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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.  

Ontwerp projectplan Inrichting Slochterdiep en zijtakken 
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 15 december 2013 het - ontwerp 

projectplan Inrichting Slochterdiep en zijtakken - vastgesteld. 
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Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 15 december 2013 het - ontwerp 

projectplan Inrichting Slochterdiep en zijtakken - vastgesteld. In het projectplan staat beschreven op 

welke wijze het waterschap de inrichting van het Slochterdiep en haar zijtakken wil te laten voldoen 

aan de normen voor kadehoogte, kade- en oeverstabiliteit, inrichting van natuurvriendelijke oevers, 

doorvoercapaciteit, bergingsruimte en bevaarbaarheid en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. 

Terinzagelegging 

Het ontwerp projectplan ligt van 27 december 2013 tot en met 20 februari 2014 ter inzage. In verband 

met de vakanties rond de jaarwisseling is deze periode iets langer dan de wettelijke minimum termijn 

van zes weken. U kunt de stukken raadplegen op de website www.hunzeenaas.nl onder 

“bekendmakingen”. De bestanden van het projectplan en hieraan gerelateerde stukken vindt u 

onderstaand. Ook kunt u de stukken eventueel inzien op het hoofdkantoor van het waterschap, 

Aquapark 5 te Veendam, op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 u. 

Zienswijzen 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan elke belanghebbende een schriftelijke of mondelinge 

zienswijze op het plan indienen. Schriftelijke zienswijze kunnen worden gericht aan het Dagelijks 

Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's, t.a.v. Willem Kastelein, Postbus 195, 9640 AD Veendam. 

Op basis van de ingekomen zienswijzen stelt het Dagelijks Bestuur een reactienota vast waarin het 

voorstelt welke gevolgen aan de zienswijzen te verbinden. Het Dagelijks Bestuur legt de reactienota 

samen met het (eventueel aangepaste) projectplan ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur 

van het waterschap. De indiener van een zienswijze wordt, voordat het Algemeen Bestuur het voorstel 

behandeld, geïnformeerd over het reactievoorstel. 



Vervolg procedure 

Het projectplan en de reactienota worden eerst behandeld in de commissievergadering van het 

Algemeen Bestuur van het waterschap. Daarbij is er voor belanghebbenden een mogelijkheid tot 

gebruik van spreekrecht. De reactienota en het plan en worden vastgesteld in een vergadering van 

het Algemeen Bestuur van het waterschap. Ook daarbij is er voor belanghebbenden een mogelijkheid 

tot gebruik van spreekrecht. Het besluit van het Algemeen Bestuur wordt vervolgens gepubliceerd. Op 

de dag na deze bekendmaking wordt het projectplan van kracht. Indieners van zienswijzen worden 

hierover ook persoonlijk schriftelijk geïnformeerd. 

Degene die een zienswijze op het ontwerp projectplan heeft ingediend kan beroep instellen bij de 

rechtbank. In geval het plan gewijzigd wordt vastgesteld kunnen daarnaast ook anderen, van wie 

belangen door de wijzigingen worden beïnvloed, beroep in te stellen bij de rechtbank. Tegen de 

uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.  

Beroep en hoger beroep schorten de inwerkingtreding van het projectplan niet op. Vooruitlopend op 

de uitspraak in (hoger) beroep kan belanghebbende wel een verzoek indienen bij de rechtbank of 

Raad van State tot (gedeeltelijke) opschorting van het plan. 

Inlichtingen 

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

medewerker Willem Kastelein (tel: 0598-693414; e-mail: w.kastelein@hunzeenaas.nl) 

Relevante bestanden 

01. Ontwerpprojectplan Inrichting Slochterdiep en zijtakken - definitief.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/01. 

Ontwerpprojectplan Inrichting Slochterdiep en zijtakken - definitief.pdf 

02. Toetsrapportage Slochterdiep en zijtakken - definitief.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/02. 

Toetsrapportage Slochterdiep en zijtakken - definitief.pdf 

03. Bijlage 3 bi j Toetsrapportage Slochterdiep en zijtakken - Geotechnisch 

achtergrondrapport.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/03. Bijlage 3 

bij Toetsrapportage Slochterdiep en zijtakken - Geotechnisch achtergrondrapport.pdf 

04. Bijlage 4 bi j Toetsrapp Slochterd en zijtakken Addendum op Geotechnisch Rapport 

Slochterdiep en Zi jtakken.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/04. Bijlage 4 

bij Toetsrapp Slochterd en zijtakken Addendum op Geotechnisch Rapport Slochterdiep en Zijtakken.pdf 

05. bijlage 5 bi j Toetsrapp Slochterd en zijtakken  Addendum geotechnish rapport 

Slochterdiep SD65 SD79.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/05. bijlage 5 

bij Toetsrapp Slochterd en zijtakken  Addendum geotechnish rapport Slochterdiep SD65 SD79.pdf 

06. Bijlage 6 bi j Toetsrapportage Slochterdiep en zijtakken - Memo contra-expertise 

Borgsloot.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/06. Bijlage 6 

bij Toetsrapportage Slochterdiep en zijtakken - Memo contra-expertise Borgsloot.pdf 
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07. Bureauonderzoek archeologie Slochterdiep definitief.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/07. 

Bureauonderzoek archeologie Slochterdiep definitief.pdf 

08. Waterbodemonderzoek eutrofiërende parameters Slochterdiep en 

Zijtakken_076865522_VA.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/08. 

Waterbodemonderzoek eutrofiërende parameters Slochterdiep en Zijtakken_076865522_VA.pdf 

09. Verkennend- en actualisatieonderzoek waterbodem Slochterdiep en 

zi jtakkendefinitief.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/09. 

Verkennend- en actualisatieonderzoek waterbodem Slochterdiep en zijtakkendefinitief.pdf 

10. Notitie mogelijkheden waterdoorvoer vanuit Eemskanaal via Slochterdiep naar 

Meerstad.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/10. Notitie 

mogelijkheden waterdoorvoer vanuit Eemskanaal via Slochterdiep naar Meerstad.pdf 

11. Natuurtoets ecologie Slochterdiep en aangrenzende wateren versie 21 juni 13.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/11/11. 

Natuurtoets ecologie Slochterdiep en aangrenzende wateren versie 21 juni 13.pdf 
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