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

Ontwerp Algemene regels Keur 2014 
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 2 juni 2014 het ontwerp vastgesteld 

van de “Algemene regels waterkwantiteit Keur waterschap Hunze en Aa’s 2014” 
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Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 2 juni 2014 het ontwerp vastgesteld 

van de “Algemene regels waterkwantiteit Keur waterschap Hunze en Aa’s 2014”. 

De Algemene regels voorzien in vrijstelling van de vergunningplicht voor een aantal werken en 

handelingen in het watersysteem, te weten voor: 

- een steiger 

- een vlonder in een schouwsloot 

- beschoeiing en damwand in een schouwsloot 

- drainage 

- beregening uit oppervlaktewater 

- lozen vanaf verhard oppervlak 

- kabel of leiding in of nabij oppervlaktewaterlichamen zonder waterkering 

- dam met duiker 

- dempen van een schouwsloot en “overige” oppervlaktewaterlichamen 

- overhangende beplanting en verharding langs oppervlaktewaterlichamen 

- grondwateronttrekking 

 

 

In sommige gevallen is nog wel een melding nodig. 

 

 

 

Het ontwerp ligt met ingang van 10 juni tot 22 juli 2014 ter inzage. In die periode kan schriftelijk of 



mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van het 

waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD te Veendam. 

 

 

 

Voor meer informatie: Ids Vlieg, 0598-693827. 
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