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OndeM€rp : Beslissins op bezwaar

Geachte heer, mevrouw,

lnleiding
Op d.d. 12 september 2012 (dezelfde dag ontvangen) hêeft u een bezwêarschrift ingediend tegen hei
besluit van ons college van 30 juli 2012 waarbt een omgevingsvergunning is vedeend voor het
herinrichten van het Havenplein en een deelvan het HavenpaÍk in Zie.ikzee. ln dezê brieÍ leest u de
beslissing op uw bezwaarschrift.

Beslissing
Wij hebben beslotên het door u ingediende bezwaarschrift gericht tegên het besluit van burgemeestêr en
wethoudêÉ van 30 juli 2012 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het herinrichten van het
Havenplein en een deel van hêt Havenpark in Zierikzee ongêgrond te verklaren. Deze
ongegrondverklaring houdt in dat het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning in stand blijft.

Ontvankèlijkheid
Uw bezwaarschrift is binnen de bezwaartermijn ontvangen. Uw veÍeniging is belanghebbend bij de
veÍgunning- Uw bêzwaar hebben wijderhalvê in behandeling mogen nemen.

Adviês commissie b6zwaarschriften
De commissiê bezwaarschriften hêêft op d.d. 22 oktobeÍ 2012 geadviseerd uw bezwaarschrift ontvankelik
en ongegrond te verklaÍen. Het advies en het vêrslag van de hoozitting zijn als bijlage bijgêvoegd. Wij
hebben beslolen dit advies over tê nêmen. Voor de motivering van dit bêsluit wordt vêMezen naar het
advies van de commissie bezwaarschriften.

ln het adviês verwÍst de commissie naar het eeÍder door ons opgestêlde verweerschrift van 12 oktober
20í2. Volledigheidshalve hebben wij hei veMeerschriÍt als bijlage bij dit besluit bijgevoegd.

86roep
Als ! het niet êens bent met deze beslissing kunt u beroêp instellen. ln de bijlage leest de mogelÍkheden
hiertoe.
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intormatie
Wij gaan eNan uit u hiermee duidelijk geïnformeerd te hebben. Hebt u nog vragên, dan kunt u conlact
opnemen met de heer R. Stam, lelêÍoonnummer: 1O111) 452251.

. VeMeerschrít gericht aan commissiê bezwaaÉchriften d.d. l2 oktober 20í2.

. Advies Commissie Bezwaarschíften en verslag van de hootz itting van d.d. 22 oKober 20í2

Hoogach
Schouwen-Duiveland,

. Beroêpsmogelijkhèden

I\r.K. van den Hêuvel

OnskênmeÍk:12bz\,v00129
Datum : 14december2012


