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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.  

Droge Voeten 2050 
Het project “Droge Voeten 2050” richt zich op het tegengaan van wateroverlast vanuit de 

boezemsystemen. Klimaatverandering, bodemdaling door o.a. aardgaswinning en actuali-sering van 

de veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen/boezemkaden, maakten het nodig te 

onderzoeken of in de toekomst maatregelen nodig zijn ter verbetering van de veiligheid. 

Het project “Droge Voeten 2050” richt zich op het tegengaan van 
wateroverlast vanuit de boezemsystemen. Klimaatverandering, 
bodemdaling door o.a. aardgaswinning en actuali-sering van de 
veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen/boezemkaden, maakte  

Het advies Droge Voeten 2050 voor het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's en 

onderliggende stukken, liggen van 30 juni tot en met 1 september 2014 op werkdagen tijdens 

kantooruren ter inzage. 

Het advies Droge Voeten 2050 voor het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa's en 

onderliggende stukken zijn ook te vinden op de websites van de provincies Groningen en Drenthe en 

van het waterschap Hunze en Aa’s. 

 

U kunt tot en met 1 september 2014 schriftelijk zienswijzen indienen op het advies Droge Voeten. Dit 

kan bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a Afdeling Landelijk Gebied en Water, 

t.a.v. dhr. J.B.R. Wijma, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling, 

maak daarvoor een afspraak via een van de onderstaande telefoon-nummers. 

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

- Dhr. J.B.R. Wijma, projectleider Droge Voeten 2050 voor de provincie Groningen, 

tel: 06 - 1506 8225; 

- Dhr. H. Schuurman, beleidsmedewerker waterhuishouding provincie Groningen, 

tel: 050 - 316 4620; 

- Dhr. W. van Oosterom, beleidsmedewerker waterhuishouding provincie Drenthe, tel. 0592 - 365 334; 

- Dhr.J. den Besten, hydroloog waterschap Hunze en Aa's, tel. 0598 - 693 602. 



Relevante bestanden 

1-Kennisgeving Droge Voeten Hunze en Aa's.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/1-

Kennisgeving Droge Voeten Hunze en Aa's.pdf 

2-Advies Droge Voeten waterschap Hunze en Aa's, juni 2014.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/2-Advies 

Droge Voeten waterschap Hunze en Aa's, juni 2014.pdf 

3-Veiligheidsklassen regionale waterkeringen april 2013.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/3-

Veiligheidsklassen regionale waterkeringen april 2013.pdf 

4-Statistische analyse extreme waterstanden mei 2013.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/4-Statistische 

analyse extreme waterstanden mei 2013.pdf 

5-Kostenraming verhoogde kadenormen Eemskanaal- en Dollardboezem dec 2013.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/5-

Kostenraming verhoogde kadenormen Eemskanaal- en Dollardboezem dec 2013.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/1-Kennisgeving%20Droge%20Voeten%20Hunze%20en%20Aa's.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/2-Advies%20Droge%20Voeten%20waterschap%20Hunze%20en%20Aa's,%20juni%202014.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/3-Veiligheidsklassen%20regionale%20waterkeringen%20april%202013.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/4-Statistische%20analyse%20extreme%20waterstanden%20mei%202013.pdf
http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/145/5-Kostenraming%20verhoogde%20kadenormen%20Eemskanaal-%20en%20Dollardboezem%20dec%202013.pdf

