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Rijkswaterstaat Zeeland Projectbureau
Zeeweringen
De heer
Postbus 1000
4330 'NJ MIDDELBURG

uw brief: 3 februari 2011 ons kenmerk: 11.14164

onderwerp: leges in behandeling nemen aanvraag omgevingsvergunning

Geachte heer

Op 3 februari 2011 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling genomen
voor het kappen van bomen op het perceel nabij Oesterdam 6 te Tholen. Wij hebben uw aanvraag
geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2011-000120. In deze brief geven wij informatie over de
hiervoor verschuldigde leges.

Verschuldigde leges.
Ingevolge de hierna genoemde artikelen uit titel 2 van de tarieventabel behorende bij de
Legesverordening 2011 bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor de volgende
activiteiten leges verschuldigd.

activiteit artikel bedrag
het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden,
in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald; 2.2.2 € 300,00

Totaal € 300,00

Betalingstermijn
De betaling van de leges dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief.

Betalingsmogelijkheden
Betaling van de leges dient bij voorkeur te geschieden met behulp van bijgevoegde acceptgirokaart.
Betaling van de leges kan ook geschieden op bankrekeningnummer 28.50.08.315 van de gemeente
Tholen bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage.Als u geen gebruik maakt
van deze acceptgiro dient u in elk geval bij betaling het factuurnummer te vermelden dat op bijgaande
acceptgirokaart vermeldt staat.
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Bezwaarclausule
U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze nota bezwaar indienen bij de
functioneel leidinggevende van de cluster Financiën en Belastingen. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, het
belastingjaar, het nummer van de aanslag en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een
bezwaarschrift geeft geen uitstel van de verplichting tot betaling.

Teruggaaf van leges
Gedeeltelijke teruggaaf van leges is mogelijk in de gevallen die genoemd zijn hl hoofdstuk 3 van titel 2
van de tarieventabel uit de legesverordening 2011. Hierop kan aanspraak worden gemaakt bij bouw-,
aanleg- of sloopactiviteiten, waarbij sprake is van het intrekken van een aanvraag, het intrekken van
een vergunning of het weigeren van een vergunning.

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

Hoogachtend,

de functioneel leidinggevende van de cluster Financiën en Belastingen
namens deze,
de clustercoördinator vergunningen van de
afdeling Vergunningen en Handhaving,

016570 2011 PZST-B-11040fin
Leges € 300,00 in behandeling nemen aanvraag on
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Factuur
gemeente Tholen
Postbus 51, 4690 AB Tholen
Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen
Telefoon (0166) 668200
Bankrek.nr. 28.50.08.315
BTW-nr. NlOOI726006BOl
IBAN-nr.: N114BNGH028.50.08.315
SWIFT/BIC-code: BNGHNl2G

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Betreft factuur volgens onderstaande specificatie

Debiteurnummer Factuurnummer Factuurdatum
508099 60110588 14.03.2011

Factuurbedrag 300,00

Omschrijving Bedrag in
euro's

'es omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2011-000120 voor het kappen van
bomen, Oesterdam 6 te Tholen

contactpersoon: de
300,00

Totaalbedrag (excl BTW)
Totaalbedrag BTW 0 % van 300,00

300,00
0,00

_ing binnen 14 dagen na factuurdatum.
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de ruimte hieronder niet beschrijven

deze ruimte niet beschrijven
Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier kunt u
het verschuldigde bed ra!
betalen.

Overschrijven
Plaats altijd uw hand-
tekening en zo nodig hel
nummer van uw bank-
rekening, het bedrag, UVI

naam en volledig adres.
Stuur dit formulier zond I

de aangehechte strook
naar uw bank.

Storten
Dit is mogelijk bij bank-
en postkantoren met
een kasbalie; hiervoor
zijn stortingskosten
verschuldigd.
De strook laat u aan het
formulier zitten; na
afstempeling ontvangt u
deze terug als bewijs var
storting.




