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uw brief: 3 februari 2011 ons kenmerk: 11.15058 datum: 21 maart 2011 bijlage:

uw kenmerk: doorkiesnr: verzenddatum: '2 2 MAART 2011
onderwerp: beslissing op aanvraag omgevingsvergunning.

Geachte heer

U heeft op 3 februari 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het uitvoeren
van kaP-.lIYerkzaamOedenen herQlantwerkzaamheden op het perceel nabij Oesterdl:llll E? te Tholen.

-Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2011-000120. In deze brief
informeren wij u over de beslissing die wij op uw aanvraag hebben genomen.

Verlenen omgevingsvergunning
.~Wij_be.bben besloten de om evingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben wij bijgevoegd. Aan

de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij ra en u aan om de vergunning met de bijbehorende
bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de
vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: u mag pas gebruik maken van de vergunning als
de bezwarentermijn verstreken is en er geen voorlopige voorziening is aangevraagd.

Publicatie
Het besluit wordt door ons gepubliceerd in de gemeentelijke informatierubriek Tholenderwijs in de
Eendrachtbode en onze website www.tholen.nl.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, hebben na de dag waarop de beslissing op de
omgevingsvergunning aan u is verzonden, nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen
tegen het besluit. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u in de digitale balie op onze website
www.tholen.nl of in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u op
verzoek door de cluster Communicatie van de gemeente Tholen wordt toegezonden.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar, de heer
telefonisch te bereiken onder bovenvermeld doorkiesnummer of via e-mailadresppo@

Hoogachtend,

Burgemeester'ênjwethouders van Tholen,
namens delen, /
de behali1fie:?~r

http://www.tholen.nl.
http://www.tholen.nl
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Hofvan Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: (0166) 668200
telefax: (0166) 66 35 53
bank: BNG 28.50.08.315
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OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer: Z-HZ_WABO-2011-000120
Ons kenmerk: 11.15053

Burgemeester en wethouders hebben" op 3 februari 2011 een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen

op het perceel:
kadastraal bekend:

Rijkswaterstaat Zeeland Projectbureau Zeeweringen
het uitvoeren van kapwerkzaamheden en herplantwerkzaarnheden
Bergsèdiepsluis
nabij Oesterdam 6 te Tholen,
'gemeente Tholen sectie K nummer 269,

nabij
van:
voor:

Besluit
Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten burgemeester
en wethouders de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel
uitmaken van de vergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
het uitvoeren van een werk; geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat
bij een bestemmingsplan is bepaald;

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de volgende artikel(en) uit de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht:

artikel 2.11 voor de activiteit het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van
werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald;

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling
omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde
omgevingsvergunning.

Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk
bijgevoegd:

Document
voorschriften en overwegingen
aanvraagformulier
memo beplanting
opname bomen
overzicht te handhaven bomen

Kenmerk
Z-HZ_WABO-2011-000120/1
Z-HZ..:..",!ABO-2011-000120/2
Z-HZ_WABO-2011-000120/3,
Z-HZ_WABO-2011-000120/4
Z-HZ_WABO-2011-000120/5
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Inwerkingtreding en bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken nadat deze. aan de aanvrager is verzonden door
belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van
Tholen. De beschikking treedtin werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is
verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben
belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet inwerking treedt, dan bestaat de mogelijkheid
om na indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA
Middelburg. Het besluit treedt niet in werking voordat op het verzoek om een voorlopige voorziening is
beslist.

Verzonden:
Datum besluit: 21 maart 2011

2 2 MAARt 2011
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
de clustercoördinator vergunningen van de
af . Vergunningen en Handhaving
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MELDING START WERKZAAMHEDEN
kenmerk gemeente Tholen: 11.15085

Aan:
HetboLiwtoezicht van de gemeente Tholen
Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen
Postbus' 51, 4690 AB Tholen'

Ondergetekende meldt dat de werkzaamheden die betrekking hebben op de otngevingsvergunning

met zaaknummer: Z-HZ_WABO-2011-000120

voor het uitvoeren van kapwerkzaamheden en herplantwerkzaamheden nabij
Bergsediepsluis
op het perceel nabij Oesterdam 6 te Tholen

verleend op 2011-03-21

aan: Rijkswaterstaat Zeeland Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

zijn aangevangen op : - - (datum)

(handtekening)

Naam: .

Plaats: .

Op. grond van arlikel4.5 van de bouwverordening van de gemeente Tholen dient de aanvang van de werkzaamheden minimaal
twee dagen voor de aanvang te worden gemeld aan het bouwtoezicht. Dit kan: .

schriftelijk: met dit formulier
telefonisch: 0166-668353
via e-mail: adr@tho/en.nl

(

mailto:adr@tho/en.nl
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GEREEDMELDING WERKZAAMHEDEN
kenmerk gemeente Tholen: 11.15086 .

Aan:
Het bouwtoezicht van de gemeente Tholen
Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen .
Postbus 51, 4690 AB Tholen

Ondergetekende meldt dat de werkzaamheden die betrekking hebben op de ornqevinqsverqunninq

met zaaknummer: Z-HZ_WABO-2011-000120

voor
Bergsediepsluis
op het perceel

verleend op

het uitvoeren van kapwerkzaamheden en herplantwerkzaamheden nabij

nabij Oesterdam 6 te Tholen

2011-03-21

aan: Rijkswaterstaat Zeeland Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

zijn gereedgekomen op : - - (datum)

(handtekening)-

Naam: .

Plaats: .

Op grond van artikel 4. 12, lid 4 en 5 van- de bouwverordiming van de gemeente Tholen dient de beëindiging van de
,werkzaamheden uiterlijk op de dag van de beëindiging te worden gemeld aan het bouwtoezicht. Dit kan:
- schriftelijk: met dit formulier

telefonisch: 0166-668353
via e-mail:.adr@tholen.nl

mailto:e-mail:.adr@tholen.nl
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Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: (0166) 668200
telefax: (0166) 66 35 53
bank: BNG 28.50.08.315
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Voorschriften en overwegingen

De volgende voorschriften en overwegingen zijn verbonden aan de omgevingsvergunning met
zaaknummer Z-HZ_WABO-2011-000120, verleend aan RijksWaterstaat Zeeland Projectbureau
Zeeweringen voor het uitvoeren van kapwerkzaamheden en herplantwerkzaamheden nabij
Bergsediepsluis op het perceel nabij Oesterdam 6 te Tholen.

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen
waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald

Voorschriften
door de werking van de Flora- en Faunawet is het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of
verstoren van nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verbliifspiaatsen van
beschermde diersoorten niet toegestaan.

Overwegingen
Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

deze activiteit voldoet aim de regels die gesteld zijn in het vigerende bestemmingsplan
Buitengebied Se herziening; ,
door deze activiteit de landschappelijke en ecologische waarden niet in onevenredige mate
worden aangetast; .




