
WET ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT WABO

Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning ontvangen:

• Sint-Maartensdijk - diverse locaties aan 
de Westpoort te Sint-Maartensdijk: het 
kappen van 9 bomen (ontvangen op 7 ok-
tober 2021).

• Sint-Maartensdijk - Bloemenlaan 3: het 
plaatsen van een tijdelijke huisvesting ten 
behoeve van de school (brandveilig ge-
bruik) (ontvangen op 6 oktober 2021).

• Stavenisse - Koning Haakonstraat 12: het 
plaatsen van een erfafscheiding (ontvan-
gen op 5 oktober 2021).

• Tholen - Gemaalweg 4: het plaatsen van 
een dakkapel (ontvangen op 2 oktober 
2021).

• Tholen - Slabbecoornweg 41a: het uitbrei-
den van een bedrijfshal (ontvangen op 4 
oktober 2021).

Zij hebben de volgende omgevingsvergun-
ningen verleend (reguliere voorbereidings-
procedure):
• Poortvliet - Weihoekweg 6: het herbouwen 

van een loods (verzonden op 7 oktober 
2021).

• Scherpenisse - Wulpdal 1 t/m 8, 15 t/m 
22, 26 t/m 29 en 34 t/m 37: het bouwen 
van 24 recreatiewoningen (verzonden op 4 
oktober 2021).

• Tholen - Oesterdam 323, 327, 329 en 
333: het bouwen van 4 vrijstaande bergin-
gen (verzonden op 5 oktober 2021).

• Tholen - Oesterdam 307, 313, 317 en 
319: het bouwen van 4 vrijstaande bergin-
gen (verzonden op 5 oktober 2021).

• Tholen - Oesterdam 241, 291, 295 en 
305: het bouwen van 4 vrijstaande bergin-
gen (verzonden op 5 oktober 2021).

• Tholen - Oesterdam 51: het bouwen van 
een vrijstaande berging (verzonden op 5 
oktober 2021).

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Tholen 
maken bekend dat zij de volgende meldin-
gen ingevolge het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten-
besluit) hebben ontvangen voor de inrich-
ting gelegen aan:

• Spastraat 15 te Sint-Annaland;
• Paasdijkweg 23 te Poortvliet.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Tholen hebben naar aanleiding van 
een tussenuitspraak van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State 
d.d. 28 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:910) 
een herstelbesluit genomen.

Herstelbesluit
Met het besluit d.d. 11 oktober 2021 wordt 
een gebrek hersteld in de omgevingsvergun-
ning d.d. 5 februari 2019 voor het bouwen 
van een kerkgebouw op het perceel Grind-
weg 49a te Tholen. Het gebrek houdt in dat 
het geluidvoorschrift dat aan de omgevings-
vergunning is verbonden, geen duidelijkheid 
biedt over de geluidnormen waaraan de 
vergunninghouder moet voldoen als er in de 
toekomst een luidklok wordt aangebracht. 
Het voorschrift is daarmee in strijd met de 
rechtszekerheid. Ter voldoening aan de tus-
senuitspraak is het bestreden geluidvoor-
schrift vervangen door een nieuw voorschrift 
waarin gesteld wordt dat voldaan moet wor-
den aan de geluidgrenswaarden van artikel 
2.17 van het Activiteitenbesluit. In dit artikel 
zijn normen opgenomen waaruit blijkt wan-
neer naar in brede kring aanvaarde maat-
staven gesproken kan worden van geluids-
overlast. Door het geluid tot deze normen te 
begrenzen blijft een goed woon- en leefkli-
maat voor omwonenden gegarandeerd.

Inzage
Het herstelbesluit ligt tot en met 23 novem-
ber 2021 ter inzage in de leesruimte van de 
centrale hal van het gemeentehuis te Tho-
len, Hof  van Tholen 2 te Tholen. 

Beroep
Het herstelbesluit maakt op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht (artikel 6:19, 
eerste lid) van rechtswege onderdeel uit van 
de lopende hoger beroepsprocedure bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Partijen in deze hoger beroeps-
procedure die zich niet in het herstelbesluit 
kunnen vinden, hoeven daarom geen afzon-
derlijk beroep in te stellen.

Andere belanghebbenden kunnen tot en met 
23 november 2021 beroep instellen tegen 
het herstelbesluit. Het beroepschrift moet 
worden gericht aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen 
van het beroep heeft geen schorsende wer-
king. Daarom kunt u tevens de Voorzienin-
genrechter van de Afdeling verzoeken om 

een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het instellen van beroep en het doen 
van een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd. Informatie 
over de hoogte van de griffierechten kunt u 
terugvinden op de website van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
(www.raadvanstate.nl).

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op maan-
dag 18 oktober 2021 om 9:30 uur in het 
gemeentehuis van Tholen. De agenda is 
vanaf  donderdag voorafgaand aan de ver-
gadering in te zien. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met het cluster Vergunningen en 
Handhaving van Team Ruimte (telefoon 14 
0166). De behandeling van de aanvragen 
omgevingsvergunning is openbaar. De be-
handeling van de vooroverlegplannen is niet 
openbaar.

Kijk voor uitgebreide informatie over inza-
geperiodes, zienswijzen, bezwaar en be-
roep, inwerkingtreding en bekendmakingen 
op onze website.
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DIENSTVERLENING BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN?

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

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.

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 - 12.00 uur. 

Afspraak maken
Het maken van een afspraak kan via www.tholen.nl of  telefonisch via 14 0166. Vrijdag vanaf  12.00 uur 
zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 

• Coronavirus laatste nieuws
• Vaccineren zonder afspraak

OP WWW.THOLEN.NL:

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Onderwerpen van de vergadering van de 
commissie Ruimte op maandag 1 novem-
ber, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
•  Voorstel om geen zienswijzen in te dienen 

tegen het ontwerp van de 4e begrotings-

wijziging 2021 en de 1e begrotingswijzi-
ging 2022 Regionale Uitvoeringsdienst 
Zeeland inzake financiering Externe Vei-
ligheid.

•  Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen 
van het bestemmingsplan Buitengebied – 
Kastelijnsweg te Sint-Maartensdijk.

DE COMMISSIE RUIMTE VERGADERT

Vanaf  vrijdag 15 oktober 12.00 uur tot maandag 18 oktober 7.00 uur is er vanwege on-
derhoud aan diverse systemen geen gemeentelijke dienstverlening mogelijk aan de balies. 
De spoedaanvragen die donderdag zijn gedaan, kunnen pas maandagochtend worden 
geleverd. Excuses voor het ongemak. 

ONDERHOUD SYSTEMEN: BALIES VRIJDAGMIDDAG 
15 OKTOBER DICHT

Onderwerpen van de vergadering van 
de commissie Bestuurszaken op woensdag 
3 november, aanvang 19.30 uur:

Bespreekstukken:
•  Voorstel tot vaststelling van de program-

mabegroting 2022 en instemming met de 
meerjarenraming 2023-2025.

•  Voorstel tot vaststelling van de 1e be-
grotingswijziging voor het begrotingsjaar 
2022.

•  Voorstel tot vaststelling van de program-
marapportage per 1 september 2021 
over het begrotingsjaar 2021, inclusief  
vaststelling van de daaruit voortvloeiende 

begrotingswijziging 2021.
•  Plan van aanpak rechtmatigheidsverant-

woording en controleprotocol 2021 en 
2022.

•  Voorstel om het KPI-rapport informatie-
huishouding gemeente Tholen vast te 
stellen en toe te zenden aan Gedeputeer-
de Staten.

•  Wijziging Verordening op de raadscom-
missies gemeente Tholen m.b.t. burger-
commissieleden.

Meer informatie over deze commissiever-
gaderingen is terug te vinden op de web-
site www.tholen.nl.

DE COMMISSIE BESTUURSZAKEN VERGADERT


