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Dienstverlening vindt volgens afspraak plaats van maandag
tot en met donderdag van 9.00 - 16.30 uur, donderdag van
18.00 - 20.00 uur en vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
0166 - 66 83 30: voor de burgemeester
0166 - 66 83 93: voor een van de wethouders
Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt
bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166 - 66 83 50.

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of
telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf 12.30 uur zijn wij
gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
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BURGEMEESTER, WETHOUDER
OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

2019

DIENSTVERLENING

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Sint-Annaland – Nieuwlandseweg 3: het
realiseren van een mini-camping (ontvangen op 8 februari 2019).
• Sint-Maartensdijk – Oostvest 7: het wijzigen van de bestemming (garage naar woning) (ontvangen op 30 januari 2019).
• Stavenisse – Wilhelminastraat 7: het uitbreiden van een woning (ontvangen op 7 februari
2019).
• Tholen – Ten Ankerweg 60: het verbouwen
van een serre (ontvangen op 6 februari
2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunningen, reguliere voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Scherpenisse – Platteweg 13a: het plaatsen van een tijdelijke woning (verzonden
op 8 februari 2019).
• Sint-Annaland – Klipper 17a: het plaatsen
van een dakkapel (verzonden op 4 februari 2019).
• Sint-Maartensdijk – Galgepad: het kappen

van 17 populieren (verzonden op 5 februari 2019).
• Stavenisse – Stoofdijk 85: het bouwen
van een woning (verzonden op 5 februari
2019).
• Tholen – Schietbaan 2 t/m 8 (even): het
wijzigen van het gebruik van een gedeelte
van een pand (vergroting oppervlakte
detailhandel) (verzonden op 8 februari
2019).
• Tholen – Verbrandestraat 1: het verbouwen van een pand (verzonden op 7 februari 2019).
Zij hebben de volgende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure,
verleend:
• Tholen – Grindweg 49a: het bouwen van
een kerkgebouw

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen hebben de volgende meldingen ingevolge het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen van:
• Smits Service, Verbindingsweg 2 te SintMaartensdijk;
• Maatschap J. en P.P.C. Versluijs, Goris-

hoeksedijk 23 te Scherpenisse.

KENNISGEVING START
M.E.R.-PROCEDURE WINDPARK
SINT-MAARTENSDIJK
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat het
concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Windpark Sint-Maartensdijk, voor het uitbreiden en vervangen van
windturbines van het bestaande Windpark
Noordpolder en Windturbine Derde Dijk,
ter inzage ligt. Dit op grond van artikel
7.27 Wet milieubeheer.
Aanleiding
De gemeente Tholen heeft ruimtelijk beleid
opgesteld voor de productie van duurzame
energie met behulp van zon en wind. De gemeente wil een bijdrage leveren aan energietransitie waarin ook wind op land een
aandeel heeft.
Gemeente Tholen onderzoekt als eerste
stap in de voorbereiding van een bestemmingsplan de milieueffecten van opstellingen met windturbines op de omgeving.
Dat gebeurt in een milieueffectrapportage.
In het MER worden de milieugevolgen van
reële alternatieven in beeld gebracht. De

eerste stap in de milieueffectrapportageprocedure (M.E.R.) bestaat uit de terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte
en Detailniveau (NRD).
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De notitie beschrijft het plangebied en
onderzoeksgebied voor het MER en de te
onderzoeken activiteit, te weten de oprichting van windturbines. Het document informeert iedereen over de alternatieven die in
het MER worden onderzocht, over de onderzoeken die worden uitgevoerd en daarbij
te hanteren onderzoeksmethode. Op 28 november 2018 hebben initiatiefnemers voor
het plan een inloopavond georganiseerd.
Ook hebben zij gesprekken gevoerd met
omwonenden binnen één kilometer van het
voornemen. De bevindingen van zowel de
individuele gesprekken als de inloopavond
zijn in de concept-NRD verwerkt.
Terinzagelegging
De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 15 februari tot en met 28
maart 2019, dus gedurende zes weken, ter
inzage in de leesruimte van de centrale hal
van het gemeentehuis te Tholen, Hof van
Tholen 2 te Tholen.
U kunt de stukken online inzien via www.
overheid.nl

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder zijn zienswijze over het concept Notitie kenbaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen. Een zienswijze en/of reactie is schriftelijk en/of mondeling mogelijk.
Schriftelijke reacties kunnen gedurende de
termijn van terinzagelegging worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus
51 te 4690 AB Tholen. Schriftelijke reacties
kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per e-mail worden aangeboden
via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter
attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving.
De wettelijke overlegpartners en overheidsorganisaties wordt gedurende de termijn
gevraagd advies uit te brengen over de NRD.
De commissie voor de m.e.r. wordt in deze
fase niet vrijwillig om advies gevraagd.
Wat gebeurt er na de terinzagelegging van
de NRD?
Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de ingediende adviezen en
zienswijzen, de NRD vastgesteld door het
college van b en w van de gemeente Tholen. Daarna kan het milieueffectrapport
(MER) worden opgesteld. Ook zal op enig

moment een start worden gemaakt met
de bestemmingsplanprocedure. Ter voorbereiding op het ontwerpbestemmingsplan
worden wederom overlegpartners van de
gemeente geraadpleegd. De volgende stap
bestaat uit de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. Het definitieve MER zal
later gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Na de
zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad
een besluit omtrent de vaststelling van het
bestemmingsplan (incl. het MER). In hoofdstuk 1 van de NRD wordt nader ingegaan op
de besluitvorming en de procedure.

OP WWW.THOLEN.NL:
• Formulier zeegroente af te halen
vanaf 12 februari
• Berichten over uw buurt, zo weet
u ervan!
• Overheidspost via de
Berichtenbox-app
Kijk voor uitgebreide informatie over inzageperiodes, zienswijzen, welstandcommissie, bezwaar en beroep, inwerkingtreding en
bekendmakingen op onze website.

