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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Sluis maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 e.v. van de
Gemeentewet, bekend dat zij op 17 maart 2020 het ‘Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaren
gemeentelijke belastingen 2020’ hebben vastgesteld.
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te
Oostburg. Kopieën van het besluit zijn tegen betaling van de kosten (leges) verkrijgbaar. Inhoudelijke
informatie over het besluit kan worden verkregen bij de afdeling Ondersteuning via het
telefoonnummer 0117-457132.
Het besluit treedt in werking op 1 april 2020.

Coördinatiebesluit Quarles van Uffordstraat 20, Groede
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis maken bekend dat de gemeenteraad op 10
maart 2020 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de
Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de
volgende besluiten die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van nieuwe woningen op het
perceel Quarles van Uffordstraat 20 te Groede:



het bestemmingsplan en de daarop berustende besluiten voor ontheffing, uitwerking of wijziging
zoals bedoeld in artikel 3.1 en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening;
de omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

De coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 Wro biedt de mogelijkheid een
bestemmingsplan en de aanvragen voor de vergunningen en toestemmingen voor de uitvoering en
realisatie ervan gecombineerd in procedure te brengen. Het is niet mogelijk om tegen dit
coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5 van de Algemene wet
bestuursrecht en de bij deze wet behorende bijlage 2, artikel 1. De mogelijkheid om beroep in te
stellen is uiteraard wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat
geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dat volgt uit
artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. Voordat dat gebeurt moet er eerst een
ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Op dat moment worden de bijbehorende
ontwerpbesluiten tegelijkertijd ter inzage gelegd. Als die procedure wordt opgestart, wordt daarover
een aparte kennisgeving geplaatst.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening MFC Breskens’
Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening MFC Breskens' ter inzage wordt gelegd.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Ghistelkerke 1a
te Breskens. Het plan ziet toe op de uitbreiding van het bestaande parkeerareaal ten zuiden van het
MFC.
Het ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening MFC Breskens' ligt met ingang van 2 april 2020
gedurende zes weken (tot en met 14 mei 2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het
Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in te zien via de gemeentelijke website
www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:
NL.IMRO.1714.pzmfcbreskens12-ON01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten
kantooruren worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons van de
afdeling Externe Dienstverlening, op telefoonnummer +140117.
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen
op de volgende wijze:
 Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw C. Simons via het algemene
telefoonnummer +140117.
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 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 geen exploitatieplan vast te stellen omdat het hier een initiatief van
gemeentezijde betreft, waarmee de uitvoerbaarheid voldoende is aangetoond.

Ontwerpwijzigingsplan Hogeweg 1 Sluis
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn om het
bestemmingsplan voor het perceel Hogeweg 1 te Sluis te wijzigen. De initiatiefnemer wenst het
bestaande bouwvlak te vergroten naar 2 hectare om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. Uitbreiding
is noodzakelijk voor het extra houden en fokken van struisvogels en de realisatie van een
opslagloods voor agrarisch product en de stalling van werktuigen. Op grond van artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening en conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent dit voornemen kenbaar te maken.
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende bijlagen en het ontwerpbesluit tot vaststelling
van het wijzigingsplan liggen met ingang van 2 april 2020 gedurende zes weken (tot en met 13 mei
2020) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC),
Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website
www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer:
NL.IMRO.1714.wphogeweg1-ON01).
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen
op de volgende wijze:
 Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan het college van Burgemeester en Wethouders
van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
 Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw L. Joosten via het algemene
telefoonnummer +140117.
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 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 ontwerpwijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen omdat kostenverhaal anderszins
verzekerd is.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn ingediend voor:








Savooyaardsweg 10 te IJzendijke voor het plaatsen van tijdelijke woonunits (OV-2020072);
Boulevard de Wielingen 1 te Cadzand voor het toevoegen van een technische ruimte aan de
nieuwbouw (OV-2020073);
Angelinadijk te Biervliet, Schorerdijk te IJzendijke, Wilhelminadijk te Biervliet en Buijzenpolderdijk
te Breskens voor het kappen van bomen (OV-2020074);
Schoneveld ongenummerd te Breskens voor het plaatsen van een tuinhuis voor tuingereedschap
op de groenstrook (OV-2020075);
Havenstraat 1 te Hoofdplaat voor het vervangen van de huidige dakkapel (OV-2020076);
Maaidijk 12 te Oostburg voor het kappen van een beuk (OV-2020077);
Beestenmarkt 4 te Sluis voor het vervangen van de kap en wijzigen van de dakvorm (OV2020078).

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:






Erasmusweg 7A te Cadzand voor het omzetten van de bestemming ‘recreatie-volkstuin’ naar
‘wonen-erf’ , datum verzending besluit: 18-03-2020 (OV-2020019);
Provincialeweg 2 te Zuidzande voor het bouwen van een bedrijfsloods, datum verzending besluit:
18-03-2020 (OV-2020043);
Vlamingpolderweg te Cadzand voor het aanleggen van een voetpad, datum verzending besluit:
20-03-2020 (OV-2019345);
Hazewegeling 1A te Eede voor het gewijzigd uitvoeren van OV-2018271 voor het uitbreiden van
de loods. De wijziging betreft het verplaatsen van de ramen in de zuidgevel van de loods, datum
verzending besluit: 25-03-2020 (OV-2020044);
Heilleweg 15 te Sluis voor het bouwen van een schuur met voorzieningen voor de camping,
datum verzending besluit: 25-03-2020 (OV-2020049).

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 moet 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 moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons 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.

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 : aanpassen van het gemeentelijk monument
Locatie: Burchtstraat 20 te Oostburg
De beslistermijn wordt verlengd omdat we nog niet alle adviezen hebben ontvangen. Door dit besluit
is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 mei 2020.
Oostburg, 1 april 2020
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
S.I. de Kievit - Minnaert, gemeentesecretaris
mr. M.M.D. Vermue, burgemeester

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen
Het college en/of de burgemeester van Sluis, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft,
maken bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend voor:
Overige vergunningen


Een ontheffing op grond van art. 2:10 APV voor de inzet van een LED-wagen door de gemeente
Sluis, datum verzending besluit: 13 maart 2020 (nummer 20.0002411).

Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester/het college een bezwaarschrift
indienen.
Het bezwaarschrift moet 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 moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons 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, 1 april 2020
DE BURGEMEESTER VAN SLUIS,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
namens beiden,
Hoofd afdeling Externe dienstverlening,
J.B. de Graaf

