
Nr. 2709
4 februari

2014

Omgevingsvergunningen Oesterdam 

en Molenvlietsedijk in Tholen

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Beschikking omgevingsvergunning en beschikkingen omgevingsvergunningen eerste fase 

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
• Het bouwen van een bedrijfswoning met garage op het perceel Oesterdam ongenummerd te 

Tholen;

de volgende omgevingsvergunningen eerste fase hebben verleend:
• Het bouwen van een woning op het perceel Molenvlietsedijk (kavel 13a) te Tholen;
• Het bouwen van een woning op het perceel Molenvlietsedijk (kavel 13b) te Tholen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van de ontwerp-beschikkingen. In de definitieve 
beschikkingen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen. De 
beschikking tot het verlenen van de omgevingsvergunning en de beschikkingen tot het verlenen van 
de omgevingsvergunningen eerste fase en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 
7 februari 2014 tot en met 21 maart 2014 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het 
gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. Deze bekendmaking, de omgevingsvergunning 
en de omgevingsvergunningen eerste fase, de ruimtelijke onderbouwingen en enkele relevante 
bijlagen zijn ook te raadplegen via onze website www.tholen.nl.

Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over een 

ontwerp-beschikking.
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen een ontwerp-beschikking of belangheb-

benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 
tegen een ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd worden 
gericht en gezonden aan de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90 006, 
4800 PA Breda.

Degene die tegen een beschikking beroep heeft ingediend, kan tevens een verzoek doen tot het treffen 
van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team 
Bestuursrecht, Postbus 90 006, 4800 PA Breda.

Tholen, 6 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Tholen.
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