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Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

over vergunningen, verordeningen, beleidsregels, projectplannen en andere besluiten.  

Gedoogbeschikking lozen gezuiverd afvalwater Hunze en Aa's 
Waterschap Hunze en Aa’s te Veendam heeft om toestemming gevraagd voor het tijdelijk zonder 

vergunning lozen van gezuiverd afvalwater op het Winschoterdiep. 
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Waterschap Hunze en Aa’s te Veendam heeft om toestemming gevraagd voor het tijdelijk zonder 

vergunning lozen van gezuiverd afvalwater op het Winschoterdiep. Het afvalwater is afkomstig van de 

rioolwaterzuiveringsinrichting Scheemda aan het Hof van Brussel 8 te Scheemda. Wij beschouwen de 

ontstane situatie als een gedoogwaardige overgangssituatie op grond van het gedoogbeleid van het 

waterschap Hunze en Aa’s, waarbij het handhaven van wettelijke regels ongewenste consequenties 

heeft uit oogpunt van milieubeheer. 

Terinzagelegging 

 

 

De gedoogbeschikking ligt ter inzage van 7 november 2013 tot en met 18 december 2013 bij 

waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. U 

vindt de gedoogbeschikking rechts op deze pagina bij downloads. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Tot en met 18 december 2013 kan tegen het verlenen van de gedoogbeschikking bezwaar worden 

ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan 

het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. De 

indiening van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 

 

De gedoogbeschikking wordt van kracht na de dag van bekendmaking, tenzij vóór het einde van de 

beroepstermijn, naast het indienen van bezwaar, tevens een verzoek wordt gedaan tot het treffen van 

een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden 

gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen (Postbus 781, 9700 AT 

Groningen)  De gedoogbeschikking wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is 

beslist.  Voor het behandelen van een bezwaarschrift / verzoek tot het treffen van een voorlopige 



voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Inlichtingen 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met het 

Waterschap Hunze en Aa’s, team vergunningen van de afdeling Schoon Water (tel 0598 - 693 800). 

 

Relevante bestanden 
Gedoogbeschikking Hunze en Aa's.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/5/Ged

oogbeschikking Hunze en Aa's.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/5/Gedoogbeschikking%20Hunze%20en%20Aa's.pdf

