
Woning in Zeeland



LOCATIE

  
     

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

 

 A. Antheunisse 
Kaasmaker 13 
3171 HC  POORTUGAAL 
 
 
 
  

 
Ons kenmerk : RenM/20161191 Behandeld door : N. den Besten 
Postregistratienr: 16ink05757 Doorkiesnummer : (0111) 452 226 
Uw brief van :  Datum : 14 september 2016 
Aantal bijlage(n) :  Verzenddatum :  
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Geachte heer Antheunisse, 
 
Op 25 juli 2016 heeft u een vooroverleg ingediend voor het bouwen van een woning op het adres renesse, 
hogezoom wts h 1140.  Uw bouwplan is getoetst aan het geldende bestemmingsplan en behandeld in de 
Welstands-/monumentencommissie van 12 september 2016. In de beoordeling van dit vooroverleg hebben 
wij eventuele afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan meegenomen. In deze brief leest u de 
uitkomst van dit vooroverleg. 
 
Bestemmingsplan 
Het bouwplan, dat wordt aangemerkt als vergunningplichtig, past niet binnen het bestemmingsplan 
”Hogezoom-Burgh Haamstede-Renesse”, omdat de maximale bouwhoogte en goothoogte wordt 
overschreden met 1 meter. Binnen het bestemmingsplan bestaan geen afwijkingsmogelijkheden.  
 
Buitenplanse afwijking 
Uw plannen vallen onder één van de categorieën van gevallen voor een buitenplanse afwijking. De 
gemeente heeft beleidsregels opgesteld voor het gebruikmaken van deze afwijking. Uw plannen voldoen 
niet aan deze beleidsregels. Ondanks dat uw bouwplan niet past binnen de beleidsregels, staan we wel 
positief tegenover uw bouwplan. Vanwege de plaatsing in het bebouwingslint en een dakopbouw van 
ondergeschikte aard is, zijn er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren om mee te werken aan 
deze afwijking.  
 
Welstand 
De Welstands-/monumentencommissie heeft een positief advies uitgebracht over uw bouwplan.  
  
Vervolgprocedure 
Mocht u besluiten om aan de hand van dit vooroverleg een aanvraag om omgevingsvergunning in te 
dienen, verzoeken wij u dit binnen een periode van 6 maanden na dagtekening te doen. Als u binnen 
genoemde termijn geen aanvraag om omgevingsvergunning indient, zullen wij uw vooroverleg vernietigen. 
De uitkomst van dit vooroverleg wordt door ons dan niet meer gebruikt. 
 
Wij adviseren u de eventuele aanbevelingen en adviezen in de aanvraag om omgevingsvergunning te 
verwerken. Indien u de aanpassingen niet verwerkt, kunnen wij genoodzaakt zijn de door u gevraagde 
vergunning te weigeren. 
 
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet gebruik worden gemaakt van het 
aanvraagformulier omgevingsvergunning. Dit aanvraagformulier kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl. 
U kunt het formulier digitaal verzenden met uw DigiD of uitprinten en met bijbehorende gegevens opsturen 
naar de gemeente. 
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ring van de waterhuishouding in het gebied. Tevens zorgt deze plek voor een visuele 
verbinding vanuit de Hogezoom met het achterliggende open gebied.  
 
De Hogezoom is een smalle weg. Deze is geschikt als (extensieve) ontsluiting van de 
kavels, maar heeft onvoldoende breedte om bezoekersparkeren mogelijk te maken. 
Daarom moet alle parkeren op eigen terrein plaatsvinden, niet alleen het parkeren van 
eigen voertuigen, maar ook bezoekersparkeren. Daartoe dienen voldoende parkeer-
plaatsen op eigen terrein gerealiseerd te worden. 
 
Voor zowel de bestaande woning als de nieuw te realiseren woningen zijn steden-
bouwkundige uitgangspunten opgesteld. Deze zijn vertaald in de regels van dit be-
stemmingsplan. 
 
Uitgangspunten voor de bestaande woning: 
 Oppervlakte van maximaal 250 m² aan totale bebouwing binnen het aangegeven 

bouwblok; 
 Inhoud van maximaal 1000 m³; 
 Eventuele uitbouwen, bijgebouwen en andere bouwwerken moeten minimaal 3 

meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd worden en per bouwperceel mag 
slechts één vrijstaand niet voor bewoning bestemd gebouw worden gebouwd met 
een maximum van 100m². 

 
Uitgangspunten voor de nieuwe woningen aan de Hogezoom : 
 Maximaal 250 m² oppervlakte aan totale bebouwing binnen het aangegeven 

bouwblok (per woning); 
 Maximaal 1000 m³ inhoud per woning; 
 Eventuele uitbouwen, bijgebouwen en andere bouwwerken moeten minimaal 3 

meter achter de voorgevelrooilijn gesitueerd worden en per bouwperceel mag 
slechts één vrijstaand niet voor bewoning bestemd gebouw worden gebouwd met 
een maximum van 40m²; 

 De voorgevel van de woning is georiënteerd zijn op de Hogezoom; 
 De woningen worden ontsloten vanuit de Hogezoom en al het parkeren vindt op 

eigen terrein plaats; 
 De perceelsgrens ligt iets terug van de weg; 
 De woningen worden gerealiseerd in natuurlijke materialen en kleuren; 
 Landelijke bouwstijl wordt gerespecteerd; 
 De goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw bedragen maximaal, respectievelijk 

4 en 10 meter; 
 Bij voorkeur geen platte daken; 
 De daken worden voorzien van dakpannen; 
 De woningen voldoen aan de redelijke eisen van welstand; 
 Bestaande wallen worden zoveel mogelijk gerespecteerd. 
 
Onderstaande figuren vormen referentiebeelden voor de nieuw te realiseren wonin-
gen: 
 

(Bestemmingsplan bladzijde 30)

08 09



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20 21



22 23



toverstralen architectuur © 2016


