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.

245

VERBEELDING BETTEWAARDSEDIJK 13 ZIERIKZEE
Bestaand

Nieuw








  

    
  ! "  # $   # $
%   &   ' ( )*+,-  . + +, / 0(' -

& 1
        
& 1   2  *3  
4 # ''''
5 6./.6






 
&   
   
*
'(  $6./.6 $  
7 
 
78&  #  11& 9 $+3
   




:    & ;




   7  &  78&&    #  11& 9  9&   
$&$$   $; ; #) 7 $  '$$$  9  !  <78&&
$#$$ +3=       
7  6 8 $ 

3  8&
 7    & #   !7   #  &$ %     
8   & #   9>* 9 &  &  1  $#$$
#  &$ %  &
   !7   #  &  #  1 1 #    1 $ 3 
&   9    ! *1 8  1 # 1 $ 3 8    
8   &    ! &          & 9  & # $
%  #  ! 1 7 *1 8   8 *   #  &&  9  &$


:&   1     9    $



    7  & ;


  










7& <=?
*

   &$



Z2

Wijzigingsplan
Gouweveerseweg 8, Zierikzee
Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Realisatie van een minicamping door:
- op de plankaart toevoeging
van de aanduiding ‘mic’;
- in bijlage 9 het opnemen van
het adres en het aantal nietpermanente standplaatsen
te bepalen op 15.

05-02-2010

26-03-2010

STAATSCOURANT

Nr. 1989
11 februari
2010

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplannen bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland
volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de vastgestelde wijzigingsplannen voor de realisatie
van de onderstaande minicampings vanvrijdag 12 februari tot en metdonderdag 25 maart 2010 ter
inzage liggen in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien op
www.schouwen-duiveland.nl onder de kop ‘wonen en omgeving’ en dan kiezen voor ruimtelijke
ordening en klikken op wijzigingsbevoegdheden, vastgestelde plannen − niet onherroepelijk.
− Zandweg 6, Kerkwerve;
− Gouweveerseweg 8, Zierikzee.

Reageren
Tegen deze wijzigingen kan VANAF VRIJDAG 12 FEBRUARI 2010 gedurende zes weken beroep
ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag. Dit is mogelijk voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten.Het is mogelijk een verzoek om
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is
griffierecht verschuldigd.

1

Staatscourant 2010 nr. 1989

11 februari 2010

20090527

WJZIGINGSBESLU IT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van P.J. Kooman d.d.27 april 2009, inzake de realisatie van een minicamping
met 15 toeristische standplaatsen op het perceel aan de Gouweveerseweg 8, 4301 RP te
Zieri?¿ee, kadastraal bekend: Zierik,zee, sectie K, nummer 751;

Ovennregende dat:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Bu itengebied Schouwen-Duiveland",

het onderhavige perceel hierin de bestemming "agrarisch" heeft;
het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien de realisatie van een minicamping niet is
toegestaan;
er in het bestemmingsplan echter een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor
de realisatie van een minicamping met maximaal 25 standplaatsen;
het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;
de aanvrager een inrichtingstekening van de minicamping heeft opgesteld
de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
de uitvoering en instandhouding van de voorgestelde inrichting en
landschappelijke inpassing is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke
overeenkomst die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
de ontwerpbeschikking vanaf 13 november 2009 gedurende zes weken ter inzage
heeft gelegen;
er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a jo. artikel 3.9 a Wet
ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te
wijzigen ten behoeve van de realisatie van een minicamping op het perceel aan de
Gouweveerseweg 8, 4301 RP te Zierikzee, kadastraal bekend: Zierit<zee, sectie K,
nummer 751, door op de plankaart de aanduiding "mic" toe te voegen en het betreffende
adres in bijlage 9 van dit bestemmingsplan op te nemen en het aantal nielpermanente
standplaatsen te bepalen op 15.

Zieri]<zee, d.d.: 5

februari2010

leges:€ 1317,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

M.K. van den Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kan gedurende een periode van 6 weken beroep worden ingesteld. De
beroepstermijn vangt aan op de tweede dag van de terinzagelegging. Beroep kan worden
ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naat voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belan ghebbenden beroep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voozitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 5 februari 2010
Adre8 en plaats

aantal standplaatsen
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Toelichting wijzigingsplannen voor de realisatie van een minicamping aan de
Zandweg 6 te Kerkwerve en aan de Gouweveerseweg I te Zieriþee
lnleidinq
Het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" biedt de mogelijkheid om
kleinschalige kampeerterreinen (minicampings) te realiseren. Hiervoor is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen bijde bestemming "agrarisch" en "worìen". Voor
een tweetal locaties is een vezoek tot wijziging ontvangen. Het gaat om:
Zandweg 6 te Kerkwerve
Gouweveerseweg 8 te Zierikzee

-

Voon¡¡aarden toeoassino wijziq inosbevoeod heid
De wijziging kan worden toegepast indien voldaan wordt aan de volgende
voonruaarden:

a. het aantal minicampings ten noorden van de Delingsdijk bedraagt ten hoogste 60,
het aantal minicampings ten zuiden van de Delingsdijk bedraagt ten hoogste 70;
b. het aantal standplaatsen per minicamping bedraagt ten hoogste 25;
c. de wijziging wordt slechts toegepast als buiten het bouwvlak of de bouwstede een
terrein van ten minste I ha in eigendom of pacht is;
d. de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de
bouwstede krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze
woning permanent wordt bewoond door de aanvrager en exploitant van de
minicamping;
e. de minicamping ligt op of aansluitend aan het bij de minicamping behorende
bouwvlak of de bouwstede;
f. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders
hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
g. voozien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op
het eigen terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110o/o vãn
het aantal standplaatsen bedraagt;
h. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden
bedraagt ten minste 50 meter;
i. de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de
bestemming Natuur of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater'
bedraagt ten minste 100 meter; gronden met de bestemming Natuur en de
aanduiding'landschapscamping' blijven hierbij buiten beschouwing;
j. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'natuunruaarden';
k. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'uitbreiding natuur';
l. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'randzone';
m. wijziging wordt niet toegepast als de afstand van de minicamping tot de as van de
weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel
28.6.1in de kolom minicampings aangegeven afstand;
n. voozien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de
minicamping die bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en
boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5
meter;
o. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
p. wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke karakteristiek
zoals benoemd in het Landschappelijk Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast;
alvorens de wijziging te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover
sch riftelijk advies van de landschaps- en natuu rbeschermingsdesku ndige;
q. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;

r. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke
inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.

Toetsinq vezoeken aan voon¡raarden
De onderhavige vezoeken zijn getoetst aan de van toepassing zijnde voorwaarden
De uitkomst van deze toetsing wordt hieronder nader toegelicht.
Quotering
Beide minicampings liggen ten zuiden van de Delingsdijk. Op basis van de quotering
mogen hier maximaal 70 minicampings gelegen zijn. Er zijn er nu 46. De quotering
vormt geen belemmering voor de realisatie van de onderhavige minicampings.
u m a antal sta nd plaatse n
Een minicamping mag maximaal2S standplaatsen hebben. De betreffende
minicampings hebben elk 15 standplaatsen en vallen daarmee binnen het gestelde
maximum. Het betreffen hier overigens nietpermanente standplaatsen. Dit betekent
dat er alleen kampeermiddelen mogen worden geplaatst gedurende het
zomerseizoen (1 maart Vm 15 november).

M axim

t hectare in eigendom of pacht
Voor agrarische bedrijven moet er in ieder geval t hectare grond in eigendom of
pacht aanwezig is buiten de agrarische bouwstede. Voor woonbestemmingen is het
aantal vierkante meters grond buiten het bouwvlak bepalend. Voor de locatie aan de
Zandweg 6 te Kerkwerve is geconstateerd dat er buiten het bouwvlak ca. 1,1 hectare
aanwezig is. Voor de Gouweveerseweg 8 te Zierikzee is ca. 16,5 hectare
landbouwgrond buiten de agrarische bouwstede aanwezig.
lndien door verkoop van grond niet langer voldaan kan worden aan de

t

hectare eis,

is de campinghouder verplicht dit te melden. Dit wordt gewaarborgd in de
privaatrechtelijke overeen komst.
Aa nwez i g h e i d (d i e n st) wo n i n g

Beide minicampings worden geëxploiteerd door de eigenaren van de bijbehorende
(dienst)woning. De centraal bedrijfsmatige exploitatie is geregeld in de
privaatrechtelij ke overeen komst.
Aan sluitend aan bouwvlal</bouwstede

Uit de inrichtingstekeningen behorende bij de vezoeken is te zien dat de
minicampings op of aansluitend aan het bouwvlak zijn gesitueerd.

Wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid
Het Waterschap Zeeuwse Eilanden is als wegbeheerder om advies gevraagd. Bij
brief van 29 januari 2009 hebben zij aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de

realisatie van de minicamping aan de Gouweveerseweg I te Zierikzee. Voor de
minicamping aan de Zandweg 6 te Kerkwerve is op 12 augustus 2009 een reactie
ontvangen. Het waterschap geeft hierin aan dat de wegcapaciteit van de Zandweg
mogelijk onvoldoende is. Na nader overleg is geconstateerd dat dit, gezien de
kleinschaligheid van de ontwikkeling, niet tot problemen gaat leiden.
Parkeren
Beide minicampings voorzien elk in 17 parkeerplaatsen. Dit is gelet op de norm
voldoende. Er zijn geen parkeerproblemen te ven¡rachten zijn. De erven zijn
voldoende groot om parkeren op openbaar terrein te voorkomen.

Afstand tot woningen van derden
De afstand tot woningen van derden dient minimaal 50 meter te bedragen. Deze
afstand wordt gemeten vanaf de gevel van de woning tot het dichtstbijzijnde
kampeermiddel. Voor de Zandweg 6 bedraagt deze afstand 75 meter. Voor de
Gouweveerseweg 8 is deze afstand niet exact bepaald, aangezien dit meer dan 100
meter is.

Afstand tot natuur en deltawater
Voor beide minicampings is deze afstand niet exact bepaald. Er wordt ruimschoots
voldaan aan de vereiste afstand van 100 meter.
Niet toepassen ter plaatse van aanduiding 'natuu¡waarden', 'uitbreiding natuuf en/of
'randzone'
De betreffende aanduidingen zijn niet van toepassing op de percelen waarop de
min icampings zijn geprojecteerd.

Geluid
De Zandweg is te typeren als een overige 60km-weg en heeft op basis van artikel
28.6.1een geluidszone van l4 meter. De minicamping is echter gelegen op ca. 70
meter. Voor de Gouweveerseweg geldt eveneens een geluidszone van 14 meter.
Daarnaast is gekeken naar de N256. Deze weg heeft een zone van 186 meter. De

minicamping aan de Gouweveerseweg
La n d sch a ppe I ijke i n pa

s

I ligt hier ruimschoots

buiten.

si n g

Uit de inrichtingstekeningen en beplantingsplannen behorende bij de vezoeken blijkt
dat er in beide gevallen voldaan wordt aan de vereiste landschappelijke inpassing
van 5 meter bestaande uit voornamelijk streekeigen beplanting. De uitvoering en
instandhouding van de inpassing is geregeld in een privaatrechtelijke overeenkomst.
Geb ru iks- en ontwikkel ingsmogel ijkhede n n aastgelege n percele n
ln de directe omgeving vanZandweg 6 en Gouweveerseweg 8 zijn geen bedrijven
gelegen de door de komst van de minicamping belemmerd worden in hun
mogelijkheden.
Aa ntasting landsch ap pel ijke karakteristie

k

De realisatie van de minicampings mag niet leiden tot aantasting van de
landschappelijke karakteristiek. Om dit te beoordelen dient advies gevraagd te
worden aan een landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige. Voor beide
minicampings is dit gedaan. Volgens het advies vindt er geen aantasting plaats.
R u i mte I ij ke

kw al ite itsw i n st

Het vereveningsprincipe is pas van toepassing indien er meer dan 15 standplaatsen

worden gerealiseerd. Beide minicampings blijven onder deze grens. Er heeft dan ook
geen zorg gedragen te worden voor ruimtelijke kwaliteitswinst.
P riva atre chtel ij ke ove ree n ko m st

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de realisatie van een minicamping
is dat de campinghouder bereid is een privaatrechtelijke overeenkomst aan te gaan

met de gemeente. ln deze overeenkomst worden zaken, die niet via het
bestemmingsplan geregeld kunnen worden, vastgelegd. Hierbij moet gedacht
worden aan de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Ook
de koppeling met het agrarisch bedrijf of woning wordt hierin geregeld. Beide
minicampings hebben voldaan aan deze verplichting.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen belemmeringen
zijn om de gevraagde wijziging van de bestemming te verlenen. Voor elke
afzonderlijke minicamping is een inrichtingstekening en beplantingsplan beschikbaar
Deze pfannen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de privaatrechtelijke
overeenkomst die met elk van de campinghouders is gesloten.
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Wijzigingsplan

Straalweg 5, Zierikzee
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Kennisgeving wijzigingsplan Straalweg
5 te Zierikzee

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 3 december 2019 vastgestelde ontwerp wijzigingsplan ‘Straalweg
5 Zierikzee’ van 9 maart 2020 tot en met 21 april 2020 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het vestigen van een NED voor het realiseren museum voor oude tractoren
en het uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan tractoren en auto’s, kadastraal
bekend als ZRZ00N514

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 30 december 2019 tot en met 10 februari 2020 ter inzage gelegen.
Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 9 maart 2020 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een
beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in
te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 21 april 2020

Zierikzee, 9 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant 2020 nr. 14103

9 maart 2020

a

e

J

(20e151)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 l¡d 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van heer Van den Bos, ontvangen op 12 juli 2O19, inzake het wijzigen van
de bestemming op het perceel Straalweg 5 te Zierikzee., kadastraal bekend
ZRZOON512

Overuvegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het gebruik geen agrarische functie heeft;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming;

o

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvraget zotg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 30 december 2019 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn wel/geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;
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Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
gebruik voor kleinschalige beroeps en bedrijfsmatige activiteiten aan huis aan de
Straalweg 5 te Zierikzee, kadastraal bekend 2R200N512, door het toevoegen van
aanduiding NED op de verbeelding en het opnemen van de activiteit in bijlage 5 van het
bestemmingsplan.

Zierikzee, d.d.: 17 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretâris

de burgemeester,

t'ul Cl'
M.K: van

euvel

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van DATUM tot en met DATUM kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door:

.
.
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Toelichting Wijzigingsplan Bouwmansweg 10 BurghHaamstede
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de bestemming Agrarisch om te zetten naar
de bestemming Wonen met de aanduiding voormalig agrarisch bedrijf. Binnen de
bestemming Wonen is het toevoegen van een NED of een bestaande NED te wijzigen
mogelijk. Het wijziging van de bestemming Agrarisch kan op basis van artikel 3.7.6. In artikel
15.6.4 van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen voor het wijzigen van een NED. Deze voorwaarden zijn:
Artikel 3.7.6:
a. het agrarisch bedrijf is beëindigd;
b. het gebruik van een bestaande NED mag worden voortgezet;
c. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; alvorens de wijziging toe te
passen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de
milieudeskundige.
Artikel 15.6.4.
a. wijziging kan worden toegepast voor:
1. een NED die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe Economische Dragers
zoals opgenomen in bijlage 1;
2. overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met
de NED's zoals vermeld in bijlage 1;
b. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1 genoemde
omvang;
c. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 15.3.5, vindt de NED plaats
in bestaande gebouwen;
d. de NED, of alle NED's tezamen, wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige
omvang, hetgeen blijkt uit:
1. de arbeidsbehoefte;
2. de ruimtelijke uitstraling;
3. de verkeersaantrekkende werking, waarbij de ontheffing niet tot een
onevenredige toename leidt van de automobiliteit;
4. de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort,
waarbij geldt dat:
a. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 2 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten behoort;
b. de bedrijfsactiviteit ten hoogste tot categorie 3 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten behoort, mits is aangetoond dat daardoor geen
milieuhinder voor aangrenzende percelen ontstaat; alvorens de
ontheffing te verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies van de milieudeskundige;
e. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief
beïnvloed, alvorens wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders
hieromtrent schriftelijk advies in bij de wegbeheerder;
f. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan;
g. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor
reclamedoeleinden daaronder begrepen zijn niet toegestaan;
h. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van het erf die
bestaat uit een beplantingsstrook met een struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter;
i. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
ingevolge de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai;
j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
k. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;

l.

wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke
inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.

Het plan voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

W
(vab)
(mic)
(NED)

Zierikzee
Straalweg 5

Minicamping en hobbymatige werkzaamheden aan
auto's

476
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Wijzigingsplan
Straalweg 7, Zierikzee
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Legaliseren caravanstalling

11-02-2016

12-04-2016

c

Schouwen

J

(201515821

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordeníng (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van heer Verbree, ontvangen op 25 augustus 2015, inzake legaliseren
caravanstalling op het perceel Straalweg 7 le Zierikzee., kadastraal bekend (Zierikzee),
sectie K, nummer 705;

Overwegende dat:
a

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland" ;

"

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor
legaliseren caravanstalling ;

a

het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voonraarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

o

de aanvrager zotg al heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

o

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 28 december 2015 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
legaliseren van een caravanstalling aan de Straalweg 7 te Zieril<zee, kadastraal bekend
(Zierikzee), sectie K, nummer 705, onder voorwaarde dat een planschadeovereenkomst
wordt gesloten.

Zierikzee,

1

1 februari 201 6

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

de burgemeester,

Beroepsmogelijkheid
Van 29 februari 2016 kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

o
r
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

o
o
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige vooziening in te dienen bij de voozitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Z5

Wijzigingsplan
Zandweg 37, Zierikzee
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

Realiseren van een Nieuwe
Economische drager (NED), te
weten een trainingscentrum
met overnachtingsmogelijkheid

25-06-2013

a

a

(2012041g',)

J
WIJZIG¡NGSBESLUIT
artikel 3.6 lid

I

onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek van M.W. Uijl, ontvangen op 20 april2012, inzake het wijzigen van een
bestemming naar een Nieuwe Economische Drager op het perceel Zandweg 37 te
Zierikzee, kadastraal bekend Zierikzee, sectie N, nummer 68;

Ovenvegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat een trainingscentrum met overnachtingsmogelijkheid
niet past binnen de bestemming 'Agrarisch';

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een bestemming naar een Nieuwe Economische Drager;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡raarden;

o

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 29 april2013 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

o

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 l¡d 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van een Nieuwe Economische Drager aan de Zandweg 37 teZierikzee,
kadastraal bekend Zieril<zee, sectie N, nummer 68, door in bijlage 10 de NED toe te
voegen.

Zierikzee,

d.d.: 25

- 6-

eJd Õ

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester,

h*
M.K.

den Heuvel

G

M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag waarop dit
wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Raad van State,
Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. Voor het in
behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd. De griffier van de Raad
van State zal u daarover nader berichten. Het beroepschrift moet worden ondertekend en
moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar.
lndien beroep is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA Den Haag, worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen indien onvennrijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de Raad van State zal u daarover
nader berichten.

Beplanting:
Gelderse roos, Kardinaalsmuts,
Krent, Els, Es, Hazelaar, Groene Beuk,
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Wijzigingsplan
Kijkuitsedijk 1 - 3, Zonnemaire

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiden van 2 minicampings

23-09-2020

17-11-2020

STAATSCOURANT

NaN ?

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Kijkuitsedijk 1 en 3 te Zonnemaire

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan voor de Kijkuitsedijk 1 en 3 te Zonnemaire van 5 oktober tot en met 16 november 2020 voor beroep ter inzage ligt op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een minicamping van 15 niet permanente eenheden
naar 25 niet permanente eenheden op het adres Kijkuitsedijk 1 en 3 te Zonnemaire, kadastraal bekend
als gemeente Brouwershaven, sectie F, nummer 441 en 633.
Het voorgenomen besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied SchouwenDuiveland' heeft van 3 augustus tot en met 14 september 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Tegen deze wijziging kan vanaf 6 oktober 2020 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij de
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor
belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht
verschuldigd.

Zierikzee, 2 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

1

Staatscourant

NaN ?

(244156)

WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het verzoek , ontvangen op 4 juli 2020, inzake het wijzigen van de bestemming van
15 standplaatsen per minicamping naar 25 standplaatsen per minicamping met de aanduiding ‘mic’ op het
perceel Kijkuitsedijk 1, 4316PN Zonnemaire, kadastraal bekend als Brouwershaven, sectie F nummer 441
en 633;

Overwegende dat:
•

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied SchouwenDuiveland”;

•

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde bestemmingsplan,
omdat op grond van bijlage 9 ter plaatse 15 standplaatsen zijn toegestaan;

•

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de
bestemming naar 25 standplaatsen per minicamping met de aanduiding ‘mic’;

•

wijziging van bijlage 9 van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland;

•

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

•

de ontwerpbeschikking vanaf 03-08-2020 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;

•

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening, het
bestemmingsplan “Buitengebied Schouwen-Duiveland” te wijzigen door het aantal standplaatsen genoemd
in bijlage 9 te wijzigen van 15 standplaatsen naar totaal 25 standplaatsen per minicamping met de
aanduiding ‘mic’ op locatie: Kijkuitsedijk 1, 4316PN Zonnemaire, kadastraal bekend als Brouwershaven,
sectie F nummer 441 en 633;
Zierikzee, d.d. 23 september 2020
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de secretaris

de burgemeester

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee IBAN:
NL80BNGH0285076094
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH BIC: BNGHNL2G
Zierikzee
T: (0111) 452 000

gemeente@schouwenduiveland.nl
www.schouwen-duiveland.nl

Mogelijkheid tot beroep
Van tot en met kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht;
• tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
• de gronden van het beroep.
Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde
Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling
nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend of wanneer dit verzoek niet wordt
gehonoreerd, zal het wijzigingsbesluit op in werking treden.

Pagina
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluit 23-9-2020
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Bouwmansweg 11
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

5

5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

7

Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

2

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4

3

2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
25
10
10
25
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord (gewijzigd)

8
15

Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

15
15
15

Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
20
20
24
15
10
12
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

Toelichting Wijzigingsplan Kijkuitsedijk 1 en
3 te Zonnemaire
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het aantal standplaatsen op een minicamping te
vergroten door het aantal niet-permanente standplaatsen, zoals genoemd in bijlage 9 te wijzigen. In
artikel 3.7.8 van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden
hiervoor opgenomen. Deze voorwaarden zijn:
a. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
De uitbreiding omvat 10 niet-permanente standplaatsen op beide campings. Daarmee komt het totaal
aantal standplaatsen uit op 25 per camping.
b. de uitbreiding heeft uitsluitend betrekking op niet-permanente standplaatsen;
De uitbreiding heeft betrekking op niet-permanente standplaatsen.
c. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd;
De uitbreiding is aansluitend aan de bestaande minicampings gesitueerd.
d. voorzien wordt in een afschermende landschappelijke inpassing van de minicamping die bestaat
uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 5 meter;
De bestaande minicampings zijn al ingepast; er komt 1 strook bij die in dezelfde beplanting wordt
uitgevoerd als de bestaande campings.
e. buiten het bouwvlak is een terrein van ten minste 1 ha in eigendom of pacht;
Buiten het bouwvlak is een terrein van ruim 4 hectare in eigendom.
f.

de wijziging wordt slechts toegepast als een (dienst)woning op het bouwvlak of de bouwstede
krachtens het plan is toegestaan en ook feitelijk aanwezig is en deze woning permanent wordt
bewoond door de aanvrager en exploitant van de minicamping;
Er is een woning toegestaan en aanwezig. Deze wordt permanent bewoond door de aanvrager en
exploitant van de minicampings.
g. de uitbreiding is aansluitend op de bestaande minicamping gesitueerd waarbij de gehele
minicamping op of aansluitend aan het bouwvlak of bouwstede is gesitueerd;
De beide minicampings zijn op of aansluitend op de bouwstede gesitueerd.
h. de wegcapaciteit, wegconstructie en verkeersveiligheid worden niet negatief beïnvloed, alvorens
wijziging toe te passen winnen burgemeester en wethouders hieromtrent schriftelijk advies in bij
de wegbeheerder;
Er is in het kader van het vooroverleg advies gevraagd aan het waterschap Scheldestromen. Zij zijn
akkoord.
i.

voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen ten behoeve van de minicamping op het eigen
terrein, waarbij geldt dat het aantal parkeerplaatsen ten minste 110% van het aantal
standplaatsen bedraagt;
De minicampings beschikken gezamenlijk over 55 parkeerplaatsen, waarmee aan de parkeernorm
wordt voldaan.
j.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ten
minste 50 meter; indien de afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen woning van
derden reeds minder dan 50 meter bedraagt, mag deze afstand door toepassen van deze
wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen;

De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ongeveer
150 meter.
k.

de afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur
of de bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' bedraagt ten minste 100 meter; indien de
afstand van de minicamping tot de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of de
bestemming Water met de aanduiding 'deltawater' reeds minder dan 100 meter bedraagt, mag
deze afstand door toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid niet verkleinen; gronden met de
bestemming Natuur en de aanduiding 'landschapscamping' blijven hierbij buiten beschouwing;
De afstand tussen de minicamping en de meest nabij gelegen gronden met de bestemming Natuur of
de bestemming Water met de aanduiding ‘deltawater’ bedraagt meer dan 100 meter.
l.

de wijzing wordt niet toegepast als de afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg
per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 minder bedraagt dan de in artikel 28.6.1 in de
kolom minicampings aangegeven afstand, tenzij de bestaande afstand van de minicamping tot de
as van de weg per wegvak zoals aangegeven op plankaart 17 kleiner is dan de in artikel 28.6.1 in
de kolom minicampings aangegeven afstand en de afstand van standplaatsen tot de as van de
weg door de wijzing niet wordt verkleind;
De afstand van de nieuwe standplaatsen tot de as van de weg per wegvak zoals aangegeven op
plankaart 17 bedraagt niet minder dan de in artikel 28.6.1 aangegeven afstand.
m. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
De wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen.
n. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst;
De aanvrager investeert in landschappelijke inpassing buitenom de vereiste 5 meter. Hiermee wordt
zorg gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst. Voor de 2 minicampings dient 20 x €800 te worden
geïnvesteerd. In een eerder plan is voor bijna € 90.000,- aan verevening opgenomen. Van dit bedrag
is €26.000 benut voor dat project zodat er nog ruim voldoende over is voor andere projecten.
o. wijziging wordt slechts toegepast indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke
kwaliteitswinst.
De aanleg, het beheer en het onderhoud van de toevoeging van de groenstrook zal worden
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst.
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Wijzigingsplan
Korteweg 6, Zonnemaire

Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Wijzigen van
bestemmingsplan door het
toevoegen van een NED
(viertal retraite
appartementen ten behoeve
van consumptieve kwekerij)

29-11-2017

16-01-2018

STAATSCOURANT

Nr. 69860
1 december
2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
‘Korteweg 6 te Zonnemaire

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 30 november 2017 vastgestelde wijzigingsplan ‘Korteweg 6 te
Zonnemaire’ van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 voor belanghebbenden na telefonische
afspraak (0111-452 000) is in te zien bij de balie Ruimte en Milieu op het gemeentehuis, Laan van Sint
Hilaire 2 te Zierikzee. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het nieuw vestigen van een Nieuwe Economische Drager (NED) ten behoeve
van het realiseren van een viertal (retraite) appartementen bij de consumptieve kwekerij, kadastraal
bekend (Brouwershaven), sectie F, nummer 367.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 9 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

Van 5 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 16 januari 2018.

Zierikzee, 1 december 2017
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid

I

onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van mevrouw D.M. Klompe, ontvangen op 6 maart 2017 , inzake het vestigen
van een nieuwe economische drager (in de vorm van een viertal retraite appartementen
ten behoeve van de consumptieve kwekerij) op het perceel Korteweg 6 te Zonnemaire,
kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie F, nummer 367

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland";

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat op grond van artikel 3 van de planvoorschriften geen
appartementen mogen worden opgericht ten dienste van de agrarische
bestemming;

a

Er is het bestemmingpslan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het toevoegen van een NED
(nieuwe economische drager) op grond van artikel 3.7.5 van de planvoorschriften;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

De aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

a

De aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 9 oktober 2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten:
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen door het
toevoegen van een NED aan bijlage 10 (een viertal retraite appartementen ten behoeve
van de consumptieve kwekerij) aan de Korteweg 6 te Zonnemaire, kadastraal bekend
(Brouwershaven), sectie F, nummer 367.
Zierikzee,

d.d.:

? g N0rJ. Z01f

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

secretaris

Heuvel

de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid
Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

.
o
.

belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;
belanghebbenden aan wie redelijkenrvijs niet kan worden venrueten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belanghebbendenberoep instellen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019,2500 EA's-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

.
.
.
.

de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
de gronden van het beroep.

Het is mogelijk een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voozitter van
voornoemde Afdeling, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers
(NED's) na verwerking ontwerp
wijzigingsbesluit d.d. 9 oktober 2017
Plaats en adres

Activiteit

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

zorgboerderij

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2
Dreischor
Zuiddijk 4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2
Heuvelsweg 13
Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6
Verseputseweg 38
Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27
Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a
Noordwelle
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15

oppervlakte
( m²)

1.290

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorgrecreatieappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

435

wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en
theeschenkerij met buitenterras van 100 m2

458

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
Hoveniersbedrijf
paardenstalling en paardenpension
pension
atelier/expositieruimte, caravanstalling, 1
recreatieappartement, pension
Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van
streekproducten
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

535

theetuin met 15 zitplaatsen

Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl.
prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

166
110
333
55

236
231
333
1.229
436
1.210

20

570m²
221
250

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartementen
8 recreatieappartementen
Caravanstalling

740
320

Speeltoestellen/beelden verkoop

58

Ouwerkerk
Bloteweg 1
Zwanenburgseweg 8
Middenweg 21
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Pension
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

778
310
192
840
20

Serooskerke
Oude Zandweg 11

theetuin met 15 zitplaatsen

20

Zonnemaire
Korteweg 6
Rietdijk 12

4 retraite appartementen
2 recreatieappartementen

(60*4=)240
150

Zierikzee
Bettewaardsedijk 13

Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan
Rietdijk 12, Zonnemaire
Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied Schouwen-Duiveland

t.b.v.
Uitbreiding aantal standplaatsen minicamping
naar 25 niet-permanente standplaatsen

Datum
inwerkingtreding

20-05-2014

STAATSCOURANT

Nr. 9361
4 april
2014

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Bestemmingsplan wijziging Rietdijk 12
Zonnemaire, Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 10 december 2013 vastgestelde wijzigingsplan Rietdijk 12 te
Zonnemaire van 7 april 2014 tot en met 19 mei 2014 voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte van
het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van
8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van 17.00
tot 20.00 uur.
Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestaande minicamping op het adres Rietdijk 12 te
Zonnemaire.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 20 januari 2014 tot en met 3 maart 2014 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.
Van 7 april 2014 tot en met 19 mei 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te
dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening in werking op 20 mei 2014.
Zierikzee, 4 april 2014
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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Staatscourant 2014 nr. 9361

4 april 2014

Z9

Wijzigingsplan
Stapelsweg 3, Zonnemaire
Wijziging
van bestemmingsplan

Buitengebied SchouwenDuiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

het wijzigen van de agrarische
bestemming naar
Woondoeleinden met de
toevoeging NED (nieuwe
economische drager) voor het
gebruik van een schuur voor
opslag en voor het uitbreiden
van de minicamping tot 25
standplaatsen

19-04-2010

15-06-2010

Nr.6607
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Vaststelling gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke
ordening:
' voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar Woondoeleinden met de toevoeging ned
(nieuwe economische drager) voor het gebruik van een schuur voor opslag en voor het uitbreiden
van de minicamping tot 25 standplaatsen voor het perceel aan de Stapelsweg 3 in Zonnemaire.
Ðit besluit en daarbij behorende stukken liggen van maandag 3 mei 2010 tot en met maandag 14 juni
2010 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook
inzien op www.schouwen-duiveland.nl.
Ïegen deze wijziging kan binnen 6 weken na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd
beroep ingesteld worden bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2500 EA
Den Haag, door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en door belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen
naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Staatscourant 2010 nr.

6607

29 april 2010

Wijziging (artikel 3.6 l¡d I onder a Wro) op grond van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen- Duiveland
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
Het vezoek om op het perceel Stapelsweg 3 te Zonnemaire:
1. de bestemming agrarisch te wijzigen in wonen;

2.
3.

de aanduiding (NED) op te nemen ten behoeve van bedrijfsmatige opslag van
goederen in een bestaande schuur als nieuwe economische drager
het aantal standplaatsen op de bestaande minicamping uit te breiden tot 25
door middel van aanpassing van bijlage 9 bij de planregels;

Ovenalegende

dat het perceelaan de Stapelsweg 3 in het bestemmingsplan Buitengebied
Schouwen-Duiveland de bestemming agrarisch heeft met de aanduidingen
agrarische bouwstede en minicamping;
dat op grond van planregel3.7.6 van het bestemmingsplan de bestemming agrarisch
kan worden gewijzigd in de bestemming wonen;
dat op grond van planregel 15.6.2 van het bestemmingsplan het aantal
standplaatsen van de minicamping kan worden vergroot tot ten hoogste 25;
dat op grond van planregel 15.6.4 van het bestemmingsplan de aanduiding NED kan
worden opgenomen op de plankaart en dat bijlage 10 kan worden gewijzigd ten
behoeve van het vestigen van een nieuwe economische drager;

dat het vezoek voldoet aan de voorwaarde genoemd om medewerking te verlenen
aan de wijziging;
dat het plan vanuit verkeersoogpunt aanvaardbaar is qua wegcapaciteit,
verkeersveiligheid en parkeervoozieningen en dat ook voldaan wordt aan de
voorkeurgrenswaarde voor gelu id ;
dat zorg wordt gedragen voor een landschappelijke inpassing en voor ruimtelijke
kwaliteitswinst;
dat door het sluiten van een overeenkomst de instandhouding van de
landschappelijke inpassing en uitvoering van het plan voor ruimtelijke kwaliteitswinst
aan het wijzigingsplan is gekoppeld;
dat voldoende ruimte voor de uitbreiding van de minicamping aanwezig is nu buiten
het bouwvlak gronden met een oppervlakte van ca 2 ha in eigendom zijn bij de
aanvrager;

dat ten behoeve van het plan een waterparagraaf is opgesteld;
dat hieruit blijkt ook met betrekking tot aspecten rondom water het plan haalbaar is;
dat wel wordt geadviseerd om met betrekking tot het afvalwater een helofytenfiler
van troldoende omvang aan te leggen;
dat het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied SchouwenDuiveland" met ingang van 12 februari 2010 gedurende zes weken ter inzage heeft
gelegen;
dat gedurende deze term'tjn één zíenswijzen naar voren zijn gebracht;

dat deze ziensw'rjze is weerlegd in onze brief van 16 april 2010

Besluiten:
1. De bestemming agrarisch te wijzigen in wonen met de aanduiding (vab) voormalig
agrarisch bedrijf conform de bij dit besluit horende plankaart;

2. De aanduiding'NED'op te nemen op de plankaart, en op bijlage 10 van het
bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" op te nemen:
oppervlakte
Activiteit
Plaats en aðres
Zonnemaire
opslag betonreparatiebedrijf " 420m2
Stapelsweg 3
3. het wijzígen in bijlage 9van de planregels van het aantal niet-permanente
standplaatõen bijde minicamping aan de Stapelsweg 3 in Zonnemaire van 10 in 20.

Zierikzee,

d,d. I I

APR. 2010

Burgemeester en wethouders van Sch
de bu
de secretaris,

K. van den

G.C.G.M

Beroep
Gedurende zes weken kan beroep worden ingesteld tegen dit wijzigingsplan' De
beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop dit wijzigingsplan ter inzage is
gelegd. Beroóp kan worden ingesteld door iedereen die t'rjdig zijn of haar zienswíjze
tegeñ het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht of door iedere
beìanghebbende'die aántóont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn
ziensñijze tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. Een beroepschrift
kunt u ihO¡enén bij de afdelíng Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA's-Gravenhage. Het is mogelijk een vezoek om voorlopige
vooziening in te díenen bij de voozitter van voornoemde Afdeling, gelijktÜdig met het
indienen van een beroepschrift.

Wijzigingsplan ven bestemmingsplan Buitengebied SchouwenDuivel¡nd
Stapelsweg 3 in Zonnem¡irc
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Wijzigingsplan

Zuidweg 38, Zonnemaire

Wijziging
van bestemmingsplan
Buitengebied
Schouwen-Duiveland

Datum
t.b.v.

wijzigingsbesluit

inwerkingtreding

Uitbreiden van minicamping
met 10 niet-permanente
standplaatsen

07-12-2018

22-01-2019

STAATSCOURANT

Nr. 69797
7 december
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan
Zuidweg 38 te Zonnemaire

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 7 december 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Zuidweg 38 te
Zonnemaire’ van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 raadpleegbaar is op www.schouwenduiveland.nl.
Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van de minicamping met 10 niet-permanente standplaatsen
op het perceel Zuidweg 38 te Znnemaire, kadastraal bekend als Brouwershaven, sectie F, nummer 597.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 8 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen
zijn geen zienswijzen ingebracht.
Vanaf 11 december kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.
Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
in werking op 22 januari 2019.

Zierikzee, 7 december 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland
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WIJZIGINGSBESLUIT
artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:
het vezoek van heer Van den Bos, ontvangen op 6 april 2018, inzake het uitbreiden van
de minicamping op het perceel Zuidweg 38 te Zonnemaire, kadastraal bekend
Brouwershaven, sectie F, nummer 597;

Overwegende dat:
a

het verzoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" ;

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat maximaal aantaltoegestane toeristische standplaatsen
15 bedraagt;

a

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
uitbreiden van de minicamping naar 25 standplaatsen;

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

a

de aanvraget zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

o

de aanvrager tevens zal voldoen aan het principe van verevening, overeenkomstig
het eerder wijzigingsbesluit van I mei 2018, nr. 23898;

a

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst, conform de bijalge
bij dit besluit;

a

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 8 oktober 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

er gedurende deze termijn wel/geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

2

Besluiten
gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
uitbreiden van een minicamping aan de Zuidweg 38 te Zonnemaire, kadastraal bekend
(Brouwersháven), sectie F, nummer 597, door in bijlage t het aantal niet-permanente
standplaatsen te verhogen met 10.

Zierlkzee, d.d.: 7 december 2018
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de

de burgemeester,

/-,M.K. va

Heuvel

G.C.G.M. Rabelink

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten
Adres en plaats
permanent

Brouwershaven
Blankersweg 1
Blankersweg 2
Dirksweg 2
Dirksweg 3
Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 1
Bouwmansweg 11
Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauersweg 10
Kraaijensteinweg 25
Meeldijk 4
Meeldijk 8
Oolesweg 8
Steursweg 2
Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zuiddijk 4
Ellemeet
Groeneweg 1
Hakewekken 1
Moolweg 19
Schelpweg 19a
Schelpweg 31
Schelpweg 38
Kerkwerve
Brasweg 5
Duivendijkseweg 1
Duivendijkseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvelsweg 7
Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 1
Taaijersweg 8
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputseweg 13
Verseputseweg 5
Verseputseweg 9
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5
Nieuwerkerk
Capelleweg 1
Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk 8
Platte Capelledijk 1
Stolpweg 7
Vissersweg 1
Noordwelle
Kuijerdamseweg 4
Kuijerdamseweg 7
Lokkershofweg 6
Lokkershofweg 7
Zuidwelleweg 2

5
5

5
5
3
5
3

5

5
6
5

2
5
5
5
5

5

5

5

3
5
5
5

Oosterland
Hoge Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

7

Ouwerkerk
Noord Achterweg 2
Nw Noorddijkseweg 1
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

2

Scharendijke
Elkerzeeseweg 46
Elkerzeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogeweg 10
Hogeweg 7
Kapelleweg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkweg 4

3
2
5
5
5
5
5
5
5

aantal standplaatsen
niet-permanent

aantal
standplaatsen
winterstalling

Noord of
Zuid t.o.v.
Delingsdijk

10
25
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

25
25
10
10
25
22
20
22
15
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

15
15
10

Zuid
Zuid
Zuid

25
15
20
1
10
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
10
15
15
25
15
20

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

15
15
15
15
15
10
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

25
10
15
20
20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord (gewijzigd)

8
15

Zuid
Zuid

15
13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
10
20
10

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Ringdijk 3
Schendersweg 1
Schendersweg 4

15
15
15

Noord
Noord
Noord

Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 19

1
3

19
12

Sirjansland
Dillingsweg 1

1

14

Noord

15
15
20
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

13
10
20
24
15
10
12
25

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zierikzee
Gouweveerseweg 1
Gouweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37
Zonnemaire
Kijkuitsedijk 1
Kijkuitsedijk 3
Oostweg 8
Rietdijk 10
Rietdijk 12
Stapelsweg 3
Zonnemairsedijk 2
Zuidweg 38

5

2
5
5
1
5
3

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

23

Noord
Noord

