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Rijkswaterstaat Zeeland Projectbureau
Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

uw brief: 3 februari 2011 ons kenmerk: 11.13233

uw kenmerk: doorkiesnr: 0166-668354

• onderwerp: in behandeling nemen aanvraag

Geachte heer

Op 3 februari 2011 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
kappen van bomen op het perceel nabij Oesterdam 6 te Tholen met de volgende activiteiten:

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

Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2011-000120. In deze brief
geven wij informatie over de volledigheid van uw aanvraag en de te volgen procedure.

Ontvankelijkheid
Uw aanvraag voldeed niet aan de indieningsvereisten van de Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor). Wij hebben u daarom op 17 februari 2011 verzocht om voor 18 maart 2011 aanvullende
gegevens in te dienen. De gegevens hebben wij op 21 februari 2011 ontvangen en vervolgens
beoordeeld. Uw aanvraag is nu compleet. In de komende periode gaan wij uw aanvraag inhoudelijk
beoordelen.

Procedure
Voor uw aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure met een maximale beslistermijn van
acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Dit betekent dat uiterlijk op 3 april 2011 een
beslissing moet zijn genomen. Als niet tijdig op uw aanvraag is beslist, is de gevraagde beschikking
van rechtswege gegeven.
Naar aanleiding van uwe-mail van 24 februari 2011 zullen wij er naar streven om uiterlijk 22 maart
2011 de omgevingsvergunning te verlenen.

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

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,

~Iend ambtenaar
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