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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.  

Terinzagelegging ontwerp Projectplan Inrichting Haansplassen 
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 2 februari 2015 het - ontwerp 

Projectplan Inrichting Haansplassen - vastgesteld. 

 

 

In het projectplan staat beschreven op welke wijze het waterschap de inrichting van de kade en 

oeverzone langs de zuidzijde van het Schildmeer en de inrichting van het daarnaast gelegen gebied 

Haansplassen op kosteneffectieve wijze wil laten voldoen aan de eisen en wensen voor 

kadeveiligheid, waterkwaliteit, natuurdoelen en recreatief gebruik. In het projectplan zijn opgaven van 

het waterschap en van de landinrichtingscommissie in één gezamenlijk integraal plan uitgewerkt. Ook 

staat in het projectplan beschreven welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. 

 

  

 

Hoewel de opgaven van het waterschap en van de Landinrichtingscommissie in één geïntegreerd plan 

zijn opgenomen, verandert dit de verdeling van beslissingsbevoegdheden hierover niet.  

 

  

 

Waterstaatkundige en waterhuishoudkundige maatregelen 

 

  

 

Terinzagelegging 

 

Ten aanzien van de aanpassing van de inrichting van waterstaatkundige en waterhuishoudkundige 

werken in het projectplan is het waterschap het bevoegd gezag om te besluiten over de 

planvaststelling. 

 

Het waterschap legt hiertoe het ontwerp projectplan van 5 februari 2015 gedurende zes weken (tot en 

met 18 maart 2015) ter inzage: 

 

Het projectplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien via de bijlagen die bij deze 

bekendmaking zijn weergegeven. 



Ook kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 het projectplan en bijbehorende stukken inzien op het 

hoofdkantoor van het waterschap, Aquapark 5 te Veendam. 

  

 

Zienswijzen 

 

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

zienswijze op het ontwerp projectplan indienen. Schriftelijke zienswijzen 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 de 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 betreffende waterstaatkundige 

en waterhuishoudkundige maatregelen 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. 

 

  

 

Overige inrichtingsmaatregelen met name betreffende natuur en recreatie 

 

De beslissing tot uitvoering van de overige inrichtingsmaatregelen, anders dan de aanpassing van 

waterstaatkundige en waterhuishoudkundige werken, valt onder de bevoegdheid van de 

Landinrichtingscommissie Midden-Groningen. De in het projectplan opgenomen maatregelen passen 

binnen de reeds gegeven juridische kaders van eerdere besluitvorming zoals het herinrichtingsplan 

Midden-Groningen (1999), de planuitwerking Midden-Groningen (2001) en het bestemmingsplan 

buitengebied van de gemeente Slochteren. Deze staan inmiddels onherroepelijk vast en daarom kan 

tegen genoemde maatregelen geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. 



 

  

 

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) 
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