
 
 
 
 

 

 

Verzamelde wijzigingen 
 

plankaart 
bestemmingsplan 

Buitengebied Schouwen-Duiveland 
 

Inhoudsopgave 
 

B 1 Brouwershaven, Dirksweg 3 

B 2 Bruinisse, Langeweg 2a 

B 3 Bruinisse, Verloren Kostweg 4 

B 4 Burgh-Haamstede, Bouwmansweg 11 (2010) 

B 5 Burgh-Haamstede, Bouwmansweg 11 (2020) 

B 6 Burgh-Haamstede, Cauersweg 10 

B 7 Burgh-Haamstede, Luchtenburgseweg 1-2 

B 8  Burgh-Haamstede, Oostweg 1 

B 9 Burgh-Haamstede, Steursweg 3 

D 1 Dreischor, Gaanderse‘sweg 9 

D 2 Dreischor, Gaanderse‘sweg 9a 

E 1 Ellemeet, Krijn Karelsweg 3a 

K 1 Kerkwerve, Brasweg 3 

K 2 Kerkwerve, Florisweg 6 

K 3 Kerkwerve, Heuvelsweg 7 

K 4 Kerkwerve, Heuvelsweg 12 

K 5 Kerkwerve, Heuvelsweg 13 

K 6 Kerkwerve, Heuvelsweg 15 
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K 7 Kerkwerve, Heuvelsweg 19 

K 8 Kerkwerve, Kievitsweg 1 (2013)  

K 9 Kerkwerve, Kievitsweg 1 (2021) 

K 10 Kerkwerve, Kievitsweg 2 

K 11 Kerkwerve, Slikweg 5 

K 12 Kerkwerve, Taaijersweg 1  

K 13 Kerkwerve, Taaijersweg 5-7  

K 14 Kerkwerve, Taaijersweg 12a 

K 15 Kerkwerve, Tellersweg 4 

K 16 Kerkwerve, Turelureweg 10 

K 17 Kerkwerve, Turelureweg 12 

K 18 Kerkwerve, Verseputseweg 38 

K 19 Kerkwerve, Zandweg 6 

K 20 Kerkwerve, Zwaardweg 4 

L 1 Looperskapelle, Nieuwe Kerkweg 2 

N 1 Nieuwerkerk, Capelleweg 1 

N 2 Nieuwerkerk, Capelleweg 5 

N 3 Nieuwerkerk, Loensweg 24 

N 4 Nieuwerkerk, Sluisweg 1 

N 5 Nieuwerkerk, Sluisweg 2 

N 6 Nieuwerkerk, Velddamseweg 2 (2011) 

N 7 Nieuwerkerk, Velddamseweg 2 (2018) 

N 8 Nieuwerkerk, Vissersweg 1 

N 9 Nieuwerkerk, Zonnemansweg 1 

N 10 Noordgouwe, Kloosterweg 8 (2010) 

N 11 Noordgouwe, Kloosterweg 8 (2019) 

N 12 Noordwelle, Lokkershofweg 4-6 

O 1 Oosterland, Bredeweg 1b 

O 2 Oosterland, Jonkersweg 3 

O 3 Oosterland, Maatje Harings Jobsweg 1 
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O 4 Oosterland, Maatje Harings Jobsweg 8 

O 5 Oosterland, Nieuwe Groeneweg 1 

O 6 Oosterland, Oudendijk 3 

O 7 Oosterland, Rijksweg 2  

O 8 Oosterland, Ringweg 1a 

O 9 Ouwerkerk, Boterhoekseweg 3 

O 10 Ouwerkerk, Boterhoekseweg 5 

O 11 Ouwerkerk, Klein Beijerenpolder  

O 12 Ouwerkerk, Middenweg 21 

O 13 Ouwerkerk, Oostweg 5 

O 14 Ouwerkerk, Zwanenburgseweg 8 

S 1 Scharendijke, Hogeweg 5 

S 2 Scharendijke, Kapelleweg 7 

S 3 Scharendijke, Kapelleweg 7b 

S 4 Scharendijke, Kapelleweg 29 

S 5 Scharendijke, Nieuwe Kerkweg 2a 

S 6 Scharendijke, Nieuwe Kerkweg 4 

S 7 Scharendijke, Ravensweg 1 

S 8 Scharendijke, Schendersweg 4 

S 9 Scharendijke, Striepweg 2-4  

S 10 Sirjansland, Bredeweg 3 

Z 1 Zierikzee, Bettewaardsedijk 13  

Z 2 Zierikzee, Bettewaardsedijk 13 (NED) 

Z 3 Zierikzee, Gouweveerseweg 8 

Z 4 Zierikzee, Groeneweegje 12 

Z 5 Zierikzee, Kadeweg 16 

Z 6 Zierikzee, Straalweg 5 

Z 7 Zierikzee, Straalweg 7 

Z 8 Zierikzee, Zandweg 31 

Z 9 Zierikzee, Zandweg 37 
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Z 10 Zonnemaire, Korteweg 6 

Z 11 Zonnemaire, Rietdijk 2 

Z 12 Zonnemaire, Stapelsweg 3 

Z 13 Zuidkust Schouwen-Duiveland  
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Wijzigingsplan 
 
 

Dirksweg 3, Brouwershaven 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

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 

 



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.schouwen-

duiveland.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

Nr. 69778

STAATSCOURANT 7 december

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 69778 7 december 20181

http://www.schouwen-duiveland.nl/
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Gemeente L l 
Schouwen-Duiveland 

'\ /W (2oos12sz›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 d.d. 26 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. 

Overwegende dat: 

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

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

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 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; 

~ 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 
overeenkomst; 

ø de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 

0 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 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 
l / L/ / 

M. _ v Heuvel G.C.G.M. Rabelink



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

Dirksweg 3 Brouwershaven 

359
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Gemeente L, 
Schouweßïßwvgñnght inica inge na verwerking wijzigingsbesluiten 

Adres en plaats a I I standplaatsen aantal Noord of 
pennanent niet-permanent standplaatsen Zuid t.o.v. 

. 
winterstalling Delingsdijk 

Brouwershaven 
Blankersweg 1 5 10 Noord 
Blankersweg 2 25 Noord 
Dirkswei 2 15 Noord 

Burgh-Haamstede 
Bouwmansweg 1 

Brabersweg 4 
Brabersweg 6 
Cauersweg 10 
Kraaijensteinweg 25 
Meeldijk 4 
Meeidijk 5 
Oolesweg 8 
Steursweg 2 
Steursweg 3 

Dreischor 
Gaandersesweg 2 
Weileweg 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 
Teliersweg 4 
Teliersweg 5 
Verseputseweg 13 
Verseputseweg 5 
Versepuiseweg 9 
Weelweg 3 
Zandweg 6 
Zwaardweg 5 

Nieuwerkerk 
Capelleweg 1 

Galgeweg 5 
Krabbenhoekseweg 2 
Oude Poiderdijk 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 
Kapeileweg 17 
Kapeileweg 7 
Kioosterweg 9 
Nw Kerkweg 4 
Ringdijk 3 
Schendersweg 1 

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 

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

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 

Serooskerke 
Nw Prunjeweg 3 
Serooskerkseweg 19 

Sirjansland 
Dillingsweg 1 

Zierikzee 
Gouweveerseweg 1 

Gouweveerseweg 8 
Straalweg 5 
Zandweg 37 

Zonnemaire 
Kijkunseaijk 1 

Kijkunseaijk 3 
Oostweg 8 
Rieiaijk 10 
Rietdijk 12 
Siapelsweg 3 
Zonnemairsedijk 2 
zuiaweg se 

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven

1

3

1

5 

-^U\UlI\) 

5
3 

Noord 

Noord 
Noord 

Noord 

Zuid 
Zuid 
Zuid 
Zuid 

Zuid 
Zuid 
Zuid 
Zuid 
Zuid 
Zuid 
Zuid 
Zuid



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 beëindigd. 

b. het gebruik van een bestaande NED mag worden voortgezet; 
Er is geen sprake van een bestaande NED. 

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. 

Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten 
van de voormalige dienstvvoning naar burgervvoning. 

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 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 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 

f. 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. 

g. 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.



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, 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; 

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 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. 

I. 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. 

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. 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 
 

 Langeweg 2a, Bruinisse 
 
 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding

 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

vergroten bestemmingsvlak 
van een agrarische 

bestemming naar de 
bestemming bedrijf 

14-12-2015 02-02-2016 

 



Wijzigingsplan Langeweg 2A Bruinisse

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Langeweg 2A Bruinisse van 21 december 2015 tot

en met 1 februari 2016 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 kan-

toortijden 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 vergroten van het bestemmingsvlak van een agrarische bestemming naar de bestemming bedrijf

op het perceel, sectie G, nummer 206, Langeweg 2A te Bruinisse.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 26 oktober 2015 tot en met 7 december 2015 ter inzage

gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 21 december 2015 tot en met 1 februari 2016 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbe-

sluit. 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 februari 2016.

Zierikzee, 18 december 2015

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 46949

STAATSCOURANT 18 december

2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2015 nr. 46949 18 december 20151







 

 
 
 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.16 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Langeweg 2A Bruinisse 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 

Betreft wijziging op kaartblad nr. 14 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

16-10-2015 17-2-2015   
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Wijzigingsplan 
 

Verloren Kostweg 4, Bruinisse 
 
 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Wonen met de aanduiding 
“voormalig agrarische bedrijf” 

(VAB)  
13-11-2014 06-01-2015 

 



Nr. 33525
21 november

2014

Kennisgeving vastgesteld 

wijzigingsplan ‘Verloren Kostweg 4 te 

Bruinisse’, Schouwen-Duiveland

 

 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 13 november 2014 vastgestelde wijzigingsplan ‘Verloren 
Kostweg 4 te Bruinisse’ van 24 november 2014 tot en met 5 januari 2015 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’ 
met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ (VAB), kadastraal bekend (Bruinisse), sectie G, 
nummer 807 en 1555.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 29 september 2014 tot en met maandag 10 november 
2014 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

Van 24 november 2014 tot en met 5 januari 2015 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbe-
sluit. 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 6 januari 2015.

Zierikzee, 21 november 2014

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2014 nr. 33525 21 november 2014







Toetsing aan voorwaarden bestemmingsplan
De aanvraag, inclusief het voorstel omtrent landschappelijke inpassing en verevening, is getoetst aan de voorwaarden
uit het bestemmingsplan. Het college van B&W kan op grond van artikel 3.7.4 het bedrijfsvloeroppervlak, zoals
genoemd in bijlage ll van het bestemmingsplan, wijzigen, met inachtneming van het volgende:

a. het bedrijfsvloeropperulak kassen ten behoeve van qlastuinbouw bedraagt niet meer dan het in bülage Il. in
de kolom maximaal toelaatbaar bedriifsvloeroppervlak kassen. genoemde oppervlak:

Het huidig bedrijfsvloeroppervlak kassen van de kwekerij bedraagt 2.458 m2. De nieuw te realiseren tuinbouwkas
heeft een grootte van 2.961 m2. Daarmee komt het totaal bedrijfsvloeroppervlak kassen uit op 5.41 9 m2, waar
maximaal 20.000 m2 is toegestaan.

b. wiiziging is noodzàkelijk voor het behoud van een reëet perspectief op continuiteit van de bedriifsvoering:
alvorens wiiziging toe te passen vragen burgemeester en wethouders hierover schrifteliik advies aan de
agrarisch deskundioe:

Uit advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland (d.d. 3 juni 2010) blijkt dat de commissie van oordeel is dat
realisatie van de gevraagde kas noodzakelijk is voor het behoud van een reëel perspectief op continuiÏeit van de
bedrijfsvoering.

c. wiizibing wordt slechts verleend als daardoor de landschappeliike karakteristiek zoals benoemd in het
Landschappeliik Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast: alvorens het plan te wiizioen vraqen
buroemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschaps- en
natuurbescherm ingsdeskundige :

De heer Van Leeuwen, natuur- en landschapsdeskundige bij het RBOI in Rotterdam, heeft ons per email (d.d. 18 april
201 1) geadviseerd mee te werken aan het vergroten van de kas, op voorwaarde dat de landschappelijke inpassing
duurzaam in stand wordt gehouden.

d. wiiziging wordt slechts toegepast als voorzien wordt in een afschermende landschappeliike inpassing die
bestaat uit een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk streekeiqen
soorten. met een breedte van gemiddeld 10 meter:

De gehele locatie is aan vier zijden omzoomd door een elzensingel, met een hoogte van circa 5 meter. Deze
elzensingel en het onderliggende struikgewas werd tot op heden gesnoeid tot op een breedte van gemiddeld 6 meter
ln het kader van de wijziging zal de kwekerij de singels laten uitgroeien tot een groengordel van minimaal 10 meter.

e. wiiziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen:

Uit de milieuscan (d.d. 21 januari 201 1) blijkt de gevraagde wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

f. Wiiziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer: indien het verhard oppervlak toeneemt of
kan toenemen met 1.000 m2 of meer. vragen buroemeester en wethouders hierover schrifteliik advies van de

e ie passén:
Het waterschap geeft aan geen bezwaar te hebben met de voorgenomen ontwikkeling (memo d.d. 30 november
2010). Wel geeft het waterschap enkele aandachtspunten mee. Zo dient de aanvrager de maatregelen die worden
genomen in het kader van de waterberging (bijv. aanpassen waterbassin) voor te leggen aan het waterschap.
Daarnaast dient langs de watergang een onderhoudsstrook van 5 meter vrij te blijven van opgaande (hout)beplanting
en bebouwing.

S. wijzigino vindt slechts plaats als zorq wordt gedragen voor ruimteliike kwaliteitswinst:
Voor de uitbreiding van glastuinbouw geldt dat voor iedere vierkante meter aan bij te bouwen kasruimte een bedrag
van 6,40 moet worden geinvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. De handreiking verevening 2010
van de provincie Zeeland en de ruimtelijke en strategische visie Buitengebied van de gemeente Schouwen-Duiveland
fungeren hierbij als toetsingskader.

De aanvrager kiest ervoor om een bedrag van in totaal 19.729 euro (inclusief planvoorbereidingskosten) te investeren
in een sierhekwerk ter verfraaiing van de erftoegang en in duurzaamheid (milieukwaliteit), waaronder het aanbrengen
van energiebesparende schermdoeken op de kas en het plaatsen van een hoogrendement pelletverwarming.

h. wiiziging vindt slechts plaats als een privaatrechtelüke overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer
en het onderhoud van de landschappelüke inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst.

Er is een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten.
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Wijzigingsplan 
(2010) 

 
Bouwmansweg 11, Burgh-Haamstede 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

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

Duivendijksewsg
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

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

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

Oosterland
Hogs Maireweg 5
Nieuwe Groeneweg 2

Ouwerkerk
Noord Achte^feg 2
Nw Noorddijksewsg I
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

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

aantal standplaatsen
pemanent n¡ot-pemanent

25
25
10
10
15
22
20
22
15
10

25
10
20
10

aantal
standplaatsen
wintsrstalling

Noord of
Zu¡d to.v.
Dellngsdljk

Brouwslshavsn
Blânkersweg 1

Blankersweg 2
Oirksweg 2
Dirksweg 3

Burgh-Haamsteds
Bouwmansweg 1

Bouwmansweg ll
Braberswôg 4
Brab€rsweg 6
Cauersw€g 10
Kråâ¡j€nsteinreg 25
Meêld¡jk 4
Mêeldijk I
Ooleswôg I
Steursweg 2

Drêischor
Gaandors€'sweg 2
Welleweg 43
zuiddijk 4

Ellsmsèt
Groenewèg 1

Hakwekkên 1

Moolweg'19
Schelpwêg l9a
Schelpweg 3l
Schelpweg 38

Kerkwèfvo

5 10
25
f5
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Nærd

Zu¡d
Zuid
Zuid

5
5

3
5
3

5
15
15
10

25
15
20
1

t0
15

23
25
10
25
20
10
15
10
15
25
25
20
15
25
l0
15
15
25
15
20

t5
15
't5
l5
15
10
15

Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zu¡d
Zuid

I
15

15
J3
't5
1

23
10
15
10
20
25
10
20
't0
l5
15
15

5
6
5

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Brâsweg 5
Duivsndijksôweg

2 Zuid
Zu¡d
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zvid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Nôord
Noord
Noord
Noord

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

1

6 5

5
5

5

5

5

3
5
5
5

7

2

2
5

5
5
5

5
5



Toelichting wijzigingsplan realisatie minicamping, Bouwmansweg l1 te Burgh-
Haamstede

lnleiding
Er is een vezoek ontvangen voor de realísatie van een minicamping met 25 niet-
permanente standplaatsen op het perceel aan de Bouwmansweg 11 te Burgh-
Haamstede. ln het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-
Duiveland" 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;

Aa nwezigh 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.

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;

G e b ru i 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.

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 
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Bouwmansweg 11, Burgh-Haamstede 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Het wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

18-03-2020 19-05-2020 

 



Kennisgeving wijzigingsplan

Bouwmansweg 11 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 18 maart 2020 vastgestelde wijzigingsplan ‘Bouwmansweg 11

Burgh-Haamstede’ van 6 april tot en met 18 mei 2020 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’ op het adres Bouwmansweg 11 te Burgh-Haamstede.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 20 januari 2020 tot en met 2 maart 2020 ter inzage gelegen. Hier-

tegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 6 april 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-Gra-

venhage. 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 mei 2020

 

Zierikzee, 3 april 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 19274

STAATSCOURANT 3 april

2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2020 nr. 19274 3 april 20201

http://www.schouwen-duiveland.nl/


(230366)

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 den Bos, ontvangen op 2 november 2019, inzake het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het perceel 
Bouwmansweg 11, 4328SN Burgh-Haamstede, kadastraal bekend als Westerschouwen, sectie F, nummer 
692 (gedeeltelijk) en Westerschouwen, sectie F, nummer 1709 (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 wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan;

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

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

 de ontwerpbeschikking vanaf 20-01-2020 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 van de bestemming Agrarisch naar 
Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ op locatie: Bouwmansweg 11, 4328SN Burgh-
Haamstede, kadastraal bekend als Westerschouwen, sectie F, nummer 692 (gedeeltelijk) en 
Westerschouwen, sectie F, nummer 1709 (gedeeltelijk);

Zierikzee, d.d.: 18 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 gemeente@schouwen-duiveland.nl
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G www.schouwen-duiveland.nl
T: (0111) 452 000



de secretaris de burgemeester

M.K. van den Heuvel G.C.G.M. Rabelink

Pagina : 2/3



Mogelijkheid tot beroep

Van 6 april 2020 tot en met 18 mei 2020 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 19 mei 2020 in werking treden.
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Toelichting wijzigingsplan Bouwmansweg  11 Burgh-
Haamstede

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; 
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. 

Het agrarisch bedrijf is beëindigd. Er is geen bestaande NED. Uit advies van de 
milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige 
dienstwoning naar burgerwoning.
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Wijzigingsplan 
 
 

Cauersweg 10, Burgh-Haamstede 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’  

04-09-2018 15-09-2018 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Cauersweg 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 4 september 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Cauersweg 10

te Burgh-Haamstede’ van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 kan worden ingezien na tele-

fonisch contact met de afdeling Ruimte en Milieu, telefoonnummer (0111) 452 252.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding

‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het perceel Cauersweg 10 te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend als

Westerschouwen, sectie E, nummer 1598 en 2956.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 23 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen

zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 18 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigings-

besluit. 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 be-

roepschrift 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 15 september 2018.

 

Zierikzee, 14 september 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 52475

STAATSCOURANT 14 september

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 52475 14 september 20181



a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

rf
(65825)

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 der Nagel, ontvangen op 25 april2018, inzake het wijzigen van
de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf en
'minicamping' op het perceel Cauersweg 10 te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend
(Westerschouwen), sectie E, nummer 1598 en 2956;

Overwegende dat:

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, omdat wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen
van de bestemming naarwonen met de aanduiding'voormalig agrarisch bedrijf';

de bestaande minicamping met de aanduiding 'minicamping behouden blijft;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 23 juli 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

o

a

a

a

a



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
wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf en 'minicamping' aan de Cauersweg 10 te Burgh-Haamstede, kadastraal
bekend (Westerschouwen), sectie E, nummer 1598 en 2956;

zierikzee,d.d.: d1 \ep(er^b ee Zo rE

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

Vza

G.C.G.M. Rabelink

kheid

Van 18 september 2018 tot en met 29 oktober 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;

o belanghebbenden aan wie redelijkenruijs 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 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.

M.K. den



 

 

Toelichting wijzigingsplan Cauersweg 10 Burgh-Haamstede 

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;  
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.  
 

Het agrarisch bedrijf is beëindigd. Er is geen bestaande NED. Uit advies van de 
milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige 
dienstwoning naar burgerwoning. 
 
 

 



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Cauersweg 10 Burgh-Haamstede 

 
 

 
 

 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 4 

datum college    

 
Noordpijl 

2 juli 2018 10 juli 2018   
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Wijzigingsplan 
 

Luchtenburgseweg 1-2, 
Burgh-Haamstede 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

vergroten van het bouwvlak tot 
2 ha ten behoeve van 
vergroten bouwstede 

29-08-2011 

 



aa

Gemeenfe
Schouwen-Duiveland
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WIJZIGINGSBESLUIT

artiket3.6 lid 1 onder a van de wet rulmtetuKe orctenlng (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duiveland

Gelet op:

h_et vezoek ingediend door DLV Bouw, Milieu en Techniek BV namens Thes Agro Nederland
NV, ontvangen op 25 oktober 2010, inzake wijziging van het geldende bestem¡ñingsplan voor het
vergroten van de bouwstede op het adres Luchtenburgseweg 1-2te Burgh-Haamstede,
kadastraal bekend (Westerschouwen). sectie F, nummer rc92;

Overwegende dat:

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

' !n het geldende bestemmingsplan het perceel de bestemming "Agrarisch bouwstede"
heeft;

. een bouwstede een oppervlakte mag hebben van ten hoogste t hectare;. het vezoek ziet op wijzíging van de bouwstede in een bouwvlak met een oppervlakte van
maximaal2 hectare;

o het bestemmingsplan op grond van artikel 3.7.1 van de voorschriften een
wijzigingsbevoegdheid bevat op grond waarvan de bouwmogelijkheid van een bouwstede
of bouwvlak kan worden vergroot, met inachtneming van een aantalvoorwaarden;. het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden;¡ het gehele beplantingsplan tegelijk met de bouw van de loods uitgevoerd dient te worden,
dus niet allen het deel nabij de loods die als eerste gebouwd zal gaanworden;. de opmerkingen vanuit gemeentelijk milieuperspectief uitdrukkelijk aandacht verdienen;. aanvrager overeenstemming dient te hebben met het waterschap Scheldestromen over
het aanbrengen van een waterberging;

r voozien moet worden 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;

' d9 uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing is gewaarborgd
middels een prÍvaatrechtelijke overeenkomst over de aanleg, het beheêr en het
onderhoud van de inpassíng;

o de ontwerpbeschikking vanaf maandag 18 april 2011 gedurende zes weken ter inzage
heeft gelegen;

. er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zíjn gebracht;



' het wijzigingsplan is gepubliceerd in de staatscourant en zodat van 14juni 2011 tot enmet 25 juti 2A11 beroep kon worden ing"*iJà;---'-
' 

33ffi!:edurende 
deze periode geen bãroep is ingestetd , zodathet ptan in werking is

besluiten:

gelet op het bovensÏ"lFg en het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a wet ruimtetijke ordeninghet bestemmingsplan "Buitengebu 5ãnou*un-Dri"ulrni;te w¡zigen voor het vergroten van debouwstede' zodat het bouwvlãt woroivergroot tot 2 hectare, aañ dé Luchtenoùrg."*"g 1e. teBurgh-Haamstede, kadastraar ¡"Lã"à (westerschouwen), sectie F, nummer 1692.

Zieril.¿ee, d.d. 29 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

M.K. van den G.C.c.M.
burgemeester

j
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= Nieuw te bouwen landbouwloods 75x30 m1

= Bedrüfswoning

= Bestaande landbouw loodsen

= Toekomstige uitbreiding bedrijf 100x30 m1

= Weegbrug
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þ
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1:2000
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ffi DLV Bouw, Milieu e¡'t Techniek BV

Benaming:
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Datum: Scfiaal:

Opdraóq€v* Regio Zuid & Oost

THES Nederlond N.V Telefoon:
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Telefm:
E{ail:

4.328 h¡5 Buroh Hoomstede
T6lofm:

NIflS UII OEZE fEXÉNillC MAC CÊ:HEE! OF GEOEELf€I'IJK WOFOEN OWRGEÑOMEN EII VERMENIOVU

B1 00929-9 1 s10

041 3-336800

Dhr. B. v'd. SP€k

06-53216328

B.van.der.SPek@Dl-V.NL
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Wijzigingsplan 
 

Oostweg 1, Burg-Haamstede 
 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Wonen met de aanduiding 
“voormalig agrarische bedrijf” 

(VAB) 
25-03-2014 20-05-2014 

 



Nr. 9191
4 april

2014

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Oostweg 1 

te Burgh-Haamstede’, 

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 ‘Oostweg 1 te 
Burgh-Haamstede 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 donder-
dag 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’ 
op het perceel Oostweg 1 te Burgh-Haamstede, kadastraal bekend (Westerschouwen), sectie F, 
nummer 1460.

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 beroep-
schrift 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

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2014 nr. 9191 4 april 2014
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Wijzigingsplan 
 

Steursweg 3, Burgh Haamstede 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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:

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 binnen de woonbestemming geen minimcamping is
toegestaan;

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

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

de aanvrager zotg 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 19 juni 2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

o

a

a

O

a

a

a



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:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;
o 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  aantal standplaatsen  aantal  Noord of 
    permanent    niet-permanent standplaatsen Zuid t.o.v.  
      winterstalling Delingsdijk 
 
 
Brouwershaven     

Blankersweg 1 5  10    Noord   
Blankersweg 2   25    Noord    
Dirksweg 2    15    Noord 
Dirksweg 3  5  10    Noord     
 
Burgh-Haamstede 

Bouwmansweg 1   25    Noord  
Brabersweg 4 5  10    Noord   
Brabersweg 6 5  10    Noord  
Cauersweg 10   15    Noord  
Kraaijensteinweg 25 3  22    Noord  
Meeldijk 4  5  20    Noord  
Meeldijk 8  3  22    Noord  
Oolesweg 8    15    Noord  
Steursweg 2    10    Noord  
Steursweg 3   25    Noord  
 
Dreischor 

Gaanderse'sweg 2   15    Zuid   
Welleweg 43  5  15    Zuid  
Zuiddijk 4    25    Zuid  
 
Ellemeet 
Groeneweg 1   25    Noord  
Hakewekken 1   15    Noord 
Moolweg 19  5  20    Noord 
Schelpweg 19a 6  1    Noord   
Schelpweg 31 5  10    Noord   
Schelpweg 38   15    Noord  
 
Kerkwerve 

Brasweg 5  2  23    Zuid  
Duivendijkseweg 1   25    Zuid  
Duivendijkseweg 6 5  10    Zuid  
Florisweg 3    25    Zuid  
Heuvelsweg 12 5  20    Zuid  
Heuvelsweg 21 5  10    Zuid  
Heuvelsweg 7   15    Zuid  
Lokkersweg 2 5  10    Zuid  
Papeweg 2    15    Zuid  
Slikweg 7    25    Zuid  
Taaijersweg 1   25    Zuid  
Taaijersweg 8   20    Zuid  
Tellersweg 4    15    Zuid  
Tellersweg 5    25    Zuid  
Verseputseweg 13 5  10    Zuid  
Verseputseweg 5   15    Zuid  
Verseputseweg 9   15    Zuid  
Weelweg 3    25    Zuid 
Zandweg 6    15    Zuid  
Zwaardweg 5 5  20    Zuid  
 
Nieuwerkerk 

Capelleweg 1   15    Zuid  
Galgeweg 5    15    Zuid  
Krabbenhoekseweg 2   15    Zuid  
Oude Polderdijk 8   15    Zuid  
Platte Capelledijk 1   15    Zuid 
Stolpweg 7  5  10    Zuid   
Vissersweg 1   15    Zuid  
 
Noordwelle 
Kuijerdamseweg 4 3  25    Noord 
Kuijerdamseweg 7 5  10    Noord  
Lokkershofweg 6   15    Noord 
Lokkershofweg 7 5  20    Noord   
Zuidwelleweg 2 5  10    Noord  
 
Oosterland 

Hoge Maireweg 5 7  8    Zuid  
Jonkersweg 3   15    Zuid 
Nieuwe Groeneweg 2   15    Zuid  
 
Ouwerkerk 
Noord Achterweg 2   15    Zuid  
Nw Noorddijkseweg 1 2  13    Zuid      
Stelweg 3    15    Zuid  
Zwanenburgseweg 12 3  1    Zuid 
 
Scharendijke 
Elkerzeeseweg 46 2  23    Noord  
Elkerzeeseweg 60 5  10    Noord  
Groeneweg 2   15    Noord  
Hogeweg 10  5  10    Noord  
Hogeweg 7  5  20    Noord  
Kapelleweg 17 5  25    Noord  
Kapelleweg 7 5  10    Noord  
Kloosterweg 9 5  20    Noord   
Nw Kerkweg 4 5  10    Noord 
Ringdijk 3    15    Noord  
Schendersweg 1   15    Noord  



 

 

Schendersweg 4   15    Noord  
 
 
Serooskerke 

Nw Prunjeweg 3 1  19    Noord  
Serooskerkseweg 19 3  12  23  Noord  
 
Sirjansland 

Dillingsweg 1 1  14    Noord  
 
Zierikzee 
Gouweveerseweg 1   15    Zuid   
Gouweveerseweg 8   15    Zuid  
Straalweg 5  5  20    Zuid  
Zandweg 37    25    Zuid  
 
Zonnemaire 
Kijkuitsedijk 1 2  13    Zuid  
Kijkuitsedijk 3 5  10    Zuid  
Oostweg 8  5  20    Zuid  
Rietdijk 10  1  24    Zuid  
Rietdijk 12    15    Zuid  
Stapelsweg 3 5  10    Zuid  
Zonnemairsedijk 2 3  12    Zuid   
Zuidweg 38    15    Zuid  
 
 

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven 



 

 

 

Verbeelding - Wijzigingsplan Steursweg 3, Burgh-Haamstede 
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Wijzigingsplan 
 

Gaanderse‘sweg 9, Dreischor 
 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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

06-06-2017 

 



Drieschor, Gaanderse’sweg 9 - 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 Gaanderse’sweg 9 te Drieschor,

van 24 april 2017 tot en met 5 juni 2017 ter inzage ligt. Het wijzigingsplan ligt bovendien voor belang-

hebbenden ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.

Ten opzichte van het ontwerp is de plankaart toegevoegd aan de stukken. Dit betreft geen inhoudelijke

wijziging.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding

‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het adres Gaanderse’sweg 9 te Drieschor.

Reageren

Tegen de wijziging kan vanaf 24 april 2017 gedurende zes weken beroep ingesteld worden bij de Raad

van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is mogelijk voor belang-

hebbenden 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.

 

21 april 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 65062

GEMEENTEBLAD 21 april

2017

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeenteblad 2017 nr. 65062 21 april 20171



a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

rf
(201613401

J
WIJZIGINGSBESLUIT

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente schouwen-Duivetand

Gelet op:

het verzoek van heer Klompe, ontvangen op 1 september 2016, inzake het omzetten van
een agrarische naar een woon bestemming op het perceel Gaanderse'sweg 9 te
Dreischor, kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie G, nummer 6bB;

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 perceel een agrarische bestemming heeft;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
omzetten van een agrarische naar een woon bestemming;

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

de vergoeding van eventuele planschade is gewaarborgd middels een
privaatrechtelijke overeen komst;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 13 februari 2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

o

a

a

a
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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
ometten van een agrairsche bestemming naar een woonbestemming met de toevoeging
"voormalig agrarisch bedrijf (vab), van het perceel Gaanderse'sweg 9 te Dreischor,
kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie G nr. 658.

Zierikzee, d.d.:

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

G.C.G.M. RabelinkM.K. van den H
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Beroepsmogelijkheid

Van 24 april2017 tot en met 6 juni 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 redelijkenrijs niet kan worden venueten 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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Schouwe

Wijziging"pHl't als bedoeld in artikel 3.7.6 van de ptanregels van
bestemm i ngsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Gaanderse'sweg 9 te Drieschor
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Gemeente Schouwen-Duiveland
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Bestemmingsplan Bu itengebied Schouwen-Duiveland

Betreft wiiziqinq op kaartblad nr. 6
datum colleqe beroep

û
Noordpijl

10 aoril2017 31 ianuari 2O17



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Gaanderse’sweg 9 te Drieschor  

 

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

� 
Noordpijl 

10 april 2017  31 januari 2017    
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Wijzigingsplan 
 

Gaanderse‘sweg 9a, Dreischor 
 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Wonen met de aanduiding 
‘voormalig agrarisch bedrijf’ 

(VAB) 
21-02-2014 
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Wijzigingsplan 
 

Krijn Karelsweg 3a Ellemeet 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Uitbreiden van het bouwblok 16-06-2015 
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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 heer/mevrouw, ontvangen op 16 januari 2015, inzake het vergroten van
een bouwblok op het perceel Krijn Karelsweg 3a te Ellemeet., kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie F, nummer 570;

Ovenregende dat:

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 bouwblok maximaal t ha bedraagt;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
vergroten van een bouwblok;

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden;

de aanvrager heeft zorg gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

de ontwerpbeschikking vanaf dinsdag 28 april 2015 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

a

o

a

a

o

a

a

a

(201 50095)
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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
uitbreiden van een bouwblok aan de Krijn Karelsweg 3a te Ellemeet, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie F, nummer 570.

Zierikzee, d.d.: | 6 -- 6-- ¿c>,=

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris 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
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 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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Wijzigingsplan 
 

Brasweg 3, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

vestiging van een 
landbouwmechanisatiebedrijf / 
Nieuwe Economische Drager 

(NED)  

21-05-2015 08-07-2015 

 



Nr. 13798
22 mei

2015

Wijzigingsplan Brasweg 3 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 Brasweg 3 Kerkwerve van 26 mei 2015 tot en met 
7 juli 2015 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 een nieuwe economische drager (te weten een 
landbouwmechanisatiebedrijf) op de percelen, sectie H, nrs. 823 en 1093, Brasweg 3 Kerkwerve.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 16 maart 2015 tot en met maandag 27 april 2015 ter 
inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 26 mei 2015 tot en met 7 juli 2015 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 8 juli 2015.

Zierikzee, 22 mei 2015

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2015 nr. 13798 22 mei 2015







 

 
 

 
Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.5 van de planregels van 

bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 
 

Brasweg 3 Kerkwerve 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 

Betreft wijziging op kaartblad nr. 7 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

22 december 2014 6 januari 2015   

    

 
 
 



Toelichting Wijziging bestemmingsplan Brasweg 3 

Kerkwerve 

Het bestemmingsplan Buitengebied voorziet in een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid 
artikel 3.7.5 ‘Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED’s)’. 
 
Dit artikel en de bijbehorende voorwaarden en toetsing aan die voorwaarden zijn hieronder 
uitgeschreven: 
 
3.7.5. 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 het 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; Voldoet  
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; Voldoet 
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; 

Voldoet 
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; Voldoet 

f. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
ingevolge de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai; Voldoet 

g. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan; 
Voldoet 

h. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor 
reclamedoeleinden daaronder begrepen zijn niet toegestaan; Voldoet 

i. 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; Voldoet 

j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; Voldoet 

k. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke 
kwaliteitswinst; Voldoet 

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. Overeenkomst afgesloten. 



Toelichting Wijziging bestemmingsplan Brasweg 3 

Kerkwerve 

Het bestemmingsplan Buitengebied voorziet in een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid 
artikel 3.7.5 ‘Wijziging Nieuwe Economische Dragers (NED’s)’. 
 
Dit artikel en de bijbehorende voorwaarden en toetsing aan die voorwaarden zijn hieronder 
uitgeschreven: 
 
3.7.5. 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 het 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; Voldoet  
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; Voldoet 
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; 

Voldoet 
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; Voldoet 

f. wijziging wordt toegepast met inachtneming van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
ingevolge de Wet geluidhinder ten aanzien van wegverkeerslawaai; Voldoet 

g. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is niet toegestaan; 
Voldoet 

h. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en lichtbakken voor 
reclamedoeleinden daaronder begrepen zijn niet toegestaan; Voldoet 

i. 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; Voldoet 

j. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen; Voldoet 

k. wijziging wordt slechts toegepast als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke 
kwaliteitswinst; Voldoet 

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. Overeenkomst afgesloten. 
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Wijzigingsplan 
 
 

Florisweg 6, Kerkwerve 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Het wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

24-12-2019 25-02-2020 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Florisweg 6 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 Florisweg 6 te Kerkwerve van 13

januari 2020 tot en met 24 februari 2020 digitaal te raadplegen is via https://www.schouwen-

duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen, waarbij de

bestaande dienstwoning wordt omgezet naar burgerwoning.

Tegen de wijziging kan vanaf 13 januari 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

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, 10 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 1955

STAATSCOURANT 10 januari

2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2020 nr. 1955 10 januari 20201

https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage
https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage


(219131)

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 den Bos, ontvangen op 16 september 2019, inzake het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het perceel Florisweg 
6, 4321TP Kerkwerve, kadastraal bekend als Middenschouwen, sectie H, nummer 1213; 

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 ter plaatse van de bestemming agrarisch wonen in een burgerwoning niet is toegestaan;

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

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

 de ontwerpbeschikking vanaf 21-10-2019 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 Agrarisch naar 
Wonen met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ op locatie: Florisweg 6, 4321TP Kerkwerve, 
kadastraal bekend als Middenschouwen, sectie H, nummer 1213;

Zierikzee, d.d.: 24 december 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 gemeente@schouwen-duiveland.nl
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G www.schouwen-duiveland.nl
T: (0111) 452 000



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 Florisweg 6 Kerkwerve

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; 
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.

In 2019 is het agrarisch bedrijf gestopt. Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat er geen 
belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige dienstwoning naar burgerwoning.



Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Florisweg 6 Kerkwerve

Gemeente Schouwen-Duiveland

Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Betreft wijziging op kaartblad nr. 6
datum college beroep  

Noordpijl
1 oktober 2019
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Wijzigingsplan 
 

Heuvelsweg 7, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Wonen en aanduiding 
voormalig agrarisch bedrijf 

(VAB) en nieuwe economische 
drager (NED) 

12-04-2021 08-06-2021 

 



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-Gra- 

venhage. 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 

STAATSCOURANT 
NaN ? 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Staatscourant NaN ? 1 

http://www.schouwen-duiveland.nl/


 
Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 gemeente@schouwen-duiveland.nl 
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G www.schouwen-duiveland.nl 
T: (0111) 452 000   

 

 
 
 

     (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; 
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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” 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 de burgemeester 
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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. 



 

 

 
 

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    

 
Noordpijl 

29 januari 2021 2 februari 2021   

    

 



 

 

 
 

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

 

 

Plaats en adres Activiteit oppervlakte 
( m²) 

   
Brijdorpe   
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh-Haamstede   
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor   
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve   
Heuvelsweg 2 
 
Heuvelsweg 7 
Heuvelsweg 12 

atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 
stalwijn, 1 recreatieappartement 
Caravanstalling 
Reparatie auto’s en landbouwmachines in 
bestaande schuur bij woning 

535 
 

790 
170 

Heuvelsweg 13 Hoveniersbedrijf 236 
Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 

recreatieappartement, pension 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle   
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk   
Krabbenhoekseweg 2 Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl. 

prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen  
570m² 

Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle   
Lokkershofweg 6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6 

recreatieappartementen 
 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   



 

 

 
Oosterland   
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   
Ouwerkerk   
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij, kleinschalige horeca 

met 15 zitplaatsen 
1082 

Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Serooskerke   
Oude Zandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Zonnemaire   
Rietdijk 12 2 recreatieappartementen 150 

 
 

 
 
NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.



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.  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;  
 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: 
1.  de arbeidsbehoefte;  
2.  de ruimtelijke uitstraling; 
3.  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. 

 
4.  de categorie uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten waartoe de activiteit behoort, waarbijgeldt 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;  
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. 
 

 

  



2

8

2

7

2

6

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

7

1

6

1

8

1

9

2

2

2

3

2

4

2

5

8

7

5

6

3

4

1

2

2

0

2

1

Voetbalveld 

Schuur privé 
Woonhuis 

Recreatie schuur/ stalling 

Schapen wei

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

Ligusterhagen. 

Knotwilgen met vluchthout (rillen) 

Sanitairunit

30 St parkeerplaatsen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

K 4 



 
 
 
 

 

 
 
 

Wijzigingsplan 
 
 

Heuvelsweg 12, Kerkwerve 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

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;

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;a

. 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 de burgemeester,

den Heuvel 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 oppervlakte
( m²)

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen
435

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55

Dreischor
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2
458

Kerkwerve
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 

stalwijn, 1 recreatieappartement
535

Heuvelsweg 12 Reparatie auto’s en landbouwmachines 
bestaande schuur bij woning

170

Heuvelsweg 13 Hoveniersbedrijf 236
Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231
Serooskerkseweg 12 pension 333
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 

recreatieappartement, pension
1.229

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten

436

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan.

1.210

Looperskapelle
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2 Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl. 

prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen 
570m²

Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250

Noordwelle
Lokkershofweg 6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6 

recreatieappartementen
Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740

Caravanstalling 320

Oosterland



Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58

Ouwerkerk
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778
Zwanenburgseweg 8
Zwanenburgseweg 8

Pension
Bijeenkomstruimte voor jubilea in bestaand 
pension

310

83
Middenweg 21 Caravanservicehandel 192
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 20

Serooskerke
Oude Zandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen 20

Zonnemaire
Rietdijk 12 2 recreatieappartementen 150

  Zierikzee 
  Bettewaardsedijk 13      Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)            245   

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan 
 

Heuvelsweg 13, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v.  
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wonen en het realiseren van 
een Nieuwe Economische 

Drager (NED) t.b.v. het 
opstarten van een 
hoveniersbedrijf 

25-03-2014 20-05-2014 

 



Nr. 9180
4 april

2014

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 donder-
dag 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 Kerk-
werve, 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 beroep-
schrift 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

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2014 nr. 9180 4 april 2014
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Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers 
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit 
dd 24 augustus 2011 

 

 

Plaats en adres Activiteit oppervlakte 
( m²) 

   
Brijdorpe   
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh-Haamstede   
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor   
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve   
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 

stalwijn, 1 recreatieappartement 
535 

Heuvelsweg 13 Hoveniersbedrijf 236 
Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 

recreatieappartement, pension 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle   
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk   
Krabbenhoekseweg 2 Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl. 

prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen  
570m² 

Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle   
Lokkershofweg 6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6 

recreatieappartementen 
 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland   
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   



 

 

Ouwerkerk   
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 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 
 

Heuvelsweg 15, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Agrarisch met aanduiding 
glastuinbouw 

24-07-2020 16-09-2020 

 



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 aan-

duiding ‘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

Nr. 40634

STAATSCOURANT 31 juli

2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2020 nr. 40634 31 juli 20201

http://www.schouwen-duiveland.nl


Ã/S , ~ 

Gemeente te ( 
Schouwen-Duiveland "/W 21+ JUL 2020 

J (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: 

het verzoek van 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; 

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 in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de 
bestemming naar agrarisch glastuinbouw; 

0 het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden; . 

0 de ontwerpbeschikking vanaf 23-03-2020 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 

o er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht; 

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee IBAN: NL8OBNGH0285076094 gemeente@schouwen-duiveland.nl 
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee BIC: BNGHNL2G www.schouwen-duiveland.nl 
T: (0111) 452 000



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 
agrarisch met de aanduiding 'glastuinbouw' op locatie: Heuvelsweg 15, 4321TE Kerkwerve, kadastraal 
bekend als heuvelsweg 15 Kerkwerve; 

Zierikzee, d.d.: 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 
.„,\/^" 

de sec5eLQriS de ~ « = ester ff 
" \ 

M.K. van den Heuvel J. Chr. Vn der Hoek 
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Beroepsmogelijkheid 

Er kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld 
doon 

o belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot 
het ontwerpbesluit wijziging; 

ø belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden verweten geen zienswij- 
zen naar voren te hebben gebracht; 

ø 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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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 
 

Heuvelsweg 19, Kerkwerve 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Productgerichte 
paardenhouderij, door de 

aanduiding ‘phr’ op de 
plankaart op te nemen 

05-10-2010 
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WIJZIGINGSBESLUIT

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

(20091 255)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:

het vezoek van de heer J.W. Bevelander ontvangen op 28 september 2009, inzake de
realisatie van een loods ten behoeve van opslag en werktuigenberging voor het ter
plaatse aanwezige agrarische bedrijf (paardenhouderij) op het perceel aan de
Heuvelsweg 19 te Kerkwerve, kadastraal bekend: gemeente Schouwen-Duiveland, sectie
H, nummer 443;

Overwegende dat:

. 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 een productiegerichte paardenhouderij ter plaatse
niet mogelijk is;

. er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen (art 3.7.18.)
voor de realisatie van een productiegerichte paardenhouderij,

. het onderhavige verzoek 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 uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de
verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

. de ontwerpbeschikking vanaf 18 februari 2011 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 te wijzigen voor de realisatie van een
productiegerichte paardenhouderij aan de Heuvelsweg 19 te Kerkwerve, kadastraal
þekend gemeente Schouwen-Duiveland, sectie H nummer 443, door de aanduiding 'phr'
op de plankaart op te nemen,

Zierikzee, d.d.:
Vezenddatum:

I okt"6r,e -Lo ip leges: € 960,65

Burgemeester en wethouders van schouwen-Duiverand,

de secretaris de burgemeester

M.K. van den Heuvel G.C.G.M. Rabeli

Beroepsmogelijkheid

Van 23 mei 2011 tot en met 14 juni 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 vooziening in te dienen bij de voorzitter van
voornoemde Afdeling, índien 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 
(2013) 

 

Kievitsweg 1, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

vergroten bouwvlak 12-03-2013 14-05-2013 
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Wijzigingsplan 
(2021) 

 

Kievitsweg 1, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Vergroten bouwvlak 06-05-2021 22-06-2021 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan 

Kievitsweg 1 Kerkwerve 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgesteld wijzigingsplan Kievitsweg 1 Kerkwerve van 10 mei tot 

en met 21 juni 2021 digitaal te raadplegen is via https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen- 

ter-inzage. 

  

Het plan heeft betrekking op het vergroten van de bouwstede op het adres Kievitsweg 1 in Kerkwerve, 

door middel van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid. 

  

Vanaf 10 mei tot en met 21 juni 2021 kan iedereen een beroep indienen op het vastgeste;lde wijzigings- 

plan. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijk beroep kunt u sturen naar het 

college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondeling beroep kunt u telefo- 

nisch een afspraak maken op (0111) 452 252. 

  

Zierikzee, 10 mei 2021 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 

Nr. 23853 

STAATSCOURANT 10 mei 

2021 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 

Staatscourant 2021 nr. 23853 10 mei 2021 1 

https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage
https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/plannen-ter-inzage
https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/bouwen-verbouwen-slopen/digitaal-indienen-zienswijze


(272990)

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 8 april 2020, inzake het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar 
Agrarisch, vergroten bouwvlak met de aanduiding ‘’ op het perceel Kievitsweg 1, 4321TR Kerkwerve, 
kadastraal bekend als MDS01 H 1259; 

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 bouwvlak niet zonder meer mag worden vergroot;

 er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de 
bestemming naar Agrarisch, vergroten bouwvlak;

 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 
bestemmingsplan “Buitengebied” te wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Agrarisch, vergroten 
bouwvlak met de aanduiding ‘’ op locatie: Kievitsweg 1, 4321TR Kerkwerve, kadastraal bekend als MDS01 
H 1259;

Zierikzee, d.d.: 6 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 gemeente@schouwen-duiveland.nl
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G www.schouwen-duiveland.nl
T: (0111) 452 000



M.K. van den Heuvel J.Chr. van der Hoek

Pagina : 2/3



Mogelijkheid tot beroep

Van 10 mei 2021 tot en met 21 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 22 juni 2021 in werking treden.

Pagina : 3/3
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Wijzigingsplan 
 

 Kievitsweg 2, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

wijzigen van 
bestemmingsplan door 

toevoegen van aanduiding 
NED (Nieuwe Economische 

Drager) 

08-02-2018 03-04-2018 

 



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 in-

dienen 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

Nr. 8235

STAATSCOURANT 16 februari

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 8235 16 februari 20181
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Gemeente Q í 
Schouwen-Duiveland" /É (9153)J 
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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 voornoemde 
bestemmingsplan, omdat op de bestemming Wonen geen bedrijf toelaatbaar is; 

o er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het 
toevoegen van de aanduiding NED; 

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

ø de ontwerpbeschikking vanaf maandag 11 december 2017 gedurende zes weken 
ter inzage heeft gelegen; 

ø 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 
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. 

Zierikzee, d.d. 8 februari 2018 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 

de secretaris de burgemeester,
1 

/7 

Q3* Lou Ok j 

\N . 

M.K. van den Heuvel G.C.G.M. Rabelink
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Beroepsmogelijkheid 

Van 20 februari 2018 tot en met 2 april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het 
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door: 

ø belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot 
het ontwerpbesluit wijziging; 

0 belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden venrveten geen 
zienswijzen naar voren te hebben gebracht; 

0 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.



 

 

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   

� 
Noordpijl 

17-11-2017  4-12-2017    
    
 
 
 



 

 

 
 

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

 
Plaats en adres  Activiteit  oppervla kte 

( m²) 
   
Brijdorpe    
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh -Haamstede    
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor    
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve    
Heuvelsweg 2 
 
Kievitsweg 2 

atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 
stalwijn, 1 recreatieappartement 
een bezoekerscentrum en het houden van 
Alpaca’s  voor wandelingen en verkoop 

535 
 

640 

Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 5 
Slikweg 6 

Hoveniersbedrijf 
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 
recreatieappartement, pension 

1.500 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle    
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk    
Krabbenhoekseweg 2 theetuin met 15 zitplaatsen 40 
Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwe lle    
Lokkershofweg 4-6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25 

slaapplaatsen en 6 recreatieappartementen 
540 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland    
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 



 

 

   
Ouwerkerk    
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Serooskerke    
Oude Zandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Zonnemair e   
Rietdijk 12 2 recreatieappartementen 150 

 
 
 
NB.: WIJZIGINGEN ZIJN CURSIEF EN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan 
 

Slikweg 5, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Vestigen (toevoegen) van 
NED (hoveniersbedrijf) 

08-06-2017 15-08-2017 

 



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 gemeen-

tehuis.

 

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 belang-

hebbenden 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

Nr. 33541

STAATSCOURANT 30 juni

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 33541 30 juni 20171
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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:

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 voor de uitoefening van het hoveniersbedrijf een NED
dient te worden gevestigd;

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

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡vaarden, 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 zijn
gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

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

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a

o

a
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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 de burgemeester,

Heuvel 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:

. 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;

e 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   

� 
Noordpijl 

13 maart 2017  7 maart 2017    
    
 
 
 



 
 

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

 
Plaats en adres  Activiteit  oppervla kte 

( m²) 
   
Brijdorpe    
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh -Haamstede    
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor    
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve    
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 

stalwijn, 1 recreatieappartement 
535 

Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 5  
Slikweg 6 

Hoveniersbedrijf  
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 
recreatieappartement, pension 

1.500 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle    
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk    
Krabbenhoekseweg 2 theetuin met 15 zitplaatsen 40 
Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle    
Lokkershofweg 6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6 

recreatieappartementen 
 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland    
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   
Ouwerkerk    



Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 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 
 

Taaijersweg 1, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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

09-09-2014 28-09-2014 

 



Nr. 25736
12 september

2014

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 dierenpen-
sion, 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 wijzigings-
besluit.
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

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2014 nr. 25736 12 september 2014
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Wijzigingsplan 
 

Taaijersweg 5-7, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Wonen en aanduiding 
voormalig agrarisch bedrijf 

(VAB) 
07-08-2015 29-09-2015 
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Wijzigingsplan 
 

Taaijersweg 12a, Kerkwerve 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

vestigen van een 
minicamping 

met 25 niet-permanente 
standplaatsen 

05-11-2012 08-02-2013 

 



l\, i STAATSC(IURANT
Nr.26968

21 december

2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Vastgesteld wijzigingsplan
Taaijersweg 12a te Kerkwerve,
Schouwen-Duiveland

.4..

Gemeente A I )
Sdrouwen-Duiveland 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
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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 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 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;

' er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren van een minicamping;

o 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;

r 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;
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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
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,

de secretaris de burgemeester,

M.K. van den Heuvel 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:

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:

. de naam en het adres van de indiener;. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;o 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.

a

a

a
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WIJZIGINGEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN

Y:tl:l:l]itq wijziging bestemmingsplan volgens art¡ket 3.6 tid 1a van de wet ruimtetijkeordentng 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 vanhet gemeentehuis' Een wijzigingsbesluit dat iJgebaseerd op artikel 3.6 lid 1a van de Wetruimtelijke ordening kunt u ook inzien op wrn¡w.scãouwen-duivãland.nl

Beroep

I"g".n deze wijziging kan binnen 6 weken.na de dag waarop dit wijzigingsbesluit ter inzageis 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.



l-'---'rl:
i

=:l
i:::::::::::::1



ðO



ñ

K

w

ffi

M

K

H

ffi

n
n

@

K

ä

n



çÕa

Eôõ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

K 15 



 
 
 
 

 

 
 
 

Wijzigingsplan 
 
 

Tellersweg 4, Kerkwerve 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

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 
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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 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:

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, omdat het realiseren van een caravanstalling en
hoveniersbedrijf niet direct binnen de bestemming passen;

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;

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de b¡ 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 dinsdag 22 mei 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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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
M n Heuvel 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:

. 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;

o 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 
 
 

Turelureweg 10, Kerkwerve 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

28-06-2018 22-08-2018 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Turelureweg 10 Kerkwerve

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 28 juni 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Turelureweg 10 te

Kerkwerve’ van maandag 9 juli 2018 tot en met 20 augustus 2018 ter inzage ligt. belanghebbenden na

telefonische afspraak (0111-452 452) kan worden ingezien in het gemeentehuis.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding

‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het perceel Turelureweg 10 te Kerkwerve, kadastraal bekend als Mid-

denschouwen, sectie H, 520.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 7 mei 2018 tot en met 18 juni 2018 ter inzage gelegen. Hiertegen

zijn geen zienswijzen ingebracht.

Vanaf 10 juli 2018 tot en met 21 augustus 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 augustus 2018.

 

 

Zierikzee, 6 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 37703

STAATSCOURANT 6 juli

2018
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Schouwen

(5630e)

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 de heer Van Doorn, ontvangen op 9 maart 2018, inzake het wijzigen van
de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' op
het perceelTurelureweg 10 te Kerkwerve, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie
H, nummer 520;

Ovenregende 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 wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf';

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 7 mei 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a
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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 van de
bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen, met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' voor het perceel Turelureweg 10 te Kerkwerve, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 520.

Zierikzee, d.d.: 2-8 ^ Oó- ZotB

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

K. van Heuvel G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Van 10 juli 2018 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;

o belanghebbenden aan wie redelijkenruijs 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;
o 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.



 

 

Toelichting Wijzigingsplan Turelureweg 10 Kerkwerve 

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;  
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. 
 
Per 4 oktober 2007 is het agrarisch bedrijf beëindigd. Er is geen bestaande NED. Uit advies 
van de milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten van de 
voormalige dienstwoning naar burgerwoning. 

 



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Turelureweg 10 Kerkwerve 

 
 

 
 
 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 6 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

29 maart 2018 24 april 2018   
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Wijzigingsplan 
 

Turelureweg 12, Kerkwerve 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Wijzigen van de agrarische bestemming in 
‘wonen’ met de aanduiding ‘voormalig 

agrarisch bedrijf’ (VAB) 
03-06-2015 

 



e

(20r503e5)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 heer Van Doorn, ontvangen op 23 februari 20i5, inzake het wijzigen van
e_en bestemming op het perceel Turelureweg 12te Kerkwerve., kadastraal bekånd
(Middenschouwen), sectie E, nummer 632;

Ovenregende dat:

. 
llgt vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland', ;

o het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat op het betreffende perceel een agrarische bestemming
rust;

' er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een agrarische bestemming naar dê bestemmiñg ,,wonen,,, met de
aanduiding "voormalig agrarisch bedrijf,;

' het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, zoals
blijkt uit de bij dit bestuit behorende toelichting;

r de eventuele kosten van planschade zijn gewaarborgd in een
verhaalsovereen kom st;

o de ontwerpbeschikking vanaf maandag 7 april 2015 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:

1. het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
wijzigen van de agrarische bestemming in "wonen" met de aanduiding "voormalig
agrarisch bedrijf' aan de Turelureweg 12 te Kerkwerve, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie E, nummer 632;

2. Het wijzigingsbesluit treedt in werking, nadat de verhaalsovereenkomst
planschade is ondertekend.

Zieril<zee, d.d.: 3 juni2015

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris
M.K. van den Heuvel

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

t

Beroepsmogelijkheid

Van 15 juni 2015 kan, gedurende een termijn van 6 weken, 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
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;

. tegen wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit kunnen (alle)
belang hebbendenberoep 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 gritfierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan 
 

Verseputseweg 38, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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 

 



:i STAATSCÍIURANT
Nr.15888

2 september

2011

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan Verseputseweg 38 te
Kerkwerve cemæ¡xe lt I )

Sdrouwen-Duiveland I - /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 donder-
dag 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 wijzigings-
besluit. 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
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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 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:

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;

a

a

a

o

a

a

a
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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 de burgemeester,

M.K. van den Heuvel 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

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10

Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2

Dreischor
Zuiddijk4

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

zorgboerderij

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

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

atelier/expositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
paardenstalli ng 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.

theetuin met 15 zitplaatsen

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartemente n

I recreatieappartementen
Caravanstalling

458

1.290

435

166
110
333
55

535

231
333

1.229

436

1.210

20

40
221
250

740
320

Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen/beelden verkoop

Ouwerkerk
Bloteweg 1

58

778Zorgboerderij



Middenweg 21

Stelweg 3
Vissersweg 1

Garavanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met 15 zitplaatsen

192
840
20

20

150

Serooskerke
OudeZandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen

Zonnemaire
Rietdijk 12 2 recreatieappartementen

NB.:WIJZIGINGEN ZIJN CURSIEF EN VETGEDRUKT
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Wijzigingsplan 
 

Zandweg 6, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding  

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Minicamping met 15 
toeristische (niet permanente) 

standplaatsen, met de 
aanduiding “mic” 

05-02-2010 26-03-2010 

 



Nr. 1989
11 februari

2010

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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

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.  
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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 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 niet-
permanente 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.   
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Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 5 februari 2010 
 
Adres en plaats  aantal standplaatsen  aantal  Noord of 
    permanent    niet-permanent standplaatsen Zuid t.o.v.  
      winterstalling Delingsdijk 
 
 
Brouwershaven     
Blankersweg 1 5  10    Noord   
Blankersweg 2   15    Noord    
Dirksweg 2    15    Noord 
Dirksweg 3  5  10    Noord     
 
Burgh-Haamstede 
Bouwmansweg 1   25    Noord  
Brabersweg 4 5  10    Noord   
Brabersweg 6 5  10    Noord  
Cauersweg 10   15    Noord  
Kraaijensteinweg 25 3  22    Noord  
Meeldijk 4  5  20    Noord  
Meeldijk 8  3  22    Noord  
Oolesweg 8    15    Noord  
Steursweg 2    10    Noord  
 
Dreischor 
Gaanderse'sweg 2   15    Zuid   
Welleweg 43  5  15    Zuid  
Zuiddijk 4    10    Zuid  
 
Ellemeet 
Groeneweg 1   15    Noord  
Hakewekken 1   15    Noord 
Moolweg 19  5  10    Noord 
Schelpweg 19a 6  1    Noord   
Schelpweg 31 5  10    Noord   
Schelpweg 38   15    Noord  
 
Kerkwerve 
Brasweg 5  2  23    Zuid  
Duivendijkseweg 1   15    Zuid  
Duivendijkseweg 6 5  10    Zuid  
Florisweg 3    15    Zuid  
Heuvelsweg 12 5  20    Zuid  
Heuvelsweg 21 5  10    Zuid  
Heuvelsweg 7   15    Zuid  
Lokkersweg 2 5  10    Zuid  
Papeweg 2    15    Zuid  
Slikweg 7    25    Zuid  
Taaijersweg 1   25    Zuid  
Taaijersweg 8   20    Zuid  
Tellersweg 4    15    Zuid  
Tellersweg 5    25    Zuid  
Verseputseweg 13 5  10    Zuid  
Verseputseweg 5   15    Zuid  
Verseputseweg 9   15    Zuid  
Weelweg 3    15    Zuid 
Zandweg 6    15    Zuid (gewijzigd) 
Zwaardweg 5 5  10    Zuid  
 
Nieuwerkerk 
Capelleweg 1   15    Zuid  
Galgeweg 5    15    Zuid  
Krabbenhoekseweg 2   15    Zuid  
Oude Polderdijk 8   15    Zuid  
Platte Capelledijk 1   15    Zuid 
Stolpweg 7  5  10    Zuid   
Vissersweg 1   15    Zuid  
 
Noordwelle 
Kuijerdamseweg 4 3  12    Noord 
Kuijerdamseweg 7 5  10    Noord  
Lokkershofweg 7 5  20    Noord   
Zuidwelleweg 2 5  10    Noord  
 
Oosterland 
Hoge Maireweg 5 7  8    Zuid  
Nieuwe Groeneweg 2   15    Zuid  
 
Ouwerkerk 
Noord Achterweg 2   15    Zuid  
Nw Noorddijkseweg 1 2  13    Zuid      
Stelweg 3    15    Zuid  
Zwanenburgseweg 12 3  1    Zuid 
 
Scharendijke 
Elkerzeeseweg 46 2  23    Noord  
Elkerzeeseweg 60 5  10    Noord  
Groeneweg 2   15    Noord  
Hogeweg 10  5  10    Noord  
Hogeweg 7  5  10    Noord  
Kapelleweg 17 5  10    Noord  
Kapelleweg 7 5  10    Noord  
Kloosterweg 9 5  20    Noord   
Nw Kerkweg 4 5  10    Noord 
Ringdijk 3    15    Noord  
Schendersweg 1   15    Noord  
Schendersweg 4   15    Noord  
 
 



 

 

Serooskerke 
Nw Prunjeweg 3 1  19    Noord  
Serooskerkseweg 19 3  12  23  Noord  
 
Sirjansland 
Dillingsweg 1  1  14    Noord  
 
Zierikzee 
Gouweveerseweg 1   15    Zuid   
Gouweveerseweg 8   15    Zuid (gewijzigd) 
Straalweg 5  5  20    Zuid  
Zandweg 37    25    Zuid  
 
Zonnemaire 
Kijkuitsedijk 1 2  13    Zuid  
Kijkuitsedijk 3 5  10    Zuid  
Oostweg 8  5  20    Zuid  
Rietdijk 10  1  24    Zuid  
Rietdijk 12    15    Zuid  
Stapelsweg 3 5  10    Zuid  
Zonnemairsedijk 2 3  12    Zuid   
Zuidweg 38    15    Zuid  
 



 

 

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 4, Kerkwerve 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Het wijzigen van bestemming 
‘Agrarisch’ in bestemming 
‘Wonen’ met aanduiding 

‘voormaling agrarisch bedrijf’ 
(VAB) 

18-09-2017 31-10-2017 

 



€

1201710631
*,

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 Broekhuizen, ontvangen op 31 mei 2017 , inzake wijzigen
bestemming perceel op het perceel Zwaardweg 4 te Kerkwerve, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 373;

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 agrarische bestemming over het perceel is
geprojecteerd en deze bestemming voor particuliere doeleinden zal worden
gebruikt;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een agrarische bestemming in de woonbestemming met de
aanduiding (voormalig agrarisch bedrijf op grond van artikel 3.7.6. van de
planvoorschriften;

a

o

a

a

a

o

het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden,
aangezien de milieudeskundige heeft beoordeeld dat door de wijziging geen
onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen plaatsvindt,

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 7 augustus 2017 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 I onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
wijzigen van de bestemming'Agrarisch' in de bestemming 'Wonen'met de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf' (VAB), kadastraal bekend kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 373.

Zierikzee, d.d.: t I SEp. Z0l7

Bu rgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de de loco-burgemeester,s

Koopman van Burg

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 redelijkeruvijs 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 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 2, Looperskapelle 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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 Schouwen-
Duiveland" 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 I iteitswinst;

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 Schouwen-
Duiveland" 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:
Plaats en adres Activiteit oppervlakte
Looperskapelle
Nieuwe Kerkweg 2 4 recreatieappartementen l80m'

Zierikzee, d.d ¿q - Lz-Zoo7
r en wethouders van S Duiveland,I, Burgemeeste

/ tTa"secretaris,

L_-
burgemeester,

to

uvel

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.

nGM.K. van den



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 
 

 
Capelleweg 1, Nieuwerkerk 

 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

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 

 



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 ’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 november 2019.

 

Zierikzee, 4 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 53623

STAATSCOURANT 4 oktober

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 53623 4 oktober 20191

http://www.schouwen-duiveland.nl/
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Schouwe

J
WIJZIGINGSBESLU¡T

(1327661

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

o 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;
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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 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
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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.



LancelR
Veelhoek

LancelR
Tekstvak
W(vab)NED



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg  

 

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

10

 
Plaats en adres Activiteit oppervlakte 

( m²) 
   
Brijdorpe   
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh-Haamstede   
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor   
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum / feestzaal, koffie- en thee-

schenkerij met buitenterras van 100 m²  
458 

   
Kerkwerve   
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop stalwijn, 

1 recreatieappartement 
535 

Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 recreatieappar-

tement, pension 
1.229 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve voorzieningen in-
clusief een modelspoorbaan, escargots- en viskwekerij, 
forellenvisvijver en boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle   
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk   
Krabbenhoekseweg 2 theetuin met 15 zitplaatsen 40 
Nieuweweg 3 hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a koeriersbedrijf 250 

   
Noordwelle   
Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 caravanstalling 320 
   
Oosterland   
Lage Rampertseweg 15 speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   
Ouwerkerk   
Bloteweg 1 zorgboerderij 778 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Serooskerke   
Oude Zandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   

Capelleweg 1                         opslag caravans/ boten/ overige                                                     624
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Wijzigingsplan 
 

Capelleweg 5, Nieuwerkerk 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

realisering Nieuwe 
Economische Dragers (NED), 

te weten zorgboerderij, 
theetuin en 3 

(zorg)appartementen 

02-02-2016 
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Wijzigingsplan 
 
 

Loensweg 24, Nieuwerkerk 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Toestaan van NED voor het 
organiseren van workshops 

en hightea 
09-08-2018 09-10-2018 

 



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 Nieuwer-

kerk” van 27 augustus 2018 tot en met 8 oktober 2018 digitaal te raadplegen is via www.schouwen-

duiveland.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 ’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 9 oktober 2018.

 

Zierikzee, 24 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 47260

STAATSCOURANT 24 augustus

2018
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Gemeente
Schouwen-Duiveland

tf
(34755)

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/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:

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;

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

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

a

a

a

a

a

a

de aanvraget zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;a



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 I oktober 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit.

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   

 
Noordpijl 

 9 augustus 2018 27 augustus 2018  

    

 
 
 



 

 

Bijlage 10 Overzicht Nieuwe Economische Dragers 
(NED's) 

 
Plaats en adres Activiteit oppervlakte 

( m²) 

   
Brijdorpe   
Hoogenboomsweg 1 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh-Haamstede   
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor   
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum / feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m²  
458 

   
Kerkwerve   
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop stalwijn, 

1 recreatieappartement,  pension 
605 

Heuvelsweg 13 hoveniersbedrijf 236 
Kievitsweg 2 een bezoekerscentrum en het houden van Alpaca’s voor 

wandelingen en verkoop 
640 

Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Slikweg 5 Hoveniersbedrijf 1.500 
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 

recreatieappartement, pension 
1.229 

Taaijersweg 1 Dierenpension, trimsalon, hoveniersbedrijf 910 
Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 

streekproducten 
436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve voorzieningen 
inclusief een modelspoorbaan, escargots- en 
viskwekerij, forellenvisvijver en boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle   
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
Nieuwe Kerkweg 2 4 recreatieappartementen 180 
   
Nieuwerkerk 

Loensweg 
24 

 

Het organiseren van 
workshops en high tea 
(theetuin) 

 
 

100 

Krabbenhoekseweg 2 Theehuis/eethuis (70m
2
) met 45 zitplaatsen (incl. prieel) 

en theetuin (500 m2
) met 50 zitplaatsen 

570
 

Capelleweg 5 Zorgboerderij, theetuin (15 zitplaatsen) en 3 zorg- 
appartementen 

494 

Nieuweweg 3 hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a koeriersbedrijf 250 

100 
   
Noordwelle   
Lokkershofweg 4-6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25 slaapplaatsen 

en 6 recreatieappartementen 
540 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 caravanstalling 320 
   



Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers (NED’s) 2 2 

 

Plaats en adres Activiteit oppervlakte 
( m²) 

Oosterland   
Lage Rampertseweg 15 Webwinkel, opslag, speeltoestellen  /  grootspeelgoed  58 
   
Ouwerkerk   
Bloteweg 1 zorgboerderij 778 
Middenweg 21 caravanservicehandel 192 
Oostweg 5 Paardenpension en cursuscentrum t.b.v. paarden 300 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
Zwanenburgseweg 8 Pension 270 
   
Scharendijke   

Kapelleweg 29 Cursuscentrum met slaapaccommodatie 265 
Nieuwe Kerkweg 2a Caravanstalling 2200 
   
Serooskerke   
Oude Zandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Zierikzee   
Bettewaardsedijk Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels) 245 
Straalweg 7 caravanstalling 383 
Zandweg 37 trainingscentrum met overnachtingsmogelijkheid 620 
   
Zonnemaire   
Korteweg 6 4 retraite appartementen (60*4=)240 
Rietdijk 2 Paardenpension 285 
Rietdijk 12 2 recreatiewoningen 150 
Stapelsweg 3 Opslag betonreparatiebedrijf 420 
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Wijzigingsplan 
 

Sluisweg 1, Nieuwerkerk 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

oprichten minicamping met 15 
niet-permanente standplaatsen 

11-01-2011 26-04-2011 

 



Nr. 4300
11 maart

2011

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 standplaat-
sen 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 beroep-
schrift 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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

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:

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

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepálingen van het voornoemde
bestemmingsplan, aangezien het perceel nog niet beschikt over de aanduiding
'minicamping' (mic);

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
oprichten van een minicamping tot maximaal23 standplaatsen;

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende vooruraarden;

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 14 januari 2011 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a

a

a



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 de burgemeester,

M.K. van den Heuvel 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
permanent n¡et-permanenl

aantal
standplaatsen
w¡nlerstalllnE

Noord of
Zu¡d l.o,v.
Del¡ngsdiik

Brouwershavgn
Blankerswsg 1

Blankersweg 2
D¡rksweg 2
D¡rkswog 3

Burgh.Haamstede
Bouwmanswog I
Bouwmansweg 1 1

Brabersweg 4
Brabersweg 6
Cauerswsg 1 0
Kraaijenste¡nweg 25
Mssld¡jk 4
Meeldijk 8
Oolesweg I
Steursweg 2

Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43
Zviddijk 4

Ellemeet
Groeneweg I
Hakewekken 1

Moolweg 19
Schêlpweg 1 9a
Schelpweg 31

Schelpweg 38

Kgrkwgrve
Brasweg 5
Du¡vendükseweg 1

Du¡vendi.lkseweg 6
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 1 2
Heuvelsweg 21

Heuvelsweg 7

5

5

10
25
15
'10

25
25
10
10
25
22
20
22
I5
10

15
15
10

25
15
20
1

10
'15

23
25
'10

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

15
'15

15
15
15
15
10
15

25
'10

15
20
10

I
'15

Noord
Noord
Noord
Noord

5
5

3

s

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zuid
Zuid

5
6
5

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zuid
Zuid
Zvid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

5

5
5

5Lokkersweg 2
Papeweg 2
Slikweg 7
Taaijersweg 'l

Taaijersweg I
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verseputssweg '1 3
Verseputseweg 5
Verseputseweg I
Weelweg 3
Zandweg 6
Zwaardweg 5

Nleuworkerk
Capsllowsg 1

Galgeweg 5
Krabbenhoeksewsg 2
Oude Polderdiik I
Platte Capelledük 1

Sluiswêg 1

Stolpweg 7
Vissersweg 1

Noordwelle
Kuüerdamseweg
Kuijerdamseweg
Lokkersholweg 6
Lokkersholweg 7
Zu¡dwelloweg 2

Oosterland
Hoge Maireweg 5
N¡euwe Groeneweg 2

OuworkErk
Noord Achterueg 2
Nw Noorddiiksewsg 1 2
Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12 3

Scharondi¡ke
Elkerzeeseweg 46 2
Elkerzeeseweg 60 5
Groensweg 2
Hogeweg 10 5
Hogeweg 7 5
Kapelleweg lT 5
Kapêileweg 7 5
KloosteMeg I 5

5

(gewijz¡gd)

5

5
5

7

4
7

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zuid

15
13
¡þ
1

Zvid
Zuid
Zuid
Zuid

23
10
15
10
20
25
'10

20

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord



Nw Ke*weg 4
Rlngdllk s
Schenderswog 1

Schondôrsweg 4

Sorooskstke
Nw Prun¡eweg 3
Serooskerksewdg 1 9

Slrlansland
Dlllingswsg l

zletlkzøè
Gouwevsersewog I
Gouweveerseweg 8
Slraalweg 5
Zandwog 37

Zonnomaifa
Kijku¡lsêdljk l
Kijkuitsedllk 3
Oostweg I
Rletdllk 10
Ristdilk 12
Stápelswog 3
Zonnsmairsedi¡k 2
Zuldweg 38

N.B.: wijzigingen zlln d¡kgedrukÍ weergegeven

10
15
15
15

19
12

14

15
15
20
25

13
10
20
24
15
10
12
15

5

1

3

5

2
5
5
1

23

Noord
Noord
Noord
Noord

Noord
Noord

5
3

Noord

Zuid
Zuld
Zuld
Zuid

Zuld
Zuid
ZU¡d
Zuld
Zuld
Zuid
Zuld
Zuld
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Wijzigingsplan 
 

 Sluisweg 2, Nieuwerkerk 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

10-04-2018 05-06-2018 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Sluisweg 2 te Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 10 april 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Sluisweg 2 te Nieu-

werkerk’ van 23 april 2018 tot en met 4 juni 2018 belanghebbenden na telefonische afspraak (0111-452

252) kan worden ingezien in het gemeentehuis. Daarnaast zijn de stukken te downloaden via

www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen op het perceel

Sluisweg 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als Duiveland, sectie G, nummer 465 en 911.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 19 februari 2018 tot en met 3 april 2018 ter inzage gelegen. Hier-

tegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 23 april 2018 tot en met 4 juni 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-Gra-

venhage. 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 5 juni 2018.

 

 

Zierikzee, 20 april 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 21782

STAATSCOURANT 20 april

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 21782 20 april 20181



Gemeente
Schouwen-Duiveland

;f
(317761

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 Veruvijs-Oosse, ontvangen op 12 november 2017, inzake het
wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig agrarisch
bedrijf'op het perceel Sluisweg 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G,
nummer 911 en nummer 465;

Overwegende dat:

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, omdat wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemmíng Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf';

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 19 februari2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

o

a
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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 van de
bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen, met de aanduiding 'voormalig agrarisch
bedrijf'voor het perceel aan de Sluisweg 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend als
(Duiveland), sectie G, nummer 911 en 465.

Zierikzee, d.d

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

M.K. van den Heuvel G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Yan 23 aprll2018 tot en met 4 juni 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 wijzig i ng ;. 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 onvenruijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist
Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

lO-q-zot8



 

 

Toelichting Wijzigingsplan Sluisweg 2 Nieuwerkerk 

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;  
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. 
 
Per 1 januari 2011 is het agrarisch bedrijf gestopt. Er is geen sprake van een bestaande 
NED. Uit advies van de milieudeskundige d.d. 27 november 2017 blijkt dat er geen 
belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige dienstwoning naar burgerwoning. 

 



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Sluisweg 2 Nieuwerkerk 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 13 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

29 januari 2018 13 februari 2018   
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Wijzigingsplan 
(2011) 

 
Velddamseweg 2, Nieuwerkerk 

 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

omzetten van een bouwstede 
naar een bouwvlak en deze te 
vergroten voor het uitbreiden 

van een loods 

11-01-2011 26-04-2011 

 



Nr. 4301
11 maart

2011

Wijzigingsplan Velddamseweg 2 

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 Velddamseweg 2 
te Nieuwerkerk van 14 maart 2011 tot en met 24 april 2011 voor iedereen ter inzage ligt in de lees-
ruimte 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 donder-
dag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl. 

Het plan heeft betrekking op het omzetten van een bouwstede naar een bouwvlak en deze te vergroten 
voor het uitbreiden van een loods op het perceel aan de Velddamseweg 2 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 beroep-
schrift 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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2011 nr. 4301 11 maart 2011



            
(20100160) 

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 de Zande, ontvangen op 9 februari 2010, inzake het 
uitbreiden van een loods op het perceel aan de Velddamseweg 2 te Nieuwerkerk, 
kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 783;  

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 de uitbreiding van de loods gedeeltelijk buiten de 
agrarische bouwstede is gesitueerd;  

 

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het 
vergroten van de bouwmogelijkheden van een agrarische bouwstede;  

 

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden;  

 

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;  

 

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

 

de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 14 januari 2011 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 Wet ruimtelijke 
ordening het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland te wijzigen voor het 
uitbreiden van een loods aan de Velddamseweg 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend 
(Duiveland), sectie G, nummer 783, door de aanduiding bouwstede te wijzigen in een 
bouwvlak en deze te vergroten.   

Zierikzee, d.d.:     leges:  980,00   

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,  

de secretaris      de burgemeester,        

M.K. van den Heuvel     G.C.G.M. Rabelink    

Beroepsmogelijkheid  

Van 15 maart 2011 tot en met 25 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.    
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Wijzigingsplan 
(2018) 

 
Velddamseweg 2, Nieuwerkerk 

 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Uitbreiden van agrarisch 
bouwvlak 

13-08-2018 02-10-2018 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Velddamseweg 2 te Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 13 augustus 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Velddamseweg

2 te Nieuwerkerk’ van 20 augustus 2018 tot en met 1 oktober 2018 digitaal te raadplegen is via

www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van een bouwvlak op het perceel Velddamseweg 2 te

Nieuwerkerk kadastraal bekend als Duiveland, sectie G, nummer 889.

Het ontwerp wijzigingsplan heeft van 18 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 ter inzage gelegen. Hiertegen

zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 21 augustus 2018 tot en met 1 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 ’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 oktober 2018.

 

Zierikzee, 17 augustus2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 47034

STAATSCOURANT 17 augustus

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 47034 17 augustus 20181

http://www.schouwen-duiveland.nl/


a

a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

(3320e)
J

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 de heer Van de Zande, ingediend door de heer De Jonge, ontvangen op
20 november 2017, inzake het uitbreiden van een bouwvlak op het perceel
Velddamseweg 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 889;

Overwegende dat:

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, omdat op deze locatie geen bouwvlak van 2 hectare is
toegestaan;

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

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

de aanvraget zotg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 18 juni 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

o

a

o

o

a

a

a

O

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
vergoten van het bouwvlak aan de Velddamseweg 2 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend
(Duiveland), sectie G, nummer 889;

Zierikzee, d.d

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

Heuvel G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Yan 21 augustus 2018 tot en met 2 oktober 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 venrueten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;

o 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;
o 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.

t)-ÕB- zo8

M.K. van d



Toelichting wijzigingsplan Velddamseweg 2 Nieuwerkerk

Burgemeester en wethouders kunnen de bouwmogelijkheid van een bouwstede of bouwvlak
vergroten, door de aanduiding bouwstede te wijzigen in een bouwvlak en /of het bouwvlak te
vergroten. In artikel PM van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland zijn de voorwaarden 
hiervoor opgenomen. Hieronder worden deze voorwaarden getoetst.

a. de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 ha;
Na uitvoering van het plan is het bouwvlak 2 hectare. 

b. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden';
Het perceel heeft enkel de bestemming Agrarisch.

c. wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'uitbreiding natuur';
Het perceel heeft enkel de bestemming Agrarisch.

d. wijziging is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering; alvorens de wijziging toe te
passen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies aan de agrarisch
deskundige;
Uit advies van de agrarisch deskundige blijkt dat wijziging noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische 
bedrijfsvoering.

e. wijziging wordt slechts toegepast voor een volwaardig agrarisch bedrijf; alvorens wijziging
toe te passen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de agrarisch
deskundige;
Uit advies van de agrarisch deskundige blijkt dat sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf.

f. 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. 

g. wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke karakteristiek zoals benoemd
in het Landschappelijk Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast; alvorens het 
Bestemmingsregels 28 plan te wijzigen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies 
van de landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige;
Uit advies van de landschapsdeskundige blijkt dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt. 

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

i. 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;
Vanwege de toename verharding in het plan is compensatie nodig in het watersysteem. De aanvrager 
neemt hiervoor contact op met Waterschap Scheldestromen. Uit bijgevoegde watertabel blijkt dat een 
goede waterhuishouding geborgd blijft.

j. wijziging vindt slechts plaats als een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing.
Hieraan wordt voldaan.



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.1 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Velddamseweg 2 Nieuwerkerk 

 
 

 
 

 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 10 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

17 mei 2018 29 mei 2018   
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Wijzigingsplan 
 
 

Vissersweg 1, Nieuwerkerk 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

28-08-2018 15-01-2019 

 



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 28 augustus 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Vissersweg 1

Nieuwerkerk’ van 3 december 2018 tot en met 14 januari 2019 digitaal te raadplegen is via

www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding

voormalig agrarisch bedrijf, minicamping en nieuwe economische drager op het perceel Vissersweg

1 Nieuwerkerk, kadastraal bekend als Duiveland, sectie F, nummer 521 en 625 (gedeeltelijk).

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 10 september 2018 tot en met 22 oktober 2018 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 4 december 2018 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 15 januari 2019.

 

Zierikzee, 30 november 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 67174

STAATSCOURANT 30 november

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 67174 30 november 20181

http://www.schouwen-duiveland.nl/


a

Schouwen

J
WIJZIGINGSBESLUIT

(67053)

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 mevrouw Bos-Hoets, ontvangen op I mei 2018, inzake het wijzigen van
een bestemming op het perceel Vissersweg 1 te Nieuwerkerk, kadastraal bekend
(Duiveland), sectie F, nummer521;

Overwegende dat:

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

a

a

a

a

het ingediende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat het perceeleen agrarische bestemming heeft;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een bestemming;

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

tezake een planschade-overeenkomst is opgesteld en ondertekend;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 10 septemb er 2}l}gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

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

a

a

a
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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
vestigen van de bestemming "wonen (voormalig agrarische bedrijf)", aan de Vissersweg 1

te Nieuwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie F, nummer 521.

Zieril<zee, d.d.:28 augustus 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de de burgemeester,
lacc

/*

HeuvelM.K. van G.M





Toelichting Wijzigingsplan Vissersweg 1 Nieuwerkerk

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; 
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.

In 2011 is het agrarisch bedrijf gestopt. Er is sprake van een bestaande NED in de vorm van 
een theetuin. Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor 
het omzetten van de voormalige dienstwoning naar burgerwoning.
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5.J. ürouten-van der Slikke
Zonnemansweg 1

4306 NM NIEUWERKERK

Behandeld door : Joop van der Laan
Doorkicsnummor: (0'l 11) 452225
Datum : 10 februari 2016
Ver¿cnddaturn I 2 FEB, 2016

Ondcrucrp : Wijziging bostemmingsplan

Geachte mevrouw Stouten-van der Slikke,

U heeft een vezoek ingediend om w[ziging van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de agrarische
bestemming naar "wonen (vab)' aan de Zonnemansweg 1 te Nieuwerkerk.

Definitief
Het besluit tot wijziging ís definitief geworden, de procedure is helemaal afgerond. Hierbij ontvangt u
alsnog de ondertekende verhaalsovereenkomst voor planschade.

lnformatie
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Joop van der Laan, telefoonnummer (0111) 452225.

namerós en

J.A.Kasse
Coördinator

I

l,t.
Afdeling Ruimte en

Met

Postadres Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee
Bezoekadres Laan van St Hilaire 2. 4301 SH Zieflkzee

T (0111) 452000
F (0111) 452452
brc BNGHNL2G

gemeente@schouwen-duiveland. nl
www. schouwen-duiveland. nl
IBAN NL8OBNGHO285O76O94
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Kloosterweg 8, Noordgouwe 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

uitbreiding glastuinbouw 12-05-2010 31-07-2010 
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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 om wijzing van het bestemmingsplan, ontvangen op 10 mei 2011 van de heer
Van der Wekken, om de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf op het perceel,
kadastraal bekend Brouwershaven, sectie H, nummer 533, Kloosterweg I te Noordgouwe
mogelijk te maken.

Overuvegende dat:

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

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;

er in het bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheiden zijn opgenomen voor het
vergroten van het bedrijfsvloeroppervlak kassen en het bouwvlak;

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonvaarden, 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
is gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

het ontwerpwijzigingsbesluit met bijbehorende toelíchting vanaf maandag 24
oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn zienswijzen naar voren zijn gebracht door de
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland en door de heer F.T. van
Rotterdam mede namens:

1. Fam . J Fierens, Hanenweg 11;
2. Fam. J. Meier, Hanenweg 27;
3. Fam. J. de Vos, Kloostenreg 5;
4. Dhr. P. Jacobs/J. de Deugd, Kloostenrueg 9;
5. Fam. J. Stoker, Hanenweg 2;

a
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a
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6. Fam. F. van Rotterdam, Hanenweg l;
7. Fam. W. Bouwman, Hanenweg 3;
8. Fam. B. Vane, Hanenweg 5;
9. Mevr. E. Lagendijk, Hanenweg 7;
10. Dhr. A. Mercy, Hanenweg 19;
11. Fam. R. Koot, Hanenweg 25;
12. Fam. F. Hagen, Hanenweg 4;
13. Fam. L. Lukus, Hanenweg 23;
14.Fam. Y. Boekee-de Smits, Hanenweg 15.

De zienswijzen bevatten de volgende ondennrerpen:
¡ locatie bouwvlak: de nieuw te bouwen kas is gesitueerd, parallel aan de

Hanenweg, omwonenden zien de kas liever gedraaid.
Beantwoording: Dit is in principe mogelijk maar dan ontstaat er een nieuwe situatie met de
aanwezigheid van de koelmotoren die dan op te geringe afstand van de Hanenweg
komen te liggen met alle gevolgen voor milieu en afscherming van dien. Deze opst,elling
zal geluidhinder vermeerderen.

. Vrachtverkeer Hanenweg: omwonenden zien de Hanenweg liever helemaal
afgesloten voor het vrachtverkeer.

Beantwoording: Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, door de realisatie van de nieuwe
kas, een gewijzigde logistiek ontstaat. Hierdoor rijden de vrachtwagens vanaf de
Kloosten¡veg naar de verwerkingsruimte en niet meer vanaf de Hanenweg. Door deze
wijziging neemt het maximaal geluidniveau op de omliggende woningen af.
ln de periode van 1 juli tot 30 september komen er 2 vrachtwagens per dag. Buiten deze
periode komt er 1 vrachtwagen. Voor het leveren van goederen komen er in de periode
juni-juli ongeveer 2 vrachtwagens per week. De uitbreiding zal niet leiden tot een toename
van het aantalvrachtwagenbewegingen voor het ophalen van bloemen. ln de huidige
situatie wordt de vrachtwagen namelijk gedeeltelijk beladen. ln de toekomstige situãtie zal
een vrachtwagen volledig worden beladen. Wel zullen er in het najaar en in de winter 2
extra vrachtwagens per week komen voor het lossen van bloembollen. Het kan dus in
deze periode voorkomen dat er ook 2 vrachtwagens per dag gaan komen.
ln de representatieve bedrijfssituatie treedt er dus geen verandering op in het aantal
vrachtwagens. Bovendien wordt de aanrijroute gewijzigd en de Hanenweg niet meer
belast.

. lmplementatie Landschappelijke inpassing zijde Hanenweg en specifieke
inpassing Hanenweg 2.

Beantwoording:
1. Het vezoek de in het bestemmingsplan vereiste breedte van de beplantingsstrook op minimaal
10 m te stellen wordt ondetsteund: 10m is de benodigde maat voor voldoende dichtheid in de
afschermende beplanting en het is inderdaad niet de bedoeling om de strook op sommige plaatsen
smaller te doen zijn en de afuijking elders met een grotere breedte te compenseren.

2. Het verzoek om een stamdiameter van 7,5 cm bij aanplant te vereísen wijst op bezorgdheid over
de afschermende werking ín de eerste jaren. Aanplant met een dergelijke stamdikte is eihter vier
of meer jaren oud en heeft daardoor meer terugslag bij verplanting dan jongere planten, die
bovendien, als ze goed zijn voorbereid, zoveel sneller aanslaan, groeien en vertakken, dat de
dichte struiklaag eerder bereikt wordt en steviger vertakt zal zijn dan bij gebruik van ouder
materiaal. Daarom zullen wij deze stamdikte niet als vereist stellen.

3. Het verzoek om een minimale hoogte van de beplantingssingef gelijk aan de nokhoogte van de
nieuwe kas (6.1 m) is ingegeven door de wens de kas geheel aan het oog te onttrekken. De in het
landschapsadvies aangegeven hoogte van 3,5 m aan de Hanenweg is ingegeven door twee
overwegingen. De eerste is dat het wegbeeld aan de Hanenweg door een zeer hoge haag te zeer
zou worden gedomineerd, en ten tweede de notie dat, gezien de afstand tussen de kas en de
Hanenweg, de bovenkant van de kas pas zichtbaar wordt op een afstand van meer dan 12 m uit de
plantstrook, en dat dus de kas vanaf de openbare ruimte van de Hanenweg niet te zien zou z¡n.
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Wanneer als eis gesteld wordt dat de kas ook vanuit de tuinen aan de Hanenweg niet gezien kan
worden, is een hoogte van 4,5 m voldoende.

4. Het aanhouden van een breedte van minimaal 10 voor de plantstrook aan de noordzijde van de
nieuwe kas wordt ondersteund, om bovengenoemde redenen.

5. Met betrekking tot het perceel Hanenweg 2 is er een misverstand. Het advies stelt dat de in het
landschapsplan voorgestelde landschappelijke inpassing - door middelvan een plantstrook direct
achter de nieuwe kas - gezien vanuit de Donkereweg gezien adequaat is, wanneer deze
voldoende dikte (10 m) en hoogte (10 m) heeft. lndien dit advies gevolgd wordt is dus een
inpassing achter het perceel Hanenweg 2 niet aan de orde, en vervalt de noodzaak voor een apart
inpassingsplan voor dit perceel.

. Lichthinder.
Beantwoording:
De uitstraling vanuit de kassen is geregeld in het Besluit glastuinbouw dat van rechtswege
van toepassing is. Aanvrager is bereid om hierover afspraken vast te leggen.

. Geluidshinder.
Beantwoording:
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan de richtwaarde van 50 dB(A) kan worden
voldaan als rond de koelmotoren een geluidsscherm met een hoogte van 2,5 meter wordt
geplaatst.

¡ Bestemmingvereveningsbijdrage.
Beantwoording:
De omwonenden stellen voor dat deze bijdrage wordt ingezet in de directe omgeving van
het bedrijf (bijv. knotwilgen Hanenweg, klinkerbestrating).
De bestemming van de vereveningsbijdrage kan inderdaad in de directe omgeving
worden ingezet. Hoe dit concreet gaat worden kan in onderling overleg met de Stichting
Landschapsbeheer Zeeland en met de bewoners worden uitgewerkt.

. Planschade. Het voorstelvan de bewoners om een lage drempel in te brengen
voor de kosten van behandeling.

Beantwoording:
Wij zijn bereid hieraan medewerking te verlenen, mits de wettelijke mogelijkheden dat
toelaten.

. Gevaarlijke stoffen.
Beantwoording:
ln het bedrijf worden minimaal bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Besluiten:

gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6, lid l, sub a en artikel 3.ga van
de Wet ruimtelijke ordening heeft het college van burgemeester en wethouders van
Schouwen-Duiveland besloten om het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-
Duiveland" te wijzígen zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende plankaart en
toelichting.

Zierikzee, 12 mei 2012
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,
de loco-secretaris, de burgemeester,

G.J. Benou G.C.G.M. Rabelink
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Beroepsmogelijkheid
Van 18 iuni2012 tot en met 30 juli 2012 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:

. de naam en het adres van de indiener;
o 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.

Toelichting

Artikel 3.7. 1 (wijziging vergroten bouvwlak)

a. de oppervlakte van het bouwvlak bedraaot ten hoooste 2 ha:
De oppervlakte van het gewijzigde bouwvlak bedraagt circa 1,8 hectare en blijft daarmee
onder de 2 hectare.

b. wiiziqinq wordt níet toeqepast ter plaatse van de aanduidinq 'natuunvaarden':
Het plan is gesitueerd op de bestemming Agrarisch' met de aanduidingen 'grlastuinbouw'
en 'randzone'. Hiermee voldoet het plan aan de voonraarde.

c. wiizioinq wordt níet toeqepast ter plaatse van de aanduídinq 'uitbreidinq natuur':
Zie onder'b'.

d. wiiziaino is noodzakeliik voor een doelmatiqe bedriifsvoerinq: alvorens de wüziq¡no
toe te passen vraqen burqemeester en wethouders hierover schrifteliik advies ããñ
de aqrarisch deskundige;

De Agrarische Adviescommissie Zeeland is van oordeel (brief d.d. 16 september 2011)
dat, gezien de te maken automatiseringsslag in het productieproces, de wijziging
noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering;

e. wiizioinq wordt slechts toeqepast voor een volwaardiq aqrarisch bedriif: alvorens
wiizioing toe te passen vraoen burqemeester en wethouders híerover schrifteliik
advies van de aqrarisch deskundiqe:

De Agrarische Adviescommissie Zeeland concludeert in dezelfde brief dat het gaat om
een volwaardig agrarisch bedrijf.
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f. wiiziqing wordt slechts toegepast als voorzien wordt in een afschermende
la,ndschappelíike inpassino die bestaat uit een beplantinosstrook met een
afschermende struik- en boomlaao van voornameliik streekeiqen soorten. met een
breedte van gemiddeld l0 meter:

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een plan voor landschappelijke inpassing
opgesteld. Het sortiment en de breedte van de beplantingsstrook votdoen aan de
voorwaarden. Verder dient qua uitvoering en beheer aansluiting te worden gezocht bij het
advies van de natuur- en landschapsdeskundige. Zie onder,g'.

g. wiiziqinq wordt slechts verleend als daardoor de landschappeliike karakteristiek
zoals benoemd in het Landschappeliik Raamwerk niet onevenrediq wordt
aangetast: 

,aly,or.e,,!s h,et plan te wiizigen vraqen burqemeester en wethouders
hierover schrifteliik advies van de landschaps- en natuurbescherminqsdeskundiqe:

De heer Van Leeuwen, landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige vãñIè[ng6ll$-
Rotterdam, heeft ons per brief (d.d. 6 september 2011) medegedeeld, dat door het
initiatief, het landschappelijk karakteristiek, zoals benoemd in het Landschappelijk
Raamwerk, niet zalworden aangetast. Daarbij dient de landschappelijke inpassing
uitgevoerd en beheerd te worden op de volgende wijze:

- Vanaf de Kloosterweg (noordrand): beheer gericht op een gevarieerd kronenbeeld;
uitgroeivan enkele bomen; verbreding van de beplantingssingel kan daarvoor
nodig zijn;

- Vanaf de Donkereweg (westrand): beheer gericht op uniforme
soortensamenstelling en hoogte (circa 10 meter); een grotere afstand tot de
kassen kan daarvoor nodig zijn;

- Vanaf de Hanenweg (zuidrand); creëren van een haag op circa 3 meter van de
weg en een hoogte van plusminus 3,5 meter; dichtheid is het beheerdoel; een
breedte van 10 meter is daarvoor niet noodzakelijk.

h. wrjzioinq leidt niet tot onevenrediqe aantastinq van gebruiks- en
ontwikkelinqsmoqeliikheden van naastqeleoen percelen:

Uít de milieuscan (d.d. 14 iuli 2011) blfikt de gevraagde wijzíging niet leidt tot
onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen
percelen. Wel vormen de aspecten Wegverkeerslawaai, lichthinder, bodem en water een
aandachtspunt. Opgemerkt dient te worden dat de uitbreiding meldingsplichtig is op grond
van het Besluit glastuinbouw.

Wegverkeerslawaai
Als gevolg van de uitbreiding is mogelijk sprake van een toename van het
wegverkeerslawaai. Het verkeer van en naar het bedrijf zal vermoedelijk via de
Kloosterweg rijden. De Kloosterweg is een relatief drukke provinciale weg. Het verkeer
afkomstig van het glastuinbouwbedrijf zal snel opgaan in het heersende verkeersbeeld en
voor het bepalen van het geluidsniveau van het kassencomplex niet meetellen. Als het
verkeer via de Hanenweg aankomt/vertrekt gaat het wegverkeer niet gelijk op in het
heersende verkeersbeeld en moet uit akoestisch ondezoek blijken in hoèverre mogelijk
overlast wordt veroozaakt. Dit is echter sterk afhankelijk van het aantal
verkeersbewegingen en tijdstip waarop deze plaatsvinden.

Lichthinder
Het kassencomplex moet voor het aspect lichthinder voldoen aan de voorschriften uit het
Besluit glastuinbouw milieubeheer. De mate van afscherming is afhankelijk van de
periode waarin assimilatiebelichting wordt toegepast en de toegepaste lichtsterkte. Voor
de overige verlichting geldt dat directe lichtstraling op lichtdoorlatende openingen in
gevels en ramen niet is toegestaan.
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Bodem
Op grond van het Besluit glastuinbouw moet een nulsituatieonderzoek worden uitgevoerd
Ook in het kader van de bouwregelgeving moet voor de bouw een bodemonderzoek
worden aangeleverd. Beide onderzoeken kunnen worden gecombineerd.

Water
Er moet een watertoets worden uitgevoerd

i. Wiiziqinq leidt niet tot onevenrediqe qevoloen voor het waterbeheer: indien het
verharcJ onnervla k toeneemt of kan toenemen met 1 000 2 of meer. vraoen
burqemeester en wethouders hierover schrifteliik advies van de waterbeheerder
alvorens de wiizioinq toe te passen:

Het waterschap geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen uitbreiding.
Wel dient het bedrijf in samenspraak met het waterschap enkele maatregelen te nemen in
het kader van de waterberging.

j, wiiziqinq vindt slechts plaats als een privaatrechteliike overeen4omst is qesloten
over de aanleq, het beheer en het onderhoud van de landschappeliike inpassinq
en de ruimteliike l<waliteitswinst.

Medewerking wordt pas verleend nadat een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten,

A ft i ke I 3. 7. 4 (wijzig i n g v e rg rote n b e d rijfsvl oe ro p p e ru I ak g I a st u i n b o uw)

a. het bedriifsvloeropperulak kassen ten behoeve van qlastuinbouw bedraaqt niet
meer dan het in biilage 2, in de kolom maximaaltoelaatbaar bedriifsvloeropperulak
kassen. oenoemde oppe¡vlak:

Het huidig bedrijfsvloeroppervlak kassen ten behoeve van glastuinbouw op het perceel
bedraagt circa 2.200 m2. Het bedrijf wil uitbreiden met 7 .425 m2 kasruimte. Daarmee
komt het totaal bedrijfsvloeroppervlak aan glastuinbouw uit op 9.625 m2,waar maximaal
20.000 m2 is toegestaan.

b. wiiziqing is noodzakeliik voor het behoud van een reëel perspectief op continuiteit
van de bedriifsvoering: alvorens wiiziqinq toe te passen vraqen burqemeester en
wethouders hierover schrifteliik advies aan de aorarisch deskundiqe:

Uit advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland (d.d. 16 september 2011) blijkt
dat de commissie van oordeel is dat de realisatie van het bouwplan noodzakelijk is voor
het behoud van een reëel perspectief op continuileit van de bedrijfsvoering.

c. wiiziginq wordt slechts verleend als daardoor de landschappeliike karakteristiek
zoals benoemd in het Landschappeliik Raamwerk niet onevenrediq wordt
aanqetast: alvorens het plan te wiiziqen vraoen burqemeester en wethouders
hierover schriftelijk advies van de landschaps- en natuurbescherminqsdeskundioe:

De heer Van Leeuwen, landschaps- en natuurbeschermingsdeskundige van het RBOI in
Rotterdam, heeft ons per brief (d.d. 6 september 2011) medegedeeld, dat door het
initiatief, het landschappelijk karakteristiek, zoals benoemd in het Landschappelijk
Raamwerk, niet zal worden aangetast. Daarbij dient de landschappelijke inpassing
uitgevoerd en beheerd te worden op de volgende wijze:

- Vanaf de Kloosterweg (noordrand): beheer gericht op een gevarieerd kronenbeeld;
uitgroei van enkele bomen; verbreding van de beplantingssingel kan daarvoor
nodig zijn;
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- Vanaf de Donkereweg (westrand): beheer gericht op uniforme
soortensamenstelling en hoogte (circa 10 meter); een grotere afstand tot de
kassen kan daarvoor nodig zijn;

- Vanaf de Hanenweg (zuidrand); creëren van een haag op circa 3 meter van de
weg en een hoogte van plusminus 3,5 meter; dichtheid is het beheerdoel; een
breedte van 10 meter is daarvoor niet noodzakelijk.

d. wiizioinq wordt slechts toeqepast als voorzien wordt in een afschermende
l4ndschappeliike inpassinq die bestaat uit een beplantinqsstrook met een
afschermende struik- en boomlaag van voornameliik streekeiqen soorten. met een
breedte van oemiddeld 10 meter:

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een plan voor landschappelijke inpassing
opgesteld. Het sortiment en de breedte van de beplantingsstrook voldoen aan de
voon¡vaarden. Verder dient qua uitvoering en beheer aansluiting te worden gezocht bij het
advies van de natuur- en landschapsdeskundige.

e. wiizioinq leidt niet tot onevenrediqe aantastinq van gebruiks- en
ontwikkelinqsmoqelijkheden van naastqeleqen percelen:

Uit de milieuscan (d.d. 14 juli 2011) blijkt de gevraagde wijziging niet leidt tot
onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen
percelen. Wel vormen de aspecten Wegverkeerslawaai, lichthinder, bodem en water een
aandachtspunt. Opgemerkt dient te worden dat de uitbreiding meldingsplichtig is op grond
van het Besluit glastuinbouw.

Wegverkeerslawaai
Als gevolg van de uitbreiding is mogelijk sprake van een toename van het
wegverkeerslawaai. Het verkeer van en naar het bedrijf zal vermoedelijk via de
Kloosterweg rijden. De Kloosterweg is een relatief drukke provinciale weg. Het verkeer
afkomstig van het glastuinbouwbedrijf zal snel opgaan in het heersende verkeersbeeld en
voor het bepalen van het geluidsniveau van het kassencomplex niet meetellen. Als het
verkeer via de Hanenweg aankomUvertrekt gaat het wegverkeer niet gelijk op in het
heersende verkeersbeeld en moet uit akoestisch ondezoek blijken ¡nhoeveire mogelijk
overlast wordt veroozaakt. Dit is echter sterk afhankelijk van het aantal
verkeersbewegingen en tijdstip waarop deze plaatsvinden.

Lichthinder
Het kassencomplex moet voor het aspect lichthinder voldoen aan de voorschriften uit het
Besluit glastuinbouw milieubeheer. De mate van afscherming is afhankelijk van de
periode waarin assimilatiebelichting wordt toegepast en de toegepaste lichtsterkte. Voor
de overige verlichting geldt dat directe lichtstraling op lichtdoorlatende openingen in
gevels en ramen niet is toegestaan.

Bodem
Op grond van het Besluit glastuinbouw moet een nulsituatieondezoek worden uitgevoerd
Ook in het kader van de bouwregelgeving moet voor de bouw een bodemonderzoek
worden aangeleverd. Beide onderzoeken kunnen worden gecombineerd.

Water
Er moet een watertoets worden uitgevoerd

t Wiizioinq leidt niet tot onevenredige qevolqen voor het waterbeheer: indien het
verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m2 of meer¡rragen

l
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burqemeester en wethouders hierover schrifteliik advies van de waterbeheerder
alvorens de wiizioino toe te passen:

Het waterschap geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen uitbreiding.
Wel dient het bedrijf in samenspraak met het waterschap enkele maatregelen te nemen in
het kader van de waterberging.

g. wiiziqinq vindt slechts plaats als zoro wordt qedraqen voor ruimteliike
kwaliteitswinst:

Voor glastuinbouw geldt in beginsel dat voor iedere vierkante meter uitbreiding een
bedrag van 6,40 moet worden geïnvesteerd in (het vergroten van) van de ruimtelijke
kwaliteit van het buitengebied. De handreiking Verevening 2010 van de provincie Zeeland
en Ruimtelijke en strategische visie buitengebied van de gemeente Schouwen-Duiveland
vormen hierbij het toetsingskader.

ln onderhavig geval komt de vereveningsbijdrage uit op een bedrag van 47.520,- euro.
Het is de bedoeling om dit bedrag in te zetten voor het herstel van kleine
cultuurhistorische elementen en voormalige buitenplaatsen in de omgeving van
Noordgouwe/Schuddebeurs. Momenteel wordt het plan verder uitgewerkt. Mocht blijken
dat dit niet (op korte termijn) haalbaar is, dan zal het vereiste bedrag worden gestort in het
vereveningsfonds.

h. wiiziqinq vindt slechts plaats als een privaatrechteliike overeenkomst is qesloten
over de aanleq. het beheer en het onderhoud van de landschappeliike inpassinq
en de ruimteliike kwaliteitswinst.

Medewerking wordt pas verleend nadat een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten
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Wijzigingsplan 
(2019) 

 
 

Kloosterweg 8, Noordgouwe 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Het uitbreiden van 
kassencomplex 

20-03-2019 07-05-2019 

 



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.schouwen-

duiveland.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 ’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 7 mei 2019.

 

Zierikzee, 25 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 17242

STAATSCOURANT 27 maart

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 17242 27 maart 20191
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(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";

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;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
vergroten van het bedrijfsvloeroppervlak kassen en het bouwvlak;

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 aanleg, uitvoeríng en instandhouding van de landschappelijke inpassing en
verevening zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst;

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;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 25 juni 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

a

a

a

a

a

a

a
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. 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 Schouwen-
Duiveland" 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 de burgemeester,

Heuvel 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:

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.

a

a

a
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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 
 

 Lokkershofweg 4-6, Noordwelle 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van Bijlage 10 door 
opnemen van aantal 

slaapplaatsen bij NED aan 
Lokkershofweg 4-6 te 

Noordwelle 

26-09-2017 21-11-2017 

 



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

Nr. 56595

STAATSCOURANT 6 oktober

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 56595 6 oktober 20171



 

 

     (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 4-
6 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; 
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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 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 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; 
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   

� 
Noordpijl 

21 juni  2017  01 augustus 2017    
    
 
 
 



 

 

 
 

Bijlage  10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers 
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit 
d.d. 1 augustus 2017 

 
Plaats en adres  Activiteit  oppervla kte 

( m²) 
   
Brijdorpe    
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh -Haamstede    
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor    
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve    
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 

stalwijn, 1 recreatieappartement 
535 

Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 5 
Slikweg 6 

Hoveniersbedrijf 
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 
recreatieappartement, pension 

1.500 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle    
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk    
Krabbenhoekseweg 2 theetuin met 15 zitplaatsen 40 
Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle    
Lokkershofweg 4-6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25 

slaapplaatsen en 6 recreatieappartementen 
540 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland    
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   
Ouwerkerk    



 

 

Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 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 
 
 

Bredeweg 1b, Oosterland 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Omzetten van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

25-03-2019 14-05-2019 

 



Kennisgeving wijzigingsplan Bredeweg

1b te Oosterland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 25 maart 2019 vastgestelde wijzigingsplan ‘Bredeweg 1b

Oosterland’ van 1 april 2019 tot en met 13 mei 2019 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl;

Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming agrarisch naar wonen met de aanduiding

voormalig agrarisch bedrijf op het adres Bredeweg 1b te Oosterland, kadastraal bekend DVL00H601.

Vanaf 1 april 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 ’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.

 

Zierikzee, 25 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 18120

STAATSCOURANT 1 april

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 18120 1 april 20191

http://www.schouwen-duiveland.nl/
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Gemeente
Schouwen-Duiveland

J

(10ee46)

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 D.J. van den Berge en mevrouw E.C. Vogelaar, ontvangen op 26
oktober 2018, inzake het uitbreiden omzetten van de bestemming 'Agrarisch' naar de
bestemming 'Wonen' met de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' (vab) op het adres
Bredeweg 1b te Oosterland, kadastraal bekend DVL00H601 en DVL00H602 gedeeltelijk zoals
aangegeven op bijbehorende verbeelding;

Overwegende dat:

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 omdat de bestemming een agrarische bestemming heeft;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het omzetten
van de agrarische bestemming naar de bestemming wonen met een aanduiding
voormalig agrarisch bedrijf;

tezake een planschadeovereenkomst is opesteld en ondertekend;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 4 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage
heeft gelegen;

a

o

a

a

a

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



a

Gemeente
Schouwen-Duiveland

tl
J

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
omzetten van de bestemming agrarisch naar wonen met de aanduiding voormalig agrarisch
bedrijf op het adres Bredeweg 1b te Oosterland, kadastraal bekend DVL00H601 en DVL00H602
gedeeltelijk, door de plankaart te wijzigen.

Zierikzee, d.d.: 25 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

G.C.G.M. RabelinkM.K. van den



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Bredeweg 1b Oosterland 

 
 

 
 

 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 13 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

26 oktober 2018 22 januari 2019   

    

 
 



 

 

Toelichting Wijzigingsplan Bredeweg 1b 
Oosterland 
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;  
b. 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. 
 
In 2018 is het agrarisch bedrijf gestopt. Er is geen sprake van een bestaande NED. Uit advies 
van de milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten van de 
voormalige dienstwoning naar burgerwoning. 
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Wijzigingsplan 
 

Jonkersweg 3, Oosterland  
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

vestigen van een minicamping  24-07-2015 15-09-2015 

 



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 mi-

nicamping 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://di-

gitaalloket.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

Nr. 23073

STAATSCOURANT 31 juli

2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2015 nr. 23073 31 juli 20151

















 

 

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 24 juli 2015 
 
Adres en plaats  aantal standplaatsen  aantal  Noord of 
    permanent    niet-permanent standplaatsen Zuid t.o.v.  
      winterstalling Delingsdijk 
 
 
Brouwershaven     

Blankersweg 1 5  10    Noord   
Blankersweg 2   25    Noord    
Dirksweg 2    15    Noord 
Dirksweg 3  5  10    Noord     
 
Burgh-Haamstede 

Bouwmansweg 1   25    Noord  
Brabersweg 4 5  10    Noord   
Brabersweg 6 5  10    Noord  
Cauersweg 10   15    Noord  
Kraaijensteinweg 25 3  22    Noord  
Meeldijk 4  5  20    Noord  
Meeldijk 8  3  22    Noord  
Oolesweg 8    15    Noord  
Steursweg 2    10    Noord  
 
Dreischor 
Gaanderse'sweg 2   15    Zuid   
Welleweg 43  5  15    Zuid  
Zuiddijk 4    25    Zuid  
 
Ellemeet 

Groeneweg 1   25    Noord  
Hakewekken 1   15    Noord 
Moolweg 19  5  20    Noord 
Schelpweg 19a 6  1    Noord   
Schelpweg 31 5  10    Noord   
Schelpweg 38   15    Noord  
 
Kerkwerve 
Brasweg 5  2  23    Zuid  
Duivendijkseweg 1   25    Zuid  
Duivendijkseweg 6 5  10    Zuid  
Florisweg 3    25    Zuid  
Heuvelsweg 12 5  20    Zuid  
Heuvelsweg 21 5  10    Zuid  
Heuvelsweg 7   15    Zuid  
Lokkersweg 2 5  10    Zuid  
Papeweg 2    15    Zuid  
Slikweg 7    25    Zuid  
Taaijersweg 1   25    Zuid  
Taaijersweg 8   20    Zuid  
Tellersweg 4    15    Zuid  
Tellersweg 5    25    Zuid  
Verseputseweg 13 5  10    Zuid  
Verseputseweg 5   15    Zuid  
Verseputseweg 9   15    Zuid  
Weelweg 3    25    Zuid 
Zandweg 6    15    Zuid  
Zwaardweg 5 5  20    Zuid  
 
Nieuwerkerk 
Capelleweg 1   15    Zuid  
Galgeweg 5    15    Zuid  
Krabbenhoekseweg 2   15    Zuid  
Oude Polderdijk 8   15    Zuid  
Platte Capelledijk 1   15    Zuid 
Stolpweg 7  5  10    Zuid   
Vissersweg 1   15    Zuid  
 
Noordwelle 

Kuijerdamseweg 4 3  25    Noord 
Kuijerdamseweg 7 5  10    Noord  
Lokkershofweg 6   15    Noord 
Lokkershofweg 7 5  20    Noord   
Zuidwelleweg 2 5  10    Noord  
 
Oosterland 
Hoge Maireweg 5 7  8    Zuid  
Jonkersweg 3   15    Zuid 
Nieuwe Groeneweg 2   15    Zuid  
 
Ouwerkerk 

Noord Achterweg 2   15    Zuid  
Nw Noorddijkseweg 1 2  13    Zuid      
Stelweg 3    15    Zuid  
Zwanenburgseweg 12 3  1    Zuid 
 
Scharendijke 

Elkerzeeseweg 46 2  23    Noord  
Elkerzeeseweg 60 5  10    Noord  
Groeneweg 2   15    Noord  
Hogeweg 10  5  10    Noord  
Hogeweg 7  5  20    Noord  
Kapelleweg 17 5  25    Noord  
Kapelleweg 7 5  10    Noord  
Kloosterweg 9 5  20    Noord   
Nw Kerkweg 4 5  10    Noord 
Ringdijk 3    15    Noord  
Schendersweg 1   15    Noord  
Schendersweg 4   15    Noord  



 

 

 
 
Serooskerke 
Nw Prunjeweg 3 1  19    Noord  
Serooskerkseweg 19 3  12  23  Noord  
 
Sirjansland 
Dillingsweg 1 1  14    Noord  
 
Zierikzee 

Gouweveerseweg 1   15    Zuid   
Gouweveerseweg 8   15    Zuid  
Straalweg 5  5  20    Zuid  
Zandweg 37    25    Zuid  
 
Zonnemaire 

Kijkuitsedijk 1 2  13    Zuid  
Kijkuitsedijk 3 5  10    Zuid  
Oostweg 8  5  20    Zuid  
Rietdijk 10  1  24    Zuid  
Rietdijk 12    15    Zuid  
Stapelsweg 3 5  10    Zuid  
Zonnemairsedijk 2 3  12    Zuid   
Zuidweg 38    15    Zuid  
 
 

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven 



 

 
 

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   

 
Noordpijl 

30 april 2015 24 juli 2015   
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Wijzigingsplan 
 

Maatje Harings Jobsweg 1, 
Oosterland  

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

het omzetten van een 
agrarische bestemming naar 

Wonen 
30-01-2017 31-01-2017 

 



Wijziging bestemmingsplan Maatje

HaringsJobsweg 1 te Oosterland 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Maatje Harings Jobsweg 1 te Oosterland van 19

december 2016 tot en met 30 januari 2017 voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte van het gemeen-

tehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee.

 

Het wijzigingsplan is digitaal te raadplegen via https://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Ruimtelij-

ke_plannen/Wijzigingsplannen/Vastgestelde_plannen_Niet_onherroepelijk

 

Het plan heeft betrekking op het omzetten van een agrarische bestemming naar Wonen op het perceel

Maatje Harings Jobsweg in Oosterland, kadastraal bekend Duiveland, sectie H, nummer 1004.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 26 september 2016 tot en met maandag 7 november

2016 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

 

Van 20 december 2015 tot en met 30 januari 2017 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbe-

sluit. 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 31 januari 2017.

 

Zierikzee, 21 december 2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 71203

STAATSCOURANT 21 december

2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2016 nr. 71203 21 december 20161







 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Maartje Harings Jobsweg 1 Oosterland 

 

 
 

 
 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 13 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

23 augustus 2016 2 december 2016   

    

 
 
 



 

 

Toelichting Wijzigingsplan Maatje Harings Jobsweg  1 

Oosterland 

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;  
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. 
 
Per 31 december 2014 is het agrarisch bedrijf gestopt. Uit advies van de milieudeskundige 
blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige dienstwoning naar 
burgerwoning. 
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Wijzigingsplan 
 
 

Maatje Harings Jobsweg 8, 
Oosterland 

 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Omzetten van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’ 

28-03-2019 07-05-2019 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Maatje Harings Jobsweg 8 te Oosterland

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 ‘Maatje Harings

Jobsweg 8 te Oosterland’ van 25 maart 2019 tot en met 6 mei 2019 digitaal te raadplegen is via

www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming

met de aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’ (VAB), kadastraal bekend als gemeente Duiveland,

sectie H, nummer 654.

Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 28 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen

zijn geen 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 ’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 7 mei 2019.

 

Zierikzee, 25 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 18265

STAATSCOURANT 1 april

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 18265 1 april 20191



a

(1-26e1-6)

WIJZIGINGSBESLUIT

art¡kel 3.6 lid l- onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:

het verzoek van heer Van Tellingen, ontvangen op 2L november 2OL8 inzake het wijzigen
van de bestemming op het perceel Maatje Harings Jobsweg I te Oosterland, kadastraal
bekend (Duiveland), sectie H, nummer 654;

Overwegende dat:

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

het ingedíende verzoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat de agrarische bestemming over het perceel is
geprojecteerd en deze bestemming voor particuliere doeleinden zal worden
gebruikt;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een agrarische bestemming in de woonbestemming met de
aanduiding (voormalig agrarisch bedrijf op grond van artikel 3.7.6. van de
planvoorschriften;

a

a

a

a

I

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden,
aangezien de milieudeskundige heeft geoordeeld dat door de wijziging geen
onevenred ige aantasti ng van gebruiks- en ontwikkelingsmogelij kheden van
naastgelegen percelen plaatsvindt,

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 28 januari 20L9 tot en met maandag LL
maart 2019 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn Eebracht;



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
wijzigen van de bestemming 'Agrarisch'in de bestemming 'Wonen' met de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf'(VAB), kadastraal bekend kadastraal bekend (Duiveland),
sectie H, nummer 654.

Zierikzee, d.d.: Z.rP- ó3 ^ 2O t qJ
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burg

euvel G.C.c.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Van 25 maart 201-9 tot en met 6 mei 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;
o têg€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;
o 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 Maatje Harings Jobsweg  8 
Oosterland
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; 
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.

Medio 2005 is het agrarisch bedrijf gestopt. Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat er geen 
belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige dienstwoning naar burgerwoning.
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Wijzigingsplan 
 

Nieuwe Groeneweg 1, Oosterland  
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

de realisatie van een woning in 
een bestaande schuur 

04-01-2011 26-04-2011 

 



Nr. 4304
11 maart

2011

Wijzigingsplan Nieuwe Groenweg 1 

Oosterland

 

 
 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 4 januari 2011 vastgestelde wijzigingsplan Nieuwe Groeneweg 
1 te Oosterland 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 donder-
dag van 17.00 tot 20.00 uur. Ook staat het wijzigingsplan op www.schouwen-duiveland.nl. 

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een woning in een bestaande schuur aan de Nieuwe 
Groenweg 1 te Oosterland.

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 beroep-
schrift 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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2011 nr. 4304 11 maart 2011



(20105143)

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 M.P. Capelle, ontvangen op 9 november 2010, inzake de
realisatie van een woning in een cultuurhistorisch waardevolle schuur aan de Nieuwe
Groeneweg 1 te Oosterland, kadastraal bekend: (Duiveland), sectie H, nummer 593;

Overwegende dat:

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

a

a

a

a

a

a

het ingediende verzoek niet zonder meer past in het voornoemde
bestemmingsplan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor de
realisatie van één of meerdere woningen in waardevolle gebouwen;

het onderhavige verzoek 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 (ruimtelijke
kwaliteitswinst);

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

de ontwerpbeschikking vanaf vrijdag 14 januari 201 1 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;a
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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 de
realisatie van een woning in een cultuurhistorisch waardevolle schuur aan de Nieuwe
Groeneweg 1 te Oosterland, kadastraal bekend (Duiveland), sectie H, nummer 593, zoals
is weergegeven op de bij deze wijziging behorende plankaart.

Zierikzee, d.d.: leges: € 980,00

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

M.K. van den Heuvel G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Van 15 maart 201 1 tot en met 25 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.
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Wijzigingsplan 
 
 

Oudendijk 3, Oosterland 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Agrarische bestemming 
omzetten naar Wonen 

(Voormalig Agrarisch Bedrijf) 
10-02-2022 28-03-2022 

 



Kennisgeving wijzigingsplan Oudendijke 3 Oosterland 

[Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 10 februari 2022 vastgestelde wijzigingsplan ‘Oudendijke 3 

Oosterland’ van 14 februari 2022 tot en met 28 maart 2022 raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl 

  

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Wonen 

- Voormalig agrarisch bedrijf'. 

  

Vanaf 14 februari 2022 kan gedurende zes weken beroep worden ingediend tegen het wijzigingsbesluit. 

Dit kan digitaal via de gemeentelijke website. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college 

van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch 

een afspraak maken op (0111) 452 252 

  

Zierikzee, 14 februari 2022 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 

Nr. 63429 

GEMEENTEBLAD 14 februari 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland 

Gemeenteblad 2022 nr. 63429 14 februari 2022 1 



(485896)

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 15 november 2021, inzake het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch naar Wonen - Voormalig agrarisch gebruik met de aanduiding ‘’ op het perceel , 
kadastraal bekend als DVL00 - H - 781; 

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 Binnen de bestemming is het gebruik als reguliere woning niet toegestaan;

 er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de 
bestemming naar Wonen - Voormalig agrarisch gebruik;

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

 de ontwerpbeschikking vanaf 13-12-2021 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 Agrarisch naar Wonen - Voormalig 
agrarisch gebruik met de aanduiding ‘’ op locatie: , kadastraal bekend als DVL00 - H - 781;

Zierikzee, d.d.: 10 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 www.schouwen-duiveland.nl
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G
T: (0111) 452 000



M.K. van den Heuvel J.Chr. van der Hoek MBA

Pagina : 2/3



Mogelijkheid tot beroep

Van 14 februari 2022 tot en met 28 maart 2022 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 29 maart 2022 in werking treden.

Pagina : 3/3
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Erik van den Bos Architect B.V.  MArch 
Postadres: Keersweel 6  •  4311CT  Bruinisse  •  0612323720  •  info@erikvandenbos.nl  •  erikvandenbos.nl 

Vestigingsadres: Kerkhof 8  .  4301EP  Zierikzee 
Handelsregister 66380790  •  BTW-nr  NL8565.24.499.B01  •  IBAN  NL17RABO010916570 

 

Burgemeester en wethouders van de 
     gemeente Schouwen-Duiveland 
Postbus 5555 
4300JA  ZIERIKZEE 
 
 
 
 
 
 

datum 16 november 2021 

kenmerk - 

project 211126   .  OOSTERLAND  .  Oudendijk 3 

onderwerp wijzigen bestemmingsplan  .  wijziging B 
 
 
 
Geacht College, 
 
in uw mail van d.d. 04 november vraagt u om een korte onderbouwing naar aanleiding 
van de wijzigingsvoorwaarden zoals opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
De eigenaren van Oudendijk 3 te Oosterland hebben hun hele leven op deze boerderij 
gewoond en gewerkt. De landbouwgronden die bij dit landbouwbedrijf horen zijn 
verpacht. Hierdoor is de boerderij formeel niet meer agrarisch in gebruik. 
 
De eigenare van Oudendijk 3 willen graag op deze plek blijven wonen en willen de 
Agrarische bestemming omzetten naar Wonen (Voormalig Agrarisch Bedrijf). 
 
De gebruiks- en ontwikkelmogelijkheden van de naastgelegen percelen worden niet 
onevenredig aangetast. Ten oosten, zuiden en westen van de woning liggen agrarische 
gronden. De gronden zijn trouwens nog steeds eigendom van de eigenaren van 
Oudendijk 3. De gronden worden agrarisch gebruikt.  
 
Een goed woon en leefklimaat op de locatie Oudendijk 3 is gewaarborgd omdat er langs 
de woning en de tuin een groenblijvende haag van minimaal 2 meter hoog en 3 meter 
breed, zie ook eerder gestuurde situatietekening. Deze haag bestaat uit streekeigen 
beplanting. De haag is middels een privaatrechtelijke overeenkomst geborgd. 
 
 
Graag verneem ik uw reactie op het voorstel. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik van den Bos 
 
Bijlage(n): 

- als genoemd. 
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Wijzigingsplan 
 

Rijksweg 2, Oosterland  
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wijzigen van de agrarische 
bestemming naar de 
bestemming ‘wonen’ 

07-09-2012 24-07-2012 

 



Nr. 11420
8 juni

2012

Noordgouwe, Rijksweg 2, ontwerp 

wijzigingsplan

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan 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 wijzigen van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘wonen’ op het perceel, sectie G, 

nr. 694, Rijksweg 2 te Oosterland.

Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juni 2012 tot en met 23 juli 2012 
ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis.

Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 
ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.
Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar 
(0111) 452 225.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2012 nr. 11420 8 juni 2012



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 ingediend door de heer A. Stouten inzake wijziging van de bestemming op het adres
Rijksweg 2 te Oosterland,

Overwegende dat:

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

. in het geldende bestemmingsplan het perceel de bestemming "agrarisch" heeft;

. het onderhavige verzoek voldoet aan de geldende voorwaarden voor het toepassing van
de wijziging conform artikel 3.7.6. van de planvoorschriften;

. de wijziging van de bestemming ter plaatse van de aanduiding bouwvlak toe te passen in
de bestemming "Wonen" met de aanduiding "voormalig agrarisch bedrijf';

. de ontwerpbeschikking vanaf 11 juni 2012tol en met 23 juli 2012 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" de gevraagde wijziging van de
bestemming toe te passen, zoals op de bij de besluit behorende tekening is aangegeven, aan de
Rijksweg 2 te Oosterland, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G, nummer 694.

Zierikzee, d.d. 7 september 2012
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de loco-secretaris
(get) G.J.Benou

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

Ringweg 1a, Oosterland 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

realiseren van een nieuw terrein voor het 
stallen van bedrijfs- en sloopauto’s  

04-07-2017 

 



Ð

Gemeenfe
Schouwen-Duiveland

o^l

'{

-J
(20160150)

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 27 januari 2016, inzake het realiseren van een nieuw terrein
ten behoeve van het stallen van bedrijfs- en sloopauto's op het perceel Ringweg 1a te
Oosterland.

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
þestemmingsplan, omdat binnen de bestemming 'Agrarisch'geen bedrijfsmatige
activiteiten zijn toegestaan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
realiseren van een nieuw terrein ten behoeve van het stallen bedrijfs- en
sloopauto's;

a

a

a

a

a

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonruaarden;

a

o

a

a

de aanvrager tevens heeft voldaan aan het principe van verevening;

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

de ontwerpbeschíkking vanaf maandag 27 februari 2017 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 l¡d 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor
het realiseren van een nieuw terrein ten behoeve van het stallen van bedrijfs- en
sloopauto's op het perceel Ringweg 1a te Oosterland.

Zierikzee, d.d.: U I"{r,{¡ 2-x> t VìJ
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

llt \j

M.K. van n Heuvel G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Tegn het wijzígingsbesluit 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 redelijkenivijs 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;
o de dagtekening;
. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
r 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.
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Wijzigingsplan 
 

Boterhoekseweg 3, Ouwerkerk 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

het toekennen van een 
bouwvlak ten behoeve van de 
bouw van aardbeienstellingen 

als teeltondersteunende 
voorziening 

08-03-2011 06-07-2011 
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2011

Officiöle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan Boterhoekseweg 3

Ouwerkerk Gerneente
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 8 maart 2011 vastgestelde wijzigingsplan Boterhoekseweg 3 te
Ouwerkerk van 23 mei 2011 tot en met 4 juli 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 het toekennen van een bouwvlak ten behoeve van de bouw van
aardbeienstellingen als teeltondersteunende voorziening'op het adres Boterhoekseweg 3 te
Ouwerkerk.

Het ohtwerpwijzigingsplan heeft van 21 maar| 2O11 tot en met 1 mei 2011 ler inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

Van 24 mei 2011 tot en met 5 jul¡ 2011 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit.
Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat iç geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigirlgsplan kenbaar te maken. Een beroep-
schrift 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 ru¡mtelijke
ordening in werking op 6 juli 201 1.

Zierìkzee, 20 mei2011

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Staatscourant 20ll nn8177 20 mei 20111



(20091345)

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 Remeeus, ontvangen op 1 maart 2010, inzake het toekennen
van een bouwvlak ten behoeve van de bouw van aardbeienstellingen als
teeltondersteunende voorziening op het perceel aan de Boterhoekseweg 3 te Ouwerkerk,
kadastraal bekend Duiveland, sectie E, nummer 689;

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 perceel op de plankaart niet de aanduiding
'teeltondersteunende voorziening (tov)' heeft;

er in het bestemmingsplan middels artikel 3.7.13 een wijzigingsbevoegdheid is
opgenomen voor het toekennen van een bouwvlak ten behoeve van de bouw van
stellingen als teeltondersteunende voorziening;

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

a

a

a

a

a

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 21 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 en artikel 3.9a van
de Wet ruimtelijke ordening heeft het college van burgemeester en wethouders van
Schouwen-Duiveland besloten om het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-
Duiveland" te wijzigen zoals is weergegeven op de bij deze wijziging behorende plankaart.

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 maandag 23 mei 201 1 tot en met dinsdag 5 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 waàrtegen 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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Toets aan voorwaarden bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland"

3.7. 1 3. Wijziging stetlingen ats teeltondersteunende voorziening
Burgemeester en wethouders kunnen de plankaart wijzigen door het toekennen van bouwvlakken ten
behoeve van de bouw van stellingen als teeltondersteunende voorziening, met inachtneming van het
volgende:

a. het bouwvlak grenst aan een bouwstede of een agrarisch bouwvlak;
Het bouwvlak ten behoeve van de stellingen voor aardbeienteelt grenst oostelijk aan het agrarisch
bouwvlak.

b. het oppervlak van de stellingen bedraagt ten hoogste t ha;
Het oppervlak van de stellingen bedraagt circa 0,9 hectare.

c. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 1,5 meter;
De stellingen bestaan uit lichte stalen constructies, díe de kanaalgoten dragen waarin de
aardbeienplanten worden geteeld. De werkhoogte bedraagt 1,4 meter. ln het oogstseizoen worden
de stellingen voorzien van een folie overkapping. De maximale hoogte is 2,4 meter. Dat is lager dan
de aanwezige kassen. Bovendien is de overkapping niet duurzaam verenigd met de constructie.

d. wijziging wordt niet toegepast:
1. binnen een afstand van 50 meter van gronden met de bestemming Natuur, of gronden met de
bestemming Water en de aanduiding'deltawate/;
Oostelijk van het perceel liggen gronden met de bestemming'natulr'. Bij de situering van het
bouwvlak is een afstand van 50 meter in acht genomen.

2. ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden';
3. ter plaatse van de aanduiding 'uitbreiding natuur';
4. ter plaatse van de aanduiding 'randzone';
Niet van toepassing. Het perceel heeft de bestemming'agrarisch'.

e. de teeltondersteunende voorziening staat ten dienste aan en is bedrijfseconomisch ondergeschikt aan
het grondgebonden agrarisch bedrijf;
Uit het advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland (d.d. 15 december 2010) bli¡kt dat de
bedrijfsvoering in de loop der jaren meer is verschoven naar de teelt van kleinfruit. De kassenteelt
vormt de hootdactiviteit van het bedrijî. De aardbeienteelt op buitenstellingen is hieraan
bedrijtseconom i sch o ndergesch i kt.

f. 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;
Het toe te kennen bouwvlak is gesitueerd in het verlengde van de kassen en gelegen dicht op de
Boterhoekseweg. Hierdoor is het niet mogelijk om langs alle zijden een landschappelijke inpassing
met een breedte van gemiddeld 10 meter te realiseren. Om die reden is ervoor gekozen om de
oostelijke zijde van het'stellingenveld' Iandschappelijk in te passen door middel van een
hoogstamboomgaard met een breedte van 30 meter. Aan de voorzijde wordt ter plaatse van de
kassen en stellingen een rij laagstamlruitbomen aangebracht.

g. wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke karakteristiek zoals benoemd in het
Landschappelijk Raamwerk niet onevenredig wordt aangetast; alvorens het plan te wijzigen vragen
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de landschaps- en
natuurbeschermingsdeskundige ;

De heer Van Leeuwen, Iandschapsdeskundige van het RBO\ heeft per email d.d. 18 januari 2011
geadviseerd in príncipe akkoord te gaan met de wijziging indien de landschappelijke inpassing op
enkele îronten wordt aangescherpt; te weten het verkleinen van de plantafstand aan de voorzijde
van het perceel en het aanbrengen van een lage haag van circa 1 á 2 meter rondom de stellingen.
De plantafstand is hieftoe verkleind van 4 naar 3 meter. Van de aanplant van een lage haag rondom
de stellingen wordt afgezíen om praktische redenen. Er is voldoende ruimte nodig om te kunnen
oogsten met tandbouwvoertuigen. Ter compensatie wordt de hoogstamboomgaard verder
'verdicht' met fruitbomen.



h. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen ;

Op 15 december 2010 is door de gemeente een milieuaspectenscan uitgevoerd. Ilit deze scan blijkt
dat de aangevraagde wijziging niet leidt tot onevenredig aantasting van gebruiks- en
ontwikkelíngsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

i. wijziging is noodzakelijk ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf; alvorens de wijziging toe te
passen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies aan de agrarisch deskundige;
De Agrarische Adviescommissie Zeeland heeft per briel d.d. 15 december 2010 te kennen gegeven
dat de bedrijlsvoering de omvang heeft van een volwaardig agrarísch bedrijf en het toekennen van
het bouwvlak voor de bouw van teeltstellíngen noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering.

j. wijziging wordt niet toegepast alvorens een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de aanleg,
het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing.
Er is een prívaatrechtelijke overeenkomst gesloten
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Wijzigingsplan 
 

 Boterhoekseweg 5, Ouwerkerk 
 
 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

omzetten van agrarische 
bestemming naar “Wonen” met 

de aanduiding “voormalig 
agrarisch bedrijf” (vab)  

08-06-2017 15-08-2017 

 



Ouwerkerk, Boterhoekseweg 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 Boterhoekseweg 5 te Ouwerkerk,

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 gemeen-

tehuis.

 

Het plan heeft betrekking op Het wijzigen van de bestemming ten behoeve van omzetten van agrarische

bestemming naar wonen (voormalig agrarisch bedrijf), gemeente Duiveland, sectie E, nr. 503, Ouwerkerk,

Boterhoekseweg 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 belang-

hebbenden 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 de gemeente Schouwen-Duiveland

Nr. 33537

STAATSCOURANT 30 juni

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 33537 30 juni 20171
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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 Hamer, ontvangen op 29 september 2016, inzake het
wijzigen van de bestemming op het perceel Boterhoekseweg 5 te Ouwerkerk, kadastraal
bekend (Duiveland), sectie E, nummer 503;

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 agrarische bestemming dient te worden omgezet
naar "wonen(voormalig agrarisch bedrijf)";

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming;

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

een planschade-overeenkomst wordt getekend;

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

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a

a
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M

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
omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemming "wonen (voormalig
agrarisch bedrijf)" aan de Boterhoekseweg 5 te Ouwerkerk, kadastraal bekend
(Duiveland)sectie E, nummer 503.

Zierikzee, d.d.: 8 juni2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

uvel 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:

. belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;

. belanghebbenden aan wie redelijkenruijs niet kan worden venueten 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 in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.

den



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Boterhoekseweg 5 Ouwerkerk 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

� 
Noordpijl 

16 maart 2017  7 maart 2017    
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Wijzigingsplan 
 

Klein Beijerenpolder, Ouwerkerk 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

natuurontwikkeling 15-01-2013 04-06-2013 
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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 mevrouw Dekker (gebiedsmanager Dienst Landelijk Gebied), ontvangen
op 26 november 2012, inzake het wijzigen van de bestemming op het perceel Klein
Beijerenpolder te Ouwerkerk, kadastraal bekend (Duiveland), sectie E, nummer 452;

Overwegende dat:

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

het ingediende vezoek voldoet niet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat deze gronden zijn bestemd voor agrarische doeleinden;

in het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het
wijzigen van gronden met de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding
'uitbreiding natuur' naar de bestemming 'Natuur', zonder bouwvlak of bouwstede,
met in achtneming van de voorwaarde dat de wijziging slechts wordt toegepast als
de gronden gebruiksvrij zijn venruorven door de natuurbeheerder;

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden,
aangezien de gronden in 2008 gebruiksvrij zijn verworven door Vereniging
Natuurmonumenten, zoals blijkt uit de bij dit besluit behorende toelichting;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 28 januari 2013 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

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 Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
realiseren van natuurontwikkeling aan de Klein Beijerenpolder te Ouwerkerk, kadastraal
bekend (Duiveland, sectie E, nummer 452).

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 april2013 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 redelijkennrijs 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 vooziening 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.
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Wijzigingsplan 
 

Middenweg 21, Ouwerkerk 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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 de burgemeester,

M.K. van den Heuvel 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

Plaats en adres Activiteit oppervlakte
( m2)

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

Burgh-Haamstede
Bouwmansweg 10

Brabersweg 4
Brabersweg 6
Serooskerkseweg 12
Steursweg 2

Dreischor
Zuiddijk4

Kerkwerve
Heuvelsweg 2

Mosseleeweg 6
Serooskerkseweg 12
Slikweg 6

Weelweg 3

Looperskapelle
Kapelleweg 27

Nieuwerkerk
Krabbenhoekseweg 2
Nieuweweg 3
Sluisweg 1a

Noordwelle
Lokkershofweg 6

Ouwerkerk
Bloteweg 1

Middenweg 21

Stelweg 3

zorgboerderij

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, S zorg-
recreati eappartementen
3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

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

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

recreatieappartement, pension
recreatieboerderij met dagrecreatieve
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan,
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en
boerenbosgolfbaan.

theetuin met 15 zitplaatsen

theetuin met 15 zitplaatsen
Hondentrainingschool
Koeriersbedrijf

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

Zorgboerderij
Caravanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij

458

1.290

435

166
110
333
55

535

231
333

1.229

1.2'10

740
320

58

20

40
221
250

Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen/beelden verkoop

778
192
840



Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen

Serooskerke
Oude Zandweg 1 1 theetuin met 15 zitplaatsen

Zonnemaire
Rietdijk 12 2 recreatieappartementen

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT

20

20

150



 



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/VNG-
brochure 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  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

het vestigen van een Nieuwe 
Economische Drager (NED), te 

weten paardenpension en 
cursuscentrum ten behoeve 

van paarden 

10-03-2011 03-05-2011 
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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
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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 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:

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

a

a

a

a

a

a

a



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
Oostweg 5

Activiteit oppervlakte

paardenpension en cursuscentrum t.b.v. paarden 300m,

Zierikzee, d.d.: leges. € 960,65

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de loco-secretaris de loco-burgemeester,

G.J. Benou 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:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;
o 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 Schouwen-
Duiveland

Oostweg 5 in Ouwerkerk

WA

r-¡¡-1
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*
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#

Gemeente Schouwen-Du iveland
Betreft wiiziqinq op kaartblad nr. 11

datum college beroep
î

Noordpijl7 december 2010
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Wijzigingsplan 
 

Zwanenburgseweg 8, Ouwerkerk 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

het vestigen van een Nieuwe 
Economische Drager (NED), 
ten behoeve van een pension 

04-02-2014 17-06-2014 
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Vastgesteld wijzigi n gspla n
'Zwanenburgseweg I te Ouwerkerk',
Schouwen-Duiveland

Gen eert" ,i f 'l

Sdrouwen-Duiveland I " /
ì/ìí

J

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 'Zwanenburgse-
weg 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.

Van 6 mei 2014 tot en met 16 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 beroep-
schrift 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 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

B u rg e m eeste r e n weth o u d e rs va n Sch o uwe n-D u i ve I a n d

1 Staatscourant 2014 n¡.12084 2mei2014
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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:

¡ belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;

o 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:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;
o 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

Plaats en adres Activiteit oppervlakte
( m")

Brijdorpe
Hoogenboomsweg 3

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

zorgboerderij

theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-
recreatieapparte m ente n

3 recreatieappartementen
2 recreatieappartementen
Pension en recreatieappartementen
1 recreatieappartement

wij n proeflokaa l, pa rtycentru m/feestzaal, koff ie- e n

theeschenkerij met buitenterras van '100 m2

atelieriexpositieruimte, theeschenkerij, verkoop
stalwijn, 1 recreatieappartement
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.

theetuin met 15 zitPlaatsen

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

Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6
recreatieappartem enten
I recreatieappartementen
Caravanstalling

458

1.290

435

166
110
333
55

535

236
231
333

1.229

436

1.210

570m'

740
320

20

221
250

Lokkershofweg 7

Oosterland
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen/beelden verkoop 58



Ouwcrkork
Bloteweg I
Zwancnburgceweg I
Middenwcg 2l
Stelweg 3
Vissersweg 1

Zorgboerderij
Pcnsion
Carâvanservicehandel
recreatie- en zorgboerderij
theetuin met't 5 zitplaatsen

778
270
192
840
20

20

150

Serooskerke
Oude Zandweg 1 I theetuin met'1 5 zitplaatsen

Zonnrmaire
RietdiJk 12 2 recreatieappartementen

NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.
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Wijzigingsplan 
 

Hogeweg 5 Scharendijke 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wijzigen van een agrarische 
bestemming in de bestemming 

‘Wonen’ met als aanduiding 
‘voormalig agrarisch bedrijf’ (vab) 

09-02-2016 07-06-2016 

 



Vastgesteld wijzigingsplan Hogeweg 5

te Scharendijke

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan Hogeweg 5 te Scharendijke van

maandag 25 april 2016 tot en met maandag 6 juni 2016 na telefonische afspraak kan worden ingezien

in het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is het gemeentehuis 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 een agrarische bestemming in de bestemming ‘Wonen’

met als aanduiding ‘voormalig agrarisch bedrijf’, gemeente Middenschouwen, sectie H, nr. 1173, Hoge-

weg 5 te Scharendijke.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 22 februari 2016 tot en met maandag 4 april 2016 ter

inzage gelegen. Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

Van 25 april 2016 tot en met 6 juni 2016 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-Gra-

venhage. 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 juni 2016.

Zierikzee, 13 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 25531

STAATSCOURANT 13 mei

2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2016 nr. 25531 13 mei 20161
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Wijzigingsplan 
 

 Kapelleweg 7, Scharendijke 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

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 

 



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 wijzi-

gingen 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 in-

dienen 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

Nr. 12383

STAATSCOURANT 2 maart

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 12383 2 maart 20181

http://www.schouwen-duiveland.nl/


Gemeente ft Schouwen-Duiveland 
's /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 uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening 
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst; 

0 de ontwerpbeschikking vanaf maandag 1 januari 2018 gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen; 

ø 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 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
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Beroepsmogelijkheid 

Van 5 maart 2018 tot en met 16 april 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het 
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door: 

ø belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot 
het ontwerpbesluit wijziging; 

ø belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen naar voren te hebben gebracht; 

ø 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 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   

� 
Noordpijl 

01-12-2017  12-12-2017    
    
 
 
 



 

 

Bijlage 9 Overzicht minicampings na verwerking wijzigingsbesluiten d.d. 20 februari 2018 
 
Adres en plaats  aantal standplaatsen  aantal  Noord of 
    permanent    niet-permanent standplaatsen Zuid t.o.v.  
      winterstalling Delingsdijk 
 
Brouwershaven     
Blankersweg 1 5  10    Noord   
Blankersweg 2   25    Noord    
Dirksweg 2    15    Noord 
Dirksweg 3  5  10    Noord     
 
Burgh-Haamstede 
Bouwmansweg 1   25    Noord  
Brabersweg 4 5  10    Noord   
Brabersweg 6 5  10    Noord  
Cauersweg 10   15    Noord  
Kraaijensteinweg 25 3  22    Noord  
Meeldijk 4  5  20    Noord  
Meeldijk 8  3  22    Noord  
Oolesweg 8    15    Noord  
Steursweg 2    10    Noord  
Steursweg 3    25    Noord  
 
Dreischor 
Gaanderse'sweg 2   15    Zuid   
Welleweg 43  5  15    Zuid  
Zuiddijk 4    25    Zuid  
 
Ellemeet 

Groeneweg 1   25    Noord  
Hakewekken 1   15    Noord 
Moolweg 19  5  20    Noord 
Schelpweg 19a 6  1    Noord   
Schelpweg 31 5  10    Noord   
Schelpweg 38   15    Noord  
 
Kerkwerve 
Brasweg 5  2  23    Zuid  
Duivendijkseweg 1   25    Zuid  
Duivendijkseweg 6 5  10    Zuid  
Florisweg 3    25    Zuid  
Heuvelsweg 12 5  20    Zuid  
Heuvelsweg 21 5  10    Zuid  
Heuvelsweg 7   15    Zuid  
Lokkersweg 2 5  10    Zuid  
Papeweg 2    15    Zuid  
Slikweg 7    25    Zuid  
Taaijersweg 1   25    Zuid  
Taaijersweg 8   20    Zuid  
Tellersweg 4    15    Zuid  
Tellersweg 5    25    Zuid  
Verseputseweg 13 5  10    Zuid  
Verseputseweg 5   15    Zuid  
Verseputseweg 9   15    Zuid  
Weelweg 3    25    Zuid 
Zandweg 6    15    Zuid  
Zwaardweg 5 5  20    Zuid  
 
Nieuwerkerk 
Capelleweg 1   15    Zuid  
Galgeweg 5    15    Zuid  
Krabbenhoekseweg 2   15    Zuid  
Oude Polderdijk 8   15    Zuid  
Platte Capelledijk 1   15    Zuid 
Stolpweg 7  5  10    Zuid   
Vissersweg 1   15    Zuid  
 
Noordwelle 

Kuijerdamseweg 4 3  25    Noord 
Kuijerdamseweg 7 5  10    Noord  
Lokkershofweg 6   15    Noord 
Lokkershofweg 7 5  20    Noord   
Zuidwelleweg 2 5  10    Noord  
 
Oosterland 
Hoge Maireweg 5 7  8    Zuid  
Jonkersweg 3   15    Zuid 
Nieuwe Groeneweg 2   15    Zuid  
 
Ouwerkerk 

Noord Achterweg 2   15    Zuid  
Nw Noorddijkseweg 1 2  13    Zuid      
Stelweg 3    15    Zuid  
Zwanenburgseweg 12 3  1    Zuid 
 
Scharendijke 

Elkerzeeseweg 46 2  23    Noord  
Elkerzeeseweg 60 5  10    Noord  
Groeneweg 2   15    Noord  
Hogeweg 10  5  10    Noord  
Hogeweg 7  5  20    Noord  
Kapelleweg 17 5  25    Noord  
Kapelleweg 7 5  20    Noord  
Kloosterweg 9 5  20    Noord   
Nw Kerkweg 4 5  10    Noord 
Ringdijk 3    15    Noord  
Schendersweg 1   15    Noord  
Schendersweg 4   15    Noord  



 

 

 
 
Serooskerke 
Nw Prunjeweg 3 1  19    Noord  
Serooskerkseweg 19 3  12  23  Noord  
 
Sirjansland 
Dillingsweg 1 1  14    Noord  
 
Zierikzee 

Gouweveerseweg 1   15    Zuid   
Gouweveerseweg 8   15    Zuid  
Straalweg 5  5  20    Zuid  
Zandweg 37    25    Zuid  
 
Zonnemaire 

Kijkuitsedijk 1 2  13    Zuid  
Kijkuitsedijk 3 5  10    Zuid  
Oostweg 8  5  20    Zuid  
Rietdijk 10  1  24    Zuid  
Rietdijk 12    15    Zuid  
Stapelsweg 3 5  10    Zuid  
Zonnemairsedijk 2 3  12    Zuid   
Zuidweg 38    15    Zuid  
 
 

N.B.: wijzigingen zijn dikgedrukt weergegeven 
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Wijzigingsplan 
 
 

Kapelleweg 7b, Scharendijke 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van bestemming 
Agrarisch naar Wonen met 

aanduiding ‘voormalig 
agrarisch bedrijf’  

04-09-2018 30-10-2018 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Kapelleweg 7b te Scharendijke

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 4 september 2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘Kapelleweg 7b

te Scharendijke’ van 17 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 kan worden ingezien na telefonische

contact met de afdeling Ruimte en Milieu, telefoonnummer (0111) 452 252.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding

‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het perceel Kapelleweg 7b te Scharendijke, kadastraal bekend als

Middenschouwen, sectie H, nummer 154.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft vanaf 23 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen

zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 18 september 2018 tot en met 29 oktober 2018 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigings-

besluit. 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 be-

roepschrift 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 5 juni 2018.

 

Zierikzee, 14 september 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 52470

STAATSCOURANT 14 september

2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2018 nr. 52470 14 september 20181



a
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Gemeente
Schouwen-Duiveland

J
(66677)

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 26 april2018, inzake het wijzingen van
een bestemming naar wvab op het perceel Kapelleweg 7b te Scharendijke., kadastraal
bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 154;

Overwegende dat:

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, omdat wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzingen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding
'voormalig agrarisch bedrijf';

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 23 juli 2018 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

o

a
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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
wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' aan de Kapelleweg 7b te Scharendijke, kadastraal bekend
(Middenschouwen), sectie H, nummer 154;

Zierikzee, d.d.: vl- q - LorS
J

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

le'
n Heuvel

Beroepsmogelijkheid

Van 18 september 2018 tot en met 29 oktober2O18 kan beroep worden ingesteld tegen
het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

. belanghebbenden die zienswr¡zen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;

. belangheþbenden 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:

. 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.

M.K. van



 

 

Toelichting wijzigingsplan Kapelleweg 7b Scharendijke 

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;  
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.  
 

Het agrarisch bedrijf is beëindigd. Er is geen bestaande NED. Uit advies van de 
milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het omzetten van de voormalige 
dienstwoning naar burgerwoning. 
 
 

 



 

 

 
 

Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Kapelleweg 7b Scharendijke 

 
 

 
 

 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 4 

datum college    

 
Noordpijl 

5 mei 2018 29 mei 2018   
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Wijzigingsplan 
 

Kapelleweg 29, Scharendijke 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wijzigen van de bestemming 
naar Wonen,met de aanduiding 

‘voormalig agrarisch bedrijf’ 
(vab) 

03-01-2017 26-05-2015 
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Wijziging bestemmingsplan
Bu iten gebied Schouwen-Duiveland,
Schouwen-Duiveland

./
Gemænte tt I )

Sdrouwen-Duiveland I " />li

De wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland heeft betrekking op het
perceel Kapelleweg 29 te Scharendijke. Het besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan
"Buitengebied Schouwen-Duiveland" bestaat uit wijzigen van de bestemming naar Wonen, voormalig
agrarisch bedrijf.

Het goedkeuringsbesluit met de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-
Duiveland ligt met ingang van 13 april 2015 gedurende 6 weken ter inzage in de leesruimte van het
gemeentehuis en kan tijdens de openingstijden worden ingezien.

Tijdens 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 ontwerpbesluit
of die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit. 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, 10 april 2015

B u rgemeeste r e n weth oude rs va n Sch o uwe n-D u ivel a nd,
De secretaris,
M.K. van den Heuvel

De burgemeester,
G.C.G.M. Rabelink

Staatscourant 2015 nr.9688 10 april 2015



a

1201416e21

WIJZIGINGSBESLUIT

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

Burgemeester en wethouders van de gcmeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:

het vezoek van heer/mevrouw Vrijer, ontvangen op 3 oktober 2014, inzake het wijzigen
van de bestemming near Wonen, voormalig agrarisch bedrijf op het perceel Kapelleweg
29 te Scharendijke, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 188;

Ovemcgende dat:

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, omdat ter plaatse geen sprake meer is van een agrarisch
bedrUf;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming naar woning, voormalig agrarisch bedrijf;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 16 februàri 2015 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht.

a

a

o

a

a

a
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Bcsluiten:

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, intensieve veehouderij' naar'Wonen, voormalig agrarisch bedrijf'
aan de Kapelleweg 29 te Scharendijke, kadastraal bekend (Middenschouwen), sectie H,
nummer 188.

Zie¡il<zee, a.a.: 3l/ S/ zo tg

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

G.C.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, 2s00 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 voozieningenrechter 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 vezoek om voorlopige
vooziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de Raad van State zal u daarover
nader berichten.
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Wijzigingsplan 
 

 Nieuwe Kerkweg 2a, Scharendijke 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van 
bestemmingsplan door 

opnemen van aanduiding 
NED (Nieuwe Economische 

Drager) 

20-02-2018 17-04-2018 

 



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 wijzi-

gingsplan 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 ’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, 2 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 12385

STAATSCOURANT 2 maart

2018
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Gemeente k 
Schouwen-Duiveland 

fs /Ã (30153)J 
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 het verzoek getoetst 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 
Drager; 

o het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voonlvaarden, 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 uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing en verevening 
zijn gewaarborgd middels een privaatrechtelijke overeenkomst; 

0 de ontwerpbeschikking vanaf maandag 1 januari 2018 gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen; 

ø 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 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. 

Zierikzee, d.d. 20 februari 2018 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, 

de secretaris de burgemeester, 

i`v^ VVVÖ
. 

M.K. van den Heuvl G.C.G.M. Rabelink



3 

Beroepsmogelijkheid 

Van 5 maart 2018 tot en met 16 april 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; 

ø belanghebbenden aan wie redelijkenivijs niet kan worden ven/veten geen 
zienswijzen naar voren te hebben gebracht; 

ø 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 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   

� 
Noordpijl 

01-12-2017  12-12-2017    
    
 
 
 



 

 

 
 

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers 
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit 
d.d. 20-02-2018 

 

 

Plaats en adres Activiteit oppervlakte 
( m²) 

   
Brijdorpe   
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh-Haamstede   
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor   
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve   
Heuvelsweg 2 
 
Kievitsweg 2 

atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 
stalwijn, 1 recreatieappartement 
een bezoekerscentrum en het houden van 
Alpaca’s  voor wandelingen en verkoop 

535 
 

640 

Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 5 
Slikweg 6 

Hoveniersbedrijf 
atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 
recreatieappartement, pension 

1.500 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle   
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk   
Krabbenhoekseweg 2 theetuin met 15 zitplaatsen 40 
Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle   
Lokkershofweg 4-6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension 25 

slaapplaatsen en 6 recreatieappartementen 
540 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland   
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 



 

 

   
Ouwerkerk   
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 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.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

S 6 



 
 
 
 

 

 
 
 

Wijzigingsplan 
 

Nieuwe Kerkweg 4, Scharendijke 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Uitbreiding mini-camping met 
10 extra standplaatsen en 

realisatie landschapscamping 
14-07-2010 03-09-2010 
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0fficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsplan bestemmin gsplan
Buiten gebied Schouwen-Duiveland

.t \

Gemeente lt | )
Sdrouwen-Duiveland 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 ontwerpbe-
sluit 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
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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 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:

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

a

a

a

a

a

a

a

a



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 ten
behoeve van de uitbreiding van een minicamping en de realisatie van een
landschapscamping op de voornoemde percelen door op de plankaart de bestemming R-
VR (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 de burgemeester,

G.J. Benou 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

boerenboscamoinq

Kerkwerve
Weelweg 3-7

kampeerterrein

Noordwelle
Weelweg 12

landschapscampinqs

Maximaal aantal standplaatsen

50 niet-permanente standplaatsen

5 permanente standplaatsen

Zonnemaire
Rietdijk 10
Rietdijk 12

Scharendijke
Nieuwe Kerkweg 4

24 niet-permanente standplaatsen
60 niet-permanente standplaatsen

60 n i et-perma nente standplaatsen



Adres sn plaata

BrouwgÊhâven
Blankêrsweg 1

Blânksrsweg 2
Dirkswsg 2
Dirkswèg 3

Burgh-HaamstEd€
Bouwmanswsg 1

Brabersweg 4
Brabêrsweg 6
Cauerswsg 10
Kraaijsnsteinwêg 25
Mseldijk 4
Meèldük I
Oolesweg I
Steurswêg 2

Dra¡schor
Gaandèrse'swog 2
Wsllewsg 43
Zuiddijk 4

Ellemest
Groêneweg 1

Hakewekkên I
Moolwog 19
Schêlpweg 19a
Schelpw6g 31
Schelpwêg 38

Kerkwaruo
Brasweg 5
Ðuivsndüksewsg 1

Duivandijkseweg 6
Flor¡sweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelsweg 21
Heuvêlsweg 7
Lokkerswsg 2
Pap6weg 2
Sl¡kweg 7
laaüarswsg 1

Taaiiêrsweg I
Tellersweg 4
Tellersweg 5
Verssputsewsg 13
Versoputseweg 5
Verseputseweg I
Wsêlweg 3
Zandweg 6
Zwaardwêg 5

Niouw6rkgrk
Câpèlleweg I
Galgswag 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Poldsrd¡jk I
Platts Capelledijk 1

Stolpweg 7
V¡ssorsweg 1

Noordwolle
Kuijerdamsewag 4
Ku¡jerdamsêweg 7
Lokkêrshoftveg 7
Zu¡dwellêweg 2

Oosterland
Hogs Ma¡rswsg 5
N¡euwe Groanêweg 2

aantal atândplaatssn
psrmanent nlet-psfmanent

25
10
10
15
22
20
22
15
10

aantâl
standplaatssn
wintsßtall¡ng

Noord of
Zu¡d t.o.v.
Dollngsd¡jk

5

5

10
15
l5
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zu¡d
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zu¡d
Zuid
Zuid

Zuid
Zu¡d
Zuid
Zúid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord

5
5

3
5
3

t5
'15

25
5

5
6
5

t5
15
't0
'l
l0
15

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

2 23
15
10
15
20
't0
15
t0
15
25
25
20
'15

25
10
15
l5
15
15
10

'15

15
15
l5
15
10
15

12
10
20
l0

I
15

5

5
5

5

5

5

3
5
5
5

Zuid
Zuid

Ouwerkerk
Noord Achterueg 2
Nw Noordd¡jksowsg I 2
Stelwag 3
Zwansnburgsêweg 12 3

ScharcndIke
Elkszeesêweg 46 2
Elkezeeseweg 60 5
Groenaweg 2
Hogêwêg 10 5
Hog€ÅMêg 7 5
Kapelleweg 17 5
Kapellswsg 7 5
KloosteMeg 9 5
Nw t<e*weg 4 5
Ringdík 3
Schenderswêg 1

Schendèrswag 4

'15

13
15
1

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Nootd
Noord
Noord
Noord

23
'10

15
10
10
l0
l0
20
20
l5
15
15



Serooskerke
Nw Prunjeweg 3
Serooskerkseweg 1 9

S¡rjansland
Dillingsweg 11

Ziêrikzee
Goweveerseweg 1

Goweveerseweg 8
Straalweg 5
Zandweg 37

Zonnemaire
Kijku¡tsedUk 1

Kijku¡tsedùk 3
Oostweg 8
R¡etdUk 10
R¡êtdik 12
Stapelsweg 3
Zonnêmairsedijk 2
Zuidweg 38

1

3
19
12

Noord
Noord

14 Noord

Zuid
Zuid
Zuid.
Zuid,

15
20
25

2
5

I

5
3

13
10
20
24
15
10
12
15

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
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. 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;

2. Landschappelijke inpassing met grondwallen past niet in het landschap;
3. 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
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Wijzigingsplan 
 
 

Ravensweg 1, Scharendijke 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Vestigen van een 
minicamping 

20-12-2013 4-2-2014 

 



Nr. 35991
20 december

2013

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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2013 nr. 35991 20 december 2013
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Wijzigingsplan 
 
 

Schendersweg 4, Scharendijke 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Agrarische bestemming 
omzetten naar Wonen 

(Voormalig Agrarisch Bedrijf) 
31-01-2022 12-04-2022 

 



Kennisgeving wijzigingsplan Schendersweg 4 te Scharendijke 

  

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 31 januari augustus 2022 vastgestelde wijzigingsplan Schen- 

dersweg 4 te Scharendijke van 28 februari 2022 tot en met 11 april 2022 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’ met de aanduiding ‘minicamping’ op het adres Schendersweg 4 te Scha- 

rendijke. 

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 29 november 2021 tot en met 7 januari 2022 mei ter inzage gelegen. 

Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. 

Van 28 februari 2022 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 12 april 2022. 

  

  

Zierikzee, 25 februari 2022 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 

Nr. 72270 

GEMEENTEBLAD 25 februari 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland 

Gemeenteblad 2022 nr. 72270 25 februari 2022 1 

http://www.schouwen-duiveland.nl/


(487698)

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 september 2021, inzake het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding ‘minicamping’ op het perceel, kadastraal bekend als 
Middenschouwen sectie H nummer 484 en 465; 

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 bedrijf niet is toegestaan op de bestemming Agrarisch.;

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

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

 de ontwerpbeschikking vanaf 29-11-2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 

 er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 www.schouwen-duiveland.nl
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G
T: (0111) 452 000



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 
‘minicamping’ op locatie: , kadastraal bekend als Middenschouwen sectie H nummer 484 en 465;

Zierikzee, d.d.: 31 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester

Pagina : 2/2
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Toelichting Wijzigingsplan Schendersweg 4 
Scharendijke
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;

Het agrarisch bedrijf is reeds 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. 
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Wijzigingsplan 
 

Striepweg 2–4, Scharendijke 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

vergroten van een bouwblok 
naar 2 ha 

08-05-2012 26-06-2012 
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Wijzigingsplan Striepwe g 2-4
Scharendijke
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De wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland heeft betrekking op het
perceel Striepweg 2-4 te Scharendijke. Het besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan
'Buitengebied Schouwen-Duiveland' bestaat uit het vergroten van een bouwblok naar 2 ha.

Het goedkeuringsbesluit met de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-
Duiveland ligt met ingang van 14 mei2012 gedurende 6weken ter inzage in de leesruimte van het
gemeentehuis en kan tijdens de openingstijden worden ingezien. Tevens kan het plan worden
geraadpleegd via: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens 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 ontwerpbesluit
of die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswiizen naar voren hebben
gebracht over het ontwerpbesluit. 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, 11 mei 2012

Bu rg e meeste r e n weth a u d e rs va n Sc h o uwen-D u ive I a nd,
de secretaris,
M.K. van den Heuvel.

De burgemeeste¡
G.C.G.M. Rabelink.

Staatscou¡ant 2012 nr.9283 1'l mei 2012
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Gemeente
Schouwen-Duiveland

201 10953

WIJZIGINGSBESLUIT

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:

het vezoek van de heer P. de Ruijter, ontvangen op I september 2011, inzake het
vergroten van een bouwblok op het perceel Striepweg 2-4te Scharendíjke, kadastraal
bekend (Middenschouwen), sectie H, nummer 257;

Ovenregende dat:

het vezoek getoetst is aan het ter plaatse geldende bestemmíngsplan
"Bu itengebied Schouwen-Duiveland" ;

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat een bouwstede een oppervlakte mag hebben van ten
hoogste t hectare;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
vergroten van een bouwblok naar 2ha:

het bestemmingsplan op grond van artikel 3,7.1 van de voorschriften een
wijzigingsbevoegdheid bevat op grond waarvan de bouwmogelijkheid van een
bouwstede of bouwvlak kan worden vergroot, met inachtneming van een aantal
voonraarden;

a

a

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

de uitvoering en instandhouding van de landschappelijke inpassing is
gewaarborgd m iddels een privaatrechtelij ke overeen komst;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 19 maart 2O12 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswüzen naar voren zijn gebracht;

a

O

a

a
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Besluíten;

gelet op het bovenstaande en het bepaalde Ín artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
vergroten van een bouwblok naar 2 ha. aan de Striepweg 2-4 te Scharendijke, kadastraal
bekend (Middenschouwen), sectie H, numrner 257.

Zierikzee, d.d.: ü^ .ç - L-<:\¿

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

M.K. van Heuvel

þ"

G.C.G.M. k
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Beroep

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, 2s00 EA Den Haag. voor het in
behardeling 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
omschrÍjving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar,
lndien beroep is ingediend, kan de voozieningenrechter van de Raad van State, Afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,2s00 EA Den Haag, worden vezocht een
voorlopige vooziening te treffen indien onvenruijfde spoed, gelet op de betrokken
belangen dat vereíst. Voor het in behandeling nemen van eèn vezoek om voortopige
vooziening is griffierecht verschuldigd. De griffíer van de Raad van State zal u daarover
nader berichten.
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Wijzigingsplan 
 

Bredeweg 3, Sirjansland 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wijzigen agrarische 
bestemming in de bestemming 

’wonen’ met de aanduiding 
‘voormalig agrarisch bedrijf’ 

(vab)  

07-07-2016 23-08-2016 
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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 mevrouw Verkamman-Schutrups, ontvangen op 24 maart2016, inzake
het wijzigen van een bestemming op het perceel Bredeweg 3 te Sirjansland., kadastraal
bekend (Duiveland), sectie H, nummer 1034;

Ovennregende dat:

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, omdat het perceel een agrarische bestemming heeft;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wr¡-zigen van een bestemming;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 9 mei 2016 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a
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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
omzetten van een agrarische bestemming in de bestemming "wonen (voormalig agrarisch
bedrijf)" aan de Bredeweg 3 te Sirjansland, kadastraal bekend (Duiveland), sectie G,
nummer 1034.

Zieril<zee, d.d.: 7 juli2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Van 11 juli 2016 tot en mel22 augustus 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 redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;

r 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 200'19, 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;
r de gronden van het beroep.

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

Bettewaardsedijk 13, Zierikzee 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wijzigen van de bestemming 
agrarisch naar wonen 

14-04-2016 31-05-2016 

 



Wijzigingsplan Bettewaardsedijk 13

Zierikzee

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Bettewaardsedijk 13 Zierikzee van 18 april 2016 tot

en met 30 mei 2016 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 betreft het wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen op het perceel plaatselijk bekend

Bettewaardsedijk 13 te Zierikzee, kadastraal bekend als voormalige gemeente Zierikzee, sectie H,

nummers 830, 831, 698 en 1056.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van maandag 8 februari 2016 tot en met 21 maart 2016 ter inzage ge-

legen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 18 april 2016 tot en met 30 mei 2016 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 31 mei 2016.

Zierikzee, 15 april 2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 19742

STAATSCOURANT 15 april

2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2016 nr. 19742 15 april 20161
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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 vezoek van de heer Erik van den Bos, ontvangen op 15 september 2015, inzake het
wijzigen van een bestemming agrarisch naar wonen op het perceel Bettewaardsedijk 't3
te Zierikzee, kadastraal bekend (Zierikzee), sectie H, nummers 830, 831, 698 en 1056;

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 specifiek wonen niet mogelijk is binnen de ter plaatse
agrarische bestemming;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een bestemming naar wonen;

het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡vaarden, 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 en planschade
zij n gewaarborgd m iddels een privaatrechtel ijke overeenkomst;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag I februari 2016 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a

o

a
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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
wíjzigen van een agrarisch bestemming naar een bestemming 'Wonen' op het perceel aan
de Bettewaardsedijk 13 te Zierikzee, kadastraal bekend (Zierikzee), sectie H, nummers
830, 831, 698 en 1056;

Zierikzee, d.d.: I 4 APR. 2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

M.K. van den G.C.G.M. Rabelink

Beroepsmogelijkheid

Van 18 april 2016 tot en met 30 mei 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 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 beroepschrifl moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:

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

Het is mogelijk een veeoek om voorlopige 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.



Wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.7.6 van de planregels van
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Bettewaardsedijk I 3 Zierikzee
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Bestemm ingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Betreft wijziging op kaartblad nr. 10

Datum Collegebesluit
opstarten
procedure:

Wijzigingsbesluit: Beroep:
û

Noordpijl

11 januari 2016 1 9 januari 2016 14 apil 2016 18 april 2016 Um 30 mei
2016



Toelichting Wijziging bestemmingsplan Bettewaardsedijk13 

Zierikzee 

Het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ voorziet in een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid 
artikel 3.7.6 ‘Wijziging na bedrijfsbeëindiging’. 
 
Dit artikel en de bijbehorende voorwaarden en toetsing aan die voorwaarden zijn hieronder 
uitgeschreven: 
 
3.7.6. Wijziging na bedrijfsbeëindiging 
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.7.6) opgenomen waarbij de 
bestemming ter plaatse van de aanduiding bouwvlak of bouwstede’ kan worden gewijzigd 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; Voldoet 
b. het gebruik van een bestaande NED mag worden voortgezet; Niet van toepassing 
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. Voldoet 
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Wijzigingsplan 
 

Bettewaardsedijk 13, Zierikzee 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit Inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Realiseren van een Nieuwe 
Economische Drager (NED) in 
de vorm van een werkplaats 

voor fijne houtbewerking 

23-01-2017 14-03-2017 

 







 

 

 
 

Bijlage 10. Overzicht Nieuwe Economische Dragers 
(NED's) na verwerkingwijzigingsbesluit 
dd 22 oktober 2016 

 

 

Plaats en adres Activiteit oppervlakte 
( m²) 

   
Brijdorpe   
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh-Haamstede   
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor   
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve   
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 

stalwijn, 1 recreatieappartement 
535 

Heuvelsweg 13 Hoveniersbedrijf 236 
Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 

recreatieappartement, pension 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle   
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk   
Krabbenhoekseweg 2 Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl. 

prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen  
570m² 

Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle   
Lokkershofweg 6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6 

recreatieappartementen 
 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland   
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   



 

 

Ouwerkerk   
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Zwanenburgseweg 8 Pension 310 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Serooskerke   
Oude Zandweg 11 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Zonnemaire   
Rietdijk 12 2 recreatieappartementen 150 

 
  Zierikzee  
  Bettewaardsedijk 13      Werkplaats voor fijne houtbewerking (meubels)             245    
 
 
NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.  



VERBEELDING BETTEWAARDSEDIJK 13 ZIERIKZEE  
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Wijzigingsplan 
 

Gouweveerseweg 8, Zierikzee 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Realisatie van een mini-
camping door: 
- op de plankaart toevoeging 

van de aanduiding ‘mic’; 
- in bijlage 9 het opnemen van 

het adres en het aantal niet-
permanente standplaatsen 
te bepalen op 15. 

05-02-2010 26-03-2010 

 



Nr. 1989
11 februari

2010

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.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2010 nr. 1989 11 februari 2010
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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;
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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 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 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
pemånent n¡et-pemanent

aantal
standplaat3en
wlnteßtålling

Noord of
Zu¡d l.o-v.
fÞl¡ngsdUk

BroMefshaven
Blankersweg 1 5
Blankersweg 2
Dirksweg 2
D¡rksweg 3 5

Burgh-Haamstede
Bowmanswog 1

Brabersweg 4 5
Brabersweg ô 5
Cauersweg 10
Kraa¡jensteinweg 25 3
Mesldijk 4 5
Meêldrjk I 3
Oolesweg I
Steursweg 2

Dreischor
Gaanderse'sweg 2
Welleweg 43 5
Zuiddijk 4

Zuid
Zuid
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zu¡d
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zui'd
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid (gewijzigd)
Zuid

Noord
Noord
Noord
Noord

10

'15

10

25
10
10
15
22
20
22
15
10

't5
'15

10

15
15
't0
,|

10

10

20
10
15
't0
'15

25
25
20

25
10
15
15
'15

15
10

Noord
Noord
Noord
Noord

Ellemeet
Groêneweg 1

Hakewekken 1

Moolw€g 19
Schelpweg lga
Schelpweg 3'l
Schslpweg 38

Kerkwerve

o

Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord

Zuid
Zuid

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

Brasweg 5
Du¡vendijkseweg I
Du¡vendi.ikseweg 6
Florisweg 3
Heuvelsweg 12
Heuvelswêg 21
Heuvelsweg 7
Lokke6weg 2
Papewêg 2
Slil$eg 7
Taaìjersweg 1

Taaüêrsw€g I
Telleßweg 4
Telleßweg 5
Verseputseweg 1 3
Verseputseweg 5
Versopulsêweg 9
W€slwog 3
Zandvrcg 6
Zwaardweg 5

N¡eumrkerk
Capellêweg 1

Galgeweg 5
Krabbenhoekseweg 2
Oude Polderdijk I
Platte Cap€lledijk 1

Stolpweg 7
V¡sseßweg 'l

Noordwelle

5

5

5

15
15
't5
15
15
10
15

12
10
20
10

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Kuijerdamseweg 4 3
Kuü€rdâmseweg 7 5
Lokkeßhoñfleg 7 5
Zuidwelleweg 2 5

Oosterland
Hoge Ma¡reweg 5
N¡euwe Groenêw€g 2

Ourcrk€rk
Noord Achtemeg 2
Nw Noorddijksweg 1

Stelweg 3
Zwanenburgseweg 12

Scharendl¡ke
Elkêrzeeseweg ,16

Elkszeeseweg 60
Groeneweg 2
Hogewêg 10
Hogeweg 7
Kapellwêg 17
Kapelleweg 7
Kloosterweg 9
Nw Kerkwêg 4
R¡ngd¡jk 3
Schendersweg 1

Schendersweg 4

7 I
'15

15
13
15
1

10
15
'10

10
10
10
20
'10

15

l5

2
5

5
5
5



Serooskerte
Nw Prunjweg 3
Serooskerks#eg '1 I
Si?jansland
Dillingsweg 1

19
12

14

15
15
20
25

13
10
20
24
15
't0
't2
15

Noord
Noord

Z¡erikzee
Goweveerseweg 1

GoweveßewggA
Straalweg 5 5
Zandwe?37

Zonnemaire
Krjkuilsed¡jk 1 2
Kükuitsed¡jk 3 5
Oostweg I 5
Rietdük 10 1

Rietdük'12
Stapelsweg 3 5
Zonnemairsedijk 2 3
Zuidweg 38

Noord

Zuid
Zu¡d (gewüzigd)
Zuid
Zuid

Zuid
Zu¡d
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
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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.

M axim 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).

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 I ligt hier ruimschoots buiten.

La n d sch a ppe I ijke i n pa s 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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Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.ga van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Groeneweegje 12Zierikzee van 28 april 2014 tot en
met 9 juni 2014voor iedereen ter inzage ligt in de leesruimte van het gemeentehuis, Laan van Sint
Hilaire 2 reZierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortij-
den kunt u het wijzigingsplan ook inzien op donderdag van '17.00 tot 20.00 uur.
Ook staat het wijzi gin gspla n op www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak op het adres Groeneweeg je 12te
Zierikzee.

Hetontwerpwijzigingsplan heeftvan 3februari 20141o1. en met 17 maart 2014ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

Van 28 april 2014 tot en met 9 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 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 10 juni 2014.

Zierikzee, 25 april 201 4

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Staatscourant 2014 nr. 11667 25 april 2014
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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 Legemate, ontvangen op 25 april 2013, inzake het vergroten van
een bouwblok op het perceel Groeneweegje 12 te Zierikzee, kadastraalbekend
(Zierikzee), sectie N, nummer 291;

Overwegende dat:

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

a

a

a

a

a

a

a

het ingediende vezoek niet voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemmingsplan, omdat de ontwikkeling plaatsvindt buiten het daarvoor geldende
bouwvlak;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor her
vergroten van een bouwvlak;

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

de aanvrager zorg heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 3 februari 2014 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zíenswijzen naar voren zijn gebracht;o

{1



2

Besluiten:

gelet op het bovenstaande en het bepaalde in artikel 3.6 lid I onder a Wet ruimtelíjke
ordening, het bestemmingsplan "Buitengebied Schouwen-Duiveland" te wijzigen voor het
vergroten van een bouwvlak aan de Groeneweegje 12teZieril<zee, kadastraal bekend
(Zierikzee), sectie N, nummer 291, door de verbeelding van kaartnummer 1 I aan te
passen.

Zierikzee, d.d

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris deb

' if Yl f{r*rn.l
1

I

:

M.K. van den Heuvel G.C.G.M. Rabelin

Beroepsmogelijkheid

Van 28 april2014 tot en met 9 juni 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het
wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

. belanghebbenden díe zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbeslu it wijziging ;o belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen naar voren te hebben gebracht;

r 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:

r de naam en het adres van de indiener;
r 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, índien 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 als bedoeld in artikel 3.7.1 van de planregels van

bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland

Groeneweegje 1 2 Zierikzee
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Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland
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Toelichting Wijziging bestemmingsplan Groeneweegje t2
Zierikzee

Het bestemmingsplan Buitengebied vooziet in een binnenplanse wijzígingsbevoegdheid
artikel 3.7.1. 'Wijziging vergroten bouwstede of bouwvlak'.

Dit artikel en de bijbehorende vooruaarden en toetsing aan die voonraarden zijn hieronder
uitgeschreven:

Art. 3.7.1 . Wiiziaina veJaroten bouwstede of boltwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen de bouwmogelijkheid van een bouwstede of bouwvlak
vergroten, door de aanduiding bouwstede te wijzigen in een bouwvlak en / of het bouwvlak te
vergroten, met inachtneming van het volgende:

Toetsing aan de voorwaarden:

a. De oppervlakte van het perceel wordl ongeveer '1,5 ha en blijft dus binnen de 2 ha.;
b. Er is geen sprake van een aanduiding 'natuurwaarden';
c. Er is geen sprake van een aanduiding 'uitbreiding natuur';
d. Ðe wijziging is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering (Advies Agrarische

Adviescommissie Zeeland dd 5 november 2013);
e. De wijziging wordt toegepast voor een volwaardig agrarisch bedrijf (Advies

Agrarische Adviescommissie Zeeland dd S november 2013);f. Er wordt voozien in een afschermende landschappelijke inpassing die bestaat uit
een beplantingsstrook met een afschermende struik- en boomlaag van voornamelijk

,4

A De oppervlakte van het bouwvlak bedraaqt ten hooqste 2 ha: Voldoet
B Wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding

'natuurwaarden'
Niet aanwezig

c Wijziging wordt niet toegepast ter plaatse van de aanduiding 'uitbreiding Niet aanwezig

D Wijziging is
de wijziging

voor een doelmatige alvorens
toe te passen vragen burgemeester en wethouders hierover

aan de risch

Voldoet

E Wijziging
alvorens

wordt slechts toegepast voor een volwaardig agrarisch bedrijf;
wijziging toe te passen vragen burgemeester en wethouders

hierover schrifteliik advies van de aqrarisch deskundioe:

Voldoet

F Wijziging slechts toegepast als voorzien 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

Voldoet

G Wijziging wordt slechts verleend als daardoor de landschappelijke
karakterist¡ek zoals benoemd in het Landschappelijk Raamwerk niet
onevenredig wordt aangetast; alvorens het plan te wijzigen vragen
burgemeester en wethouders hierover schrifrelijk advies van de
landschaps- en natuu rbeschermingsdeskundige:

Voldoet

H Wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontw¡kkelingsmogeliikheden van naastgeleqen percelen:

Voldoet

I Wijziging
indien het

niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer;
verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m, of

meer vragen burgemeeste I en wetho uders hierover schriftelijk ad vies
van de wate a lvorens de toe te

Voldoet

J vindt slechts plaats a een lijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en hel onderhoud van de

Uitgevoerd



streekeigen soorten, met een breedte van gemiddeld 10 meter (Conform
stedenbouwkundig voorstel ingediend 25 april 2A13)

S. Het plan ís ambtelijk intern afgeslemd en voldoet aan de landschappelijke
karakteristiek zoals benoemd in het Landschappelijk Raamwerk;

h. Uit de milieutoets behorende bij het collegebesluit van 16 april 2013 en de voor het
bestemmingsplan noodzakelijke ondezoeken blijkt dat de wijziging niet leidt tot
onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;

i. Het plan is afgestemd met het Waterschap Scheldestromen en zij heeft woensdag 9
oktober haar advies gegeven waaru¡t geconcludeerd kan worden dat er geen
onevenredige gevolgen voor het waterbeheer;

i. De privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten tussen de initiatiefnemer en de
gemeente.
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Wijzigingsplan 
 

Kadeweg 16, Zierikzee 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

wijzigen van een agrarische 
bestemming in ‘wonen’ met de 

aanduiding ‘voormalig 
agrarische bedrijf’ 

16-09-2015 03-11-2015 

 



STAATSCflURANT:ff
" 

-.:+.,1: .',.

' '-¡i¡viíuttn{ö¡¡r3'ì 
-'' 

Officiêle uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds lgl4.

Nr.32491

28 september

2015

Wijzigingsplan 'Kadeweg 16 te Zlerikzee'
.l ,

Gemeente lt I )
Sdrouwen-Duiyehna | - /%, I

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening bekend, dat het op 16 september 2015 vastgestelde wijzigingsplan'Kadeweg 16
leZierikzee'van 21 september 2015 tot en met 2 november 2015 voor belanghebbenden is in te zien
bij de balie Ruimte en Milieu van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2teZieril<zee, Ook staat het
wijzi g i n gsp la n op wwvv. schouwen-d u ivel an d. n l.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming in de bestemming 'Wonen'
met als aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' op het perceel Kadeweg 16 te Zierikzee, kadastraal
bekend gemeente Zierikzee, sectie N, nummer 321.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 27 juli 2015 tot en met 7 september 2015 ter inzage gelegen.
Hiertegen is geen zienswijze ingebracht.

Van 21 september 2015 tot en met 2 november 2015 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigings-
besluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
n¡et in staat is geweest om zijn zienswijzetegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaarte maken. Een be-
roepschrift 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, gelijldijdig 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 november 2015.

Zierikzee, 25 september 201 5

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Staatscourant 2015 nr. 32491 28 september 2015



Gemeente
Schouwen-Duiveland

i

!--î
(201511261)

het ver¿oek van heer/mevrouw, ontvangen op 3juni 2015, inzake het wþigen van
bedrijfswoning naar particuliere won¡ng op het perceel Kadeweg 16le Ztenkzce,
kadastraal bekend (ãerikzee), sectie N, nummer 321;

WlJZIGINGSBESLUIT

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

BurgemeesteÌ en wethouders yân de gemeente Schouwen-Duiveland

Gelet op:

Ovenvegende dat:

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

het ingediende vezoek n¡et voldoet aan de bepalingen van het voornoemde
bestemm¡ngsplan, omdat de agrarische bestemming over het perceel ¡s
geprojecteerd en deze bestemming voor particuliere doeleinden zal worden
gebru¡K;

er in het bestemmingsplan een wüzig¡ngsbevoegdhe¡d is opgenomen voor het
wíjz¡gen van een agrar¡sche bestemming in de woonbestemm¡ng met de
aanduid¡ng (voormal¡g agrarisch bedrijf op grond van artikel 3.7.6. van de
planvoorschriften;

het onderhavige vezoek voldoet aan de hiervoor geldende voonraarden,
aangezien de milieudeskund¡ge heefi geoordeeld dat door de wijlging geen
onevenredige aantast¡ng van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen plaatsvindt,

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 27 juli 2015 tot en met maandag 7
september 2015 gedurende zes weken ter inzage heefl gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

t

a

a

a
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Bæluaten:

gelet op het bovenstaande en het bepaelde in art¡kel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke
ordening, het bestemmingsplan'Buitengebied Scfiouwen-Duiveland" te wijzigen
van de bestemming 'Agrarisch' in de bestemming Wonen' met de aanduiding .voormalig

agrar¡sch bedrijf (VAB), kadastraal bekend (Zieriløee), sectie N, nummer 321.

zierikzêe, d.d.: ¡ 6 SEp. Z0l5

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de loco-secretaris de loco-burgemeester,

P.J. van Tuil , "t-r';

Beroepsmogeli¡kho¡d

Van 21 september 2015 tot en met 2 november 200f5 kan beroep lvorden ingesteld tegen
het w¡jzig¡ngsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

. belanghebbenden die zien$v¡jzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;

. belanghebbenden aan wie redelijkeruijs niet kan worden veruêten geen
zienswþen naar voren te hebben gebracht;

. tegen wjzigingen in het besluit ton opz¡chte van het onh^rerpbesluit kunnen (elle)
belenghebbendenberoep instellen.

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

. de naam en het adres van de ¡ndíener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
¡ de gronden van het beroep.

Het is mogelük een vezoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van
voomoemde Afdeliqg, indien onvenrijlde spoed, geþt op de betrokken belangen dat
vereist. Voor het in behandeling nemen van een beroep is griffierecht verschuldigd.
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Wijzigingsplan 
 
 

Straalweg 5, Zierikzee 
 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Het vestigen van een Nieuwe 
Economische Drager ten 

behoeve van kleinschalige 
beroeps- en bedrijfsmatige 

activiteiten aan huis 

17-02-2020 21-04-2020 

 



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

Nr. 14103

STAATSCOURANT 9 maart

2020

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2020 nr. 14103 9 maart 20201

http://www.schouwen-duiveland.nl/


ea

(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:

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 gebruik geen agrarische functie heeft;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming;

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

de aanvraget zotg 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 30 december 2019 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

J

a

a

a

o

a

a

a

a

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 Burgh-

Haamstede 

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.  



KampstrN
Veelhoek

KampstrN
Tekstvak
(mic)

KampstrN
Tekstvak
(NED)

KampstrN
Tekstvak
W

KampstrN
Veelhoek

KampstrN
Tekstvak
(vab)



KampstrN
Lijn

KampstrN
Rechthoek

KampstrN
Tekstvak
Zierikzee

KampstrN
Tekstvak
Straalweg 5

KampstrN
Tekstvak
Minicamping en hobbymatige werkzaamheden aan auto's

KampstrN
Tekstvak
476



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Z 7 



 
 
 
 

 

 
 
 

Wijzigingsplan 
 

Straalweg 7, Zierikzee 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Legaliseren caravanstalling 11-02-2016 12-04-2016 

 



c

Schouwen

(201515821
J

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:

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
legaliseren caravanstalling ;

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

de aanvrager zotg al heeft gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 28 december 2015 gedurende zes weken
ter inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

o

o

a
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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
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 belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging ;r 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;
o 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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Wijzigingsplan 
 
 

Zandweg 31, Zierikzee 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Agrarische bestemming 
omzetten naar Wonen 

(Voormalig Agrarisch Bedrijf) 
31-01-2022 12-04-2022 

 



Kennisgeving wijzigingsplan Zandweg 31 te Zierikzee 

  

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 31 januari augustus 2022 vastgestelde wijzigingsplan Zandweg 

31 te Zierikzee van 28 februari 2022 tot en met 11 april 2022 raadpleegbaar is op www.schouwen-dui- 

veland.nl. 

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 

‘voormalig agrarisch bedrijf’ op het adres Zandweg 31 te Zierikzee. 

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 29 november 2021 tot en met 7 januari 2022 mei ter inzage gelegen. 

Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. 

Van 28 februari 2022 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 12 april 2022. 

  

Zierikzee, 25 februari 2022 

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland 

Nr. 72287 

GEMEENTEBLAD 25 februari 

2022 

Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland 

Gemeenteblad 2022 nr. 72287 25 februari 2022 1 
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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 ,                                  ontvangen op 25 oktober 2021, inzake het wijzigen van de 
bestemming Agrarisch naar Wonen op het perceel, kadastraal bekend als Zierikzee sectie N nummer 476; 

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 bedrijf niet is toegestaan op de bestemming Agrarisch.;

 er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor wijzigen van de 
bestemming naar Wonen;

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

 de ontwerpbeschikking vanaf 29-11-2021 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 

 er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA  Zierikzee IBAN: NL80BNGH0285076094 www.schouwen-duiveland.nl
Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH  Zierikzee BIC: BNGHNL2G
T: (0111) 452 000



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, kadastraal bekend 
als Zierikzee sectie N nummer 476;

Zierikzee, d.d.: 31 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester

Pagina : 2/2
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Toelichting Wijzigingsplan Zandweg 31 Zierikzee
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;

Het agrarisch bedrijf is reeds beëindigd.

b. het gebruik van een bestaande NED mag worden voortgezet;
Er is geen bestaande NED aanwezig op dit perceel.

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. 
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Wijzigingsplan 
 

Zandweg 37, Zierikzee 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

Realiseren van een Nieuwe 
Economische drager (NED), te 

weten een trainingscentrum 
met overnachtingsmogelijkheid 

25-06-2013 
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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:

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 een trainingscentrum met overnachtingsmogelijkheid
niet past binnen de bestemming 'Agrarisch';

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van een bestemming naar een Nieuwe Economische Drager;

het onderhavige verzoek voldoet aan de hiervoor geldende voon¡raarden;

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 29 april2013 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

a

a

a

a

o

a

o

a

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 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*

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.

M.K.
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Wijzigingsplan 
 

 Korteweg 6, Zonnemaire 
 

 
Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. 
wijzigings-

besluit 
inwerkingtreding 

Buitengebied  
Schouwen-Duiveland 

Wijzigen van 
bestemmingsplan  door het 

toevoegen van een NED 
(viertal retraite 

appartementen ten behoeve 
van consumptieve kwekerij) 

29-11-2017 16-01-2018 

 



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 ’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 16 januari 2018.

 

 

Zierikzee, 1 december 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Nr. 69860

STAATSCOURANT 1 december

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 69860 1 december 20171

http://www.schouwen-duiveland.nl/
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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:

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 op grond van artikel 3 van de planvoorschriften geen
appartementen mogen worden opgericht ten dienste van de agrarische
bestemming;

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;

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 ontwerpbeschikking vanaf maandag 9 oktober 2017 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

a

a

a

a

a

a

a
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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 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 de burgemeester,

Heuvel 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:

. belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht met betrekking tot
het ontwerpbesluit wijziging;

o 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  oppervlakte  

( m²) 
   
Brijdorpe    
Hoogenboomsweg 3 zorgboerderij 1.290 
   
Burgh -Haamstede    
Bouwmansweg 10 theetuin met 15 zitplaatsen, meubelatelier, 5 zorg-

recreatieappartementen 
435 

Brabersweg 4 3 recreatieappartementen 166 
Brabersweg 6 2 recreatieappartementen 110 
Serooskerkseweg 12 Pension en recreatieappartementen 333 
Steursweg 2 1 recreatieappartement 55 
   
Dreischor    
Zuiddijk 4 wijnproeflokaal, partycentrum/feestzaal, koffie- en 

theeschenkerij met buitenterras van 100 m2 
458 

   
Kerkwerve    
Heuvelsweg 2 atelier / expositieruimte, theeschenkerij, verkoop 

stalwijn, 1 recreatieappartement 
535 

Heuvelsweg 13 Hoveniersbedrijf 236 
Mosseleeweg 6 paardenstalling en paardenpension 231 
Serooskerkseweg 12 pension 333 
Slikweg 6 atelier / expositieruimte, caravanstalling, 1 

recreatieappartement, pension 
1.229 

Verseputseweg 38 Kookboerderij, opslag, verkoop en productie van 
streekproducten 

436 

Weelweg 3 recreatieboerderij met dagrecreatieve 
voorzieningen inclusief een modelspoorbaan, 
escargots- en viskwekerij, forellenvisvijver en 
boerenbosgolfbaan. 

1.210 

   
Looperskapelle    
Kapelleweg 27 theetuin met 15 zitplaatsen 20 
   
Nieuwerkerk    
Krabbenhoekseweg 2 Theehuis/eethuis (70m²) met 45 zitplaatsen (incl. 

prieel) en theetuin (500m²) met 50 zitplaatsen  
570m² 

Nieuweweg 3 Hondentrainingschool 221 
Sluisweg 1a Koeriersbedrijf 250 
   
Noordwelle    
Lokkershofweg 6 Theetuin met 15 zitplaatsen, pension en 6 

recreatieappartementen 
 

Lokkershofweg 7 8 recreatieappartementen 740 
 Caravanstalling 320 
   
Oosterland    
Lage Rampertseweg 15 Speeltoestellen / beelden verkoop 58 
   



 

 

Ouwerkerk    
Bloteweg 1 Zorgboerderij 778 
Zwanenburgseweg 8  Pension 310 
Middenweg 21 Caravanservicehandel  192 
Stelweg 3 recreatie- en zorgboerderij 840 
Vissersweg 1 theetuin met 15 zitplaatsen 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)             245    
 
 
NB.: WIJZIGINGEN ZIJN VETGEDRUKT.  
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Wijzigingsplan 
 

Rietdijk 2, Zonnemaire 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding  

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

het wijzigen van de 
bestemming ‘Agrarisch’ naar 
‘Wonen’ met de aanduiding 
voormalig agrarisch berdrijf 

(vab) en de aanduiding Nieuwe 
Economische drager (NED) 

21-03-2017 16-05-2017 

 



Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan

Rietdijk 2 te Zonnemaire

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat het op 21 maart 2017 vastgestelde wijzigingsplan ‘Rietdijk 2 te Zonne-

maire’ van 3 april 2017 tot en met 15 mei 2017 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 op het perceel

Rietdijk 2 te Zonnemaire, kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie E, nummer 462.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 30 januari 2017 tot en met 13 maart 2017 ter inzage gelegen.

Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 3 april 2017 tot en met 15 mei 2017 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-Gra-

venhage. 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 mei 2017.

Zierikzee, 31 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

Nr. 19069

STAATSCOURANT 31 maart

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 19069 31 maart 20171
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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 mevrouw Van der Mark, ontvangen op I december 2016, inzake het
wijzigen van een agrarische bestemming op het perceel Rietdijk 2te Zonnernaire,
kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie E, nummer 462;

Overwegende dat:

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, omdat wonen zonder agrarisch bedrijf niet is toegestaan;

er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het
wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf'en de aanduiding NED;;

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

de ontwerpbeschikking vanaf maandag 30 januari 2Q17 gedurende zes weken ter
inzage heeft gelegen;

er gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;

a

o

o

a

a

a
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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 van de
bestemming Agrarisch naar de bestemming Wonen, met de aanduiding 'voormalig
agrarisch bedrijf' en de aanduiding NED voor het perceel aan de Rietdijk 2le Zonnernaire,
kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie E, nummer 462.

Zierikzee, d.d.:p f ffiÁflf Z0?/

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

de secretaris de burgemeester,

uvel G.C.G.M, Rabelink
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Beroepsmogelijkheid

Van 3 april2Q17 tot en met 15 mei 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;

o 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;
o 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 3.7.6 van de planregels van 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Rietdijk 2 Zonnemaire 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland 

 
Betreft wijziging op kaartblad nr. 8 

datum college beroep   

 
Noordpijl 

12 januari 2017 24 januari 2017   

    

 
 
 



 

 

Toelichting Wijzigingsplan Rietdijk 2 Zonnemaire 

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;  
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. 
 
Per 9 februari 2003 is het agrarisch bedrijf gestopt. Het gebruik van de bestaande NED zal 
worden voortgezet. Uit advies van de milieudeskundige blijkt dat er geen belemmeringen zijn 
voor het omzetten van de voormalige dienstwoning naar burgerwoning. 
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Wijzigingsplan 
 

Stapelsweg 3, Zonnemaire 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding  

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

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 
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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 ontwerpbe-
sluit 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. de aanduiding (NED) op te nemen ten behoeve van bedrijfsmatige opslag van

goederen in een bestaande schuur als nieuwe economische drager
3. 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 Schouwen-

Duiveland" 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:
Plaats en aðres Activiteit oppervlakte

Zonnemaire
Stapelsweg 3 opslag betonreparatiebedrijf " 420m2

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 secretaris, de bu

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.

K. van den



Wijzigingsplan ven bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-
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Wijzigingsplan 
 

Zuidkust Schouwen-Duiveland 
 

Wijziging  Datum 

van bestemmingsplan t.b.v. wijzigingsbesluit inwerkingtreding 

Buitengebied Schouwen-
Duiveland 

het wijzigen van de 
bestemming naar ‘natuur’ 

27-11-2012 15-01-2013 

 



Nr. 24244
30 november

2012

Wijziging bestemmingsplan 

Buitengebied Schouwen-Duiveland, 

Schouwen-Duiveland

 

 

De wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland heeft betrekking op het 
project Zuidkust te Schouwen-Duiveland. Het besluit tot wijziging van het vigerende bestemmingsplan 
‘’Buitengebied Schouwen-Duiveland’’ bestaat uit het wijzigen van de bestemming naar ‘natuur’.

Het goedkeuringsbesluit met de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-
Duiveland ligt met ingang van 3 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage in de leesruimte van 
het gemeentehuis en kan tijdens de openingstijden worden ingezien.

Tijdens 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, 30 november 2012

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

De burgemeester,
G.C.G.M. Rabelink
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LNV - Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden.

Afdrukdatum en tijd: 18-jul-2012 10:13:54
Schaal 1:10,000
0 125 250 375 500 m.

RAAK
 begrenzing deelgebied 12



LNV - Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden.  Topografie: (c) AVV,DLG,TDK

Afdrukdatum en tijd: 18-jul-2012 10:37:57

Schaal 1:5,000

0 57 114 171 228 m.
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