OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 48 2019
Aankondiging openbare vergadering commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sluis houdt op woensdag 4 december 2019 een
openbare vergadering. Deze vergadering vindt om 09.00 uur plaats in het Klanten Contact Centrum
(KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De agenda ligt vanaf dinsdag 3 december 2019 ter inzage in het
Klanten Contact Centrum (KCC) en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Vooraankondiging bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 20 Sluis'
Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend een
bestemmingsplan voor de realisatie van wooneenheden in de H. Johannes de Doperkerk, Oude
Kerkstraat 20 te Sluis, voor te bereiden. Aan de zijde van de Oude Kerkstraat blijft de kapelfunctie
behouden.
Deze bekendmaking betreft enkel een vooraankondiging. Conform het bepaalde in artikel 1.3.1 lid 2
Bro delen wij u mee dat er omtrent dit voornemen geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar
voren te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor
onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.
Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het
ontwerp bestemmingsplan. Dit zal via een afzonderlijke publicatie worden bekendgemaakt in het
Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, de Staatcourant en op de gemeentelijke website
www.gemeentesluis.nl.
Ontwerpbestemmingsplan / Ontwerpomgevingsvergunning Boulevard de Wielingen 33/33A
Cadzand-Bad
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat ter inzage worden gelegd:
1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 33/33A Cadzand-Bad’, en
2. een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ten behoeve van het
bouwen van veertien recreatieappartementen, één appartement voor vaste bewoning,
kantoorruimte en winkelruimte met bijbehorende parkeergarage, bergingen en algemene
ruimten op het perceel Boulevard de Wielingen 33/33A Cadzand-Bad.
Plangebied
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de realisatie van veertien
recreatieappartementen, één appartement voor vaste bewoning, kantoorruimte en winkelruimte met
bijbehorende parkeergarage, bergingen en algemene ruimten op het perceel plaatselijk bekend als
Boulevard de Wielingen 33/33A Cadzand-Bad. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de
Wielingen 33/33A Cadzand-Bad’ vervangt gedeeltelijk de ‘Beheersverordening Cadzand-Bad’ en het
bestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen’.
Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 29 mei 2019 besloten om de gemeentelijke coördinatieregeling als

bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op deze
ontwikkeling. Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de
ontwerpomgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6
van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden
doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en
voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan
en het college van Burgemeester en Wethouders is het bevoegde gezag voor de
omgevingsvergunning.
Het plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan (met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerp besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan) en de ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen (met de
aanvraag, ontwerpbeschikking en de daarbij behorende stukken) liggen met ingang van 28 november
2019 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact
Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Het ontwerpbestemmingsplan en de
ontwerpomgevingsvergunning zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl.
Daarnaast kan het volledige ontwerpbestemmingsplan worden geraadpleegd via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpbouldewiel33cdz-ON01). Op
verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een
afspraak maken met mevrouw A. van Zanten of de heer M. van Gerwen van de afdeling Externe
Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen
bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan ‘Boulevard de Wielingen 33/33A CadzandBad’ of de ontwerpomgevingsvergunning op de volgende wijze:
•
•

Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500
AA Oostburg.
Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw A. van Zanten of de heer M.
van Gerwen van de afdeling Externe Dienstverlening op telefoonnummer +140117.

Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerp besluit uw zienswijze zich richt
(bestemmingsplan of vergunning). Voor zover de zienswijze zich richt op het
ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het
voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal
genomen worden door het college van Burgemeester en Wethouders. Wij maken u erop attent dat het
niet mogelijk is uw zienswijze via de gemeentelijke website kenbaar te maken.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis brengt tevens ter kennis dat zij
op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij het besluit tot
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te
stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Voor : verbouwen van de woning
Locatie: Zwartepolderweg 4 te Cadzand
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle benodigde adviezen hebben ontvangen. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 december 2019.

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Melding Activiteitenbesluit milieu van Luteijn Hydraulics B.V.
Op 8 november 2019 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieu ontvangen van
Luteijn Hydraulics B.V. gelegen aan Deltahoek 15 in Breskens. Het betreft een melding voor het
uitbreiden van de inrichting.
Indien daaraan behoefte bestaat, kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker
van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT190480.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:
• Ondernemersweg te Oostburg voor het uitbreiden van de weg (OV-2019309);
• Promenade 2 te Breskens voor het plaatsen van ramen in het overdekt terras (OV-2019310).
U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van
bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunningen
worden eveneens gepubliceerd.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend voor:
• Boulevard de Wielingen 49 te Cadzand voor het geheel vernieuwen van het bestaande restaurant
‘Pure C’, datum verzending besluit: 18-11-2019 (OV-2019265);
• Platteweg 4 A te Retranchement voor het bouwen van een woning, datum verzending besluit: 1911-2019 (OV-2019269);
• Zandertje 2 te Breskens voor het uitbreiden van de woning, datum verzending besluit: 19-11-2019
(OV-2019272).
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak
maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.
Tegen een besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient binnen de hiervoor gestelde termijn door
ons te zijn ontvangen.
Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het
bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.
Oostburg, 27 november 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Restaureren van de molen op het adres Molenweg 5 te Nieuwvliet
Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het restaureren van de
molen op de locatie Molenweg 5 te Nieuwvliet.
U kunt de betreffende stukken van 28 november 2019 tot en met 9 januari 2020 (zes weken) op
afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
• Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het
besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te
worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de
voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen
(bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten
Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.
Het bouwen van een nieuwe aanbouw inclusief terrassen, de aanleg van extra parkeerplaatsen,
het plaatsen van een geluidswal, het plaatsen van een keerwand, het aanleggen van een
looppad, het plaatsen van een hekwerk en een te graven paardenput op het adres Lange
Heerenstraat 71B molen te Schoondijke
Burgemeester en wethouders van gemeente Sluis maken bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het bouwen van een nieuwe
aanbouw inclusief terrassen, de aanleg van extra parkeerplaatsen, het plaatsen van een geluidswal,
het plaatsen van een keerwand, het aanleggen van een looppad, het plaatsen van een hekwerk en
een te graven paardenput op de locatie Lange Heerenstraat 71B molen te Schoondijke.
U kunt de betreffende stukken van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 (zes weken) op
afspraak inzien in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg.
Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie
NL.IMRO.1714.oglangeheerenstr71-VG01.
Tegen dit besluit tot verlenen omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na

de dag van terinzagelegging van het besluit daarvan bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda een beroepschrift indienen.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen
over de ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
• Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het
besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te
worden.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de
voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. Een voorlopige voorziening kan door de
voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Er wordt een griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen verwijzen wij u naar de brochure “Rechtsmiddelen
(bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid”. Deze brochure kunt u opvragen bij het Klanten
Contact Centrum of downloaden van de gemeentelijke website.
Oostburg, 27 november 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens dezen,
Teamleider Handhaving, Vergunningen en Planologie,
A. Wouterse-van Damme

