EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT

Donderdag 18 februari 2016

GEMEENTENIEUWS & OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN

WEEK7

GEMEENTEHUIS THOLEN: Hof van Tholen 2 | 4691 DZ Tholen | Telefoon: 14 0166 | E-mail: gemeente@tholen.nl

Iedere werkdag geopend
Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop. In de middag
hal van gemeentehuis geopend, dienstverlening alleen
op afspraak van 12.30 - 16.30 uur. Het maken van een
afspraak kan via www.tholen.nl of telefonisch.

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 86: 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.

Avondopenstelling burgerzaken:
donderdag 18.00 - 20.00 uur

GEMEENTE NIEUWS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT WABO

RAADSCOMMISSIES
RUIMTE EN SAMENLEVING
De commissies Ruimte en Samenleving vergaderen op dinsdag 1 maart om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder
meer de volgende punten:
Ingekomen stukken
•	Brief van de heer Wolvekamp over zaalverhuur Meulvliet.
•	Brief aan de gemeenteraad met een tussentijdse evaluatie van het Project Bieb
in de buurt en de Bibliotheek op school.
•	
Brief over voortgang project aanpak
geurhinder intensieve varkenshouderijen.
Bespreekstukken
• Voorstel om:
1. in te stemmen met de kadernota 2017
van het SWVO en daarbij op te merken
dat rekening moet worden gehouden
met een in 2014 doorgevoerde bezuiniging van € 7.000 op het programma
educatie;
2. 
in te stemmen met het in overeenstemming brengen van het programma secretariaatskosten met de werkelijk te maken kosten als gevolg van
uitbreiding van taken, in afwachting
van een nieuwe organisatievorm ingaande 2018.

•	
Voorstel om kennis te nemen van het
Plan van aanpak voor de Thoolse detailhandel.

RAADSCOMMISSIE
BESTUURSZAKEN
De commissie Bestuurszaken vergadert op
woensdag 2 maart om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de
voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten:
Informatief
•
Nieuwsbrief Regio West-Brabant
- januari 2016
Bespreekstukken
•	
Voorstel om in te stemmen met het
ontwerp van het Meerjarenbeleidsplan
2016-2019 van de Veiligheidsregio Zeeland.
•	Voorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Tholen.
• Voorstel om:
1. in te stemmen met de optie om tenminste 10% meer statushouders te
vestigen dan de wettelijke taakstelling
eventueel in de vorm van het gemeentelijk versnellingsarrangement.
2. de vestiging van een asielzoekerscentrum niet te ondersteunen.

•	Voorstel tot vaststelling van de 3de begrotingswijziging 2016 gemeente Tholen.
Spreekrecht voor inwoners
De commissievergaderingen zijn openbaar.
U kunt als inwoner gebruik maken van twee
vormen van spreekrecht. Aan het begin van
de commissievergaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aandacht
brengen van de commissieleden, die niet op
de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissievergaderingen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken,
kunt u zich aan het begin van de vergadering
aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast
is er het spreekrecht per agendapunt. Per
agendapunt is er discussie mogelijk met de
commissieleden. Als u gebruik wilt maken
van dit spreekrecht, moet u dit tenminste
24 uur voor de vergadering melden bij de
griffie, telefoon: 0166-668350.
Inzage agenda’s
De agenda vindt u ook op www.tholen.nl
(via de knop Bestuur). U kunt op dezelfde
plaats op de website later de audionotulen
(in MP3-formaat) van deze vergaderingen
beluisteren. Indien u niet de beschikking
heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de
griffie, telefoon: 0166-668350.

INLOOPSPREEKUUR SUBSIDIEREGELING PROVINCIALE IMPULS WONEN
Dinsdag 16 februari heeft gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland een besluit genomen over de vierde ronde van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW). De subsidieregeling is bedoeld voor particulieren, gemeenten en marktpartijen. Het doel van
de PIW is het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Subsidie kan aangevraagd worden voor het slopen of
samenvoegen van particuliere woningen en het renoveren van drie of meer particuliere aaneengesloten rijwoningen tot energieneutrale
en levensloopbestendige woningen. Voor uitgebreide informatie over de subsidieregeling verwijzen wij u naar de nota Provinciale Impuls
Wonen die na het genomen besluit beschikbaar wordt gesteld via www.zeeland.nl/piw.
Donderdag 18 februari is er in het gemeentehuis van Tholen een inloopbijeenkomst voor potentiële subsidieaanvragers van grote en
kleine projecten. De bijeenkomst is bedoeld om plannen/ideeën informeel met ons te bespreken. Het maakt daarbij niet uit of er alleen
nog maar een globaal idee is of dat er een uitgewerkt project is.
Op deze avond zijn twee medewerkers van de Provincie Zeeland aanwezig. Zowel particulieren, bouwbedrijven als andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit voor deze avond. Naast de Provincie is ook een medewerker van de gemeente Tholen aanwezig op
deze avond.

Ingekomen aanvraag/ aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag/aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
• Poortvliet – Schoondorpseweg 1: het renoveren van de gevel en het dak (ontvangen
op 2 februari 2016)
• Sint-Maartensdijk – Kaaistraat 12: het
verbouwen van een garage (ontvangen op
3 februari 2016)
• Stavenisse – Prinses Beatrixstraat 5: het
uitbreiden van een woning (ontvangen op
1 februari 2016)
• Tholen – Secretaris Labanstraat: het bouwen van een woning (ontvangen op 2 februari 2016).
• Tholen – Oesterdam: het bouwen van een
recreatiewoning (type Oesterdam 6) (ontvangen op 1 februari 2016).

Welstandscommissie
De welstandscommissie vergadert iedere
maandag in de oneven weken vanaf 9:30
uur in het gemeentehuis van Tholen. De
agenda is vanaf donderdag voorafgaand
aan de vergadering in te zien. Hiervoor kunt
u contact opnemen met het cluster Vergunningen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving (telefoon
14 0166). De behandeling van de aanvragen
omgevingsvergunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet
openbaar.

BEKENDMAKING
Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling maakt, krachtens mandaat dat
burgemeester en wethouders aan hem hebben verleend, bekend dat overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 19 februari 2016 ter
inzage liggen:
• het ontwerpvaststellingsbesluit met de
ontwerp partiële herziening bp Buitengebied – Boshoeveweg 1 Oud-Vossemeer,
met kenmerk NL.IMRO.0716.bpBuitengeb2015OVs-O001, bestaande uit regels,
een verbeelding (kaart) en een toelichting
met bijlagen;
• het ontwerp van de omgevingsvergunning
nr. Z-HZ_WABO-2015-00721 voor het vergroten van een woning aan Boshoeveweg
1 te Oud-Vossemeer.
Plangebied en doelstelling
Het plangebied betreft het perceel Boshoeveweg 1 in Oud-Vossemeer. De partiële herziening heeft ten doel om de realisatie van
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een agrarische proeftuin juridisch planologisch mogelijk te maken.
Coördinatieregeling
Bij toepassen van de coördinatieregeling
worden procedures in verband met het realiseren van een project, gestroomlijnd en
gelijktijdig bekendgemaakt. De eerdergenoemde ontwerpbesluiten worden hierdoor
gecoördineerd behandeld en voorbereid.
Het college van burgemeester en wethouders is het coördinerend orgaan.
Het college van burgemeester en wethouders kan een besluit nemen om het wijzigingsplan vast te stellen en een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning te
verlenen.
Op het wijzigingingsplan, en de daaraan via
de coördinatieregeling gekoppelde besluiten, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de
Crisis- en herstelwet van toepassing.
Inzien ontwerpbesluiten en ontwerpplan
Het ontwerpwijzigingsplan behorende bij
het ontwerpvaststellingsbesluit en het ontwerp van de omgevingsvergunning, liggen
vanaf 19 februari 2016 gedurende zes weken, dus tot en met 31 maart 2016, ter
inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof
van Tholen 2 te Tholen.
U kunt de ontwerp partiële herziening bp
Buitengebied – Boshoeveweg 1 Oud-Vossemeer ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn
zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan
en het ontwerpbesluit tot het afgeven van
een omgevingsvergunning voor de bouw van
een woning kenbaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders van Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen.
Voor inlichtingen over een en ander of voor
het maken van een afspraak over het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
tijdens kantooruren bellen naar mevrouw N.
Tiernego van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 14 0166.

BEKENDMAKING
Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart worden uitgebreid
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn de raad voor te stellen om Nota
bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart uit
te breiden. Deze uitbreiding gaat over erkenning van (water)bodemkwaliteitskaarten
van andere overheidsorganen als wettig bewijsmiddel.
Aanleiding
De raad heeft op 11 oktober 2012 de Nota
bodembeheer vastgesteld met de bijbeho-
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rende Bodemkwaliteitskaart. Doel hiervan is
om voor burgers, bedrijven en onze gemeente bodemonderzoeks- en saneringskosten
te vermijden en grond/bagger/bouwstoffen
doelgericht te kunnen hergebruiken (schoon
waar het schoon moet zijn bij bv. woningen
en minder schoon waar dit mag bij bv. bedrijfsterreinen).
Inmiddels hebben andere overheden ook
(Water)bodemkwaliteitskaarten vastgesteld.
Het blijkt dat grond en bagger ook van buiten
de gemeentegrenzen Tholen in komt. Tevens
kan het Waterschap Scheldestromen binnen
de gemeente bezig zijn met transport van
grond en bagger. Om beleid op elkaar af
te stemmen en onderzoekskosten naar de
kwaliteit van de grond of bagger zo veel mogelijk te voorkomen, wordt met dit besluit
erkenning van (Water)bodemkwaliteitskaarten van andere Nederlandse overheden als
wettig bewijsmiddel mogelijk gemaakt.
Inzage
Als u meer informatie wenst, liggen het collegebesluit met het ontwerpraadsvoorstel
van vrijdag 19 februari 2016 tot en met
donderdag 31 maart 2016 ter inzage in de
leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2
te Tholen.
Inspraak
Iedereen die een belang heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit
voornemen. Schriftelijke reacties kunnen
gedurende de termijn van terinzagelegging
naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus
51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden.
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 cluster Ruimtelijke ontwikkeling.

BEKENDMAKING
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 januari 2016 de Regeling
beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Tholen vastgesteld. In die regeling wordt een aantal taken vastgelegd op
het gebied van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens. De regeling werkt terug tot 6 januari
2014. Het college en de coördinator van de
afdeling Publiekszaken hebben beheerfunctionarissen aangewezen, die deze regeling
uitvoeren.
De regeling en aanwijzingsbesluiten liggen
vanaf 19 februari 2016 zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Hof van Tholen
2, te Tholen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de medewerkers van
de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 0166.
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