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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.  

TenneT TSO BV, Postbus 18, 6800 AS Arnhem  
Aan TenneT TSO BV, Postbus 18, 6800 AS Arnhem is voor station Weiwerd, gelegen aan de 

Oosterlaan 2 in Farmsum een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het lozen van 

hemelwater, afkomstig van twee bodembeschermende voorzieningen onder twee nieuwe 

transformatoren. 

 

Aan TenneT TSO BV, Postbus 18, 6800 AS Arnhem is voor station 
Weiwerd, gelegen aan de Oosterlaan 2 in Farmsum een vergunning op 
grond van de Waterwet verleend voor het lozen van hemelwater, af komstig 
van twee bodembeschermende voorzieningen onder twee nie  

Aan TenneT TSO BV, Postbus 18, 6800 AS Arnhem is voor station Weiwerd, gelegen aan de 

Oosterlaan 2 in Farmsum een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het lozen van 

hemelwater, afkomstig van twee bodembeschermende voorzieningen onder twee nieuwe 

transformatoren. De lozing vindt plaats in de sloot aan de oostzijde van de inrichting. Er zijn geen 

zienswijzen ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

Terinzagelegging 

De vergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 2 januari 2014 tot en met 12 februari 2014 

2014 bij 

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

- gemeente Delfzijl, J. van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl, op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 

uur. 

 

De watervergunning vindt u ook op onze internetsite. 

 

 

 

Beroep en voorlopige voorziening 

Tot en met 12 februari 2014 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de 

Rechtbank Groningen, Sector Bestuursrecht (Postbus 781, 9700 AT Groningen). Het instellen van 

beroep is alleen mogelijk voor: 

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op de ontwerpbeschikking; 



- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 

ingebracht op de ontwerpbeschikking. 

Het beroepschrift dient tenminste te bevatten: 

- naam en adres van de indiener; 

- dagtekening van het beroep; 

- de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen; 

- datum en kenmerk van de beschikking; 

- redenen waarom u zich niet met de beschikking kunt verenigen; 

- handtekening; 

- een afschrift van de beschikking (zo mogelijk). 

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

beroepstermijn, naast het instellen van beroep, 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 vergunning wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. 

Voor het behandelen van een beroepschrift / 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 team 

vergunningen van de afdeling Schoon Water (tel. 0598 - 693 800) 

 

Relevante bestanden 
Watervergunning uitbreiding Tennet 2013.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/7/Wat

ervergunning uitbreiding Tennet 2013.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/7/Watervergunning%20uitbreiding%20Tennet%202013.pdf

