
 
Elektronisch Waterschapsblad 

jaargang 2015 editie 052 publicatiedatum 06-05-2015 

Hunze en Aa's publiceert bekendmakingen in het Waterschapsblad. Hierin vindt u publicaties 

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

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit Oldambtboezem 
Het waterschap heeft een ontwerp peilbesluit opgesteld voor de Oldambtboezem 

 

De Oldambtboezem bestaat (o.a.) uit het Termunterzijldiep, het Meedenerdiep, het Opdiep, het Buiten 

Nieuwediep, het Nieuwe Kanaal, de Blauwe Passage, het Verbindingskanaal (bij Oosterhorn), het 

Verbindingskanaal (bij het Hondshalstermeer), de Hondshalstermaar en het Hondshalstermeer.  

  

 

Het huidige streefpeil, van NAP -1,36 m, is in 1989 vastgesteld. Sindsdien is de bodem in het 

Oldambtgebied gemiddeld circa 10 cm gedaald, ten gevolge van de aardgaswinning. Deze 

bodemdaling heeft gevolgen voor de waterhuishouding. De gevolgen kunnen worden gecompenseerd 

door de peilen aan te passen. In het ontwerp peilbesluit wordt voorgesteld het boezempeil met 10 cm 

te verlagen. Hiermee wordt de bodemdaling gevolgd en wordt in principe de oude situatie hersteld.  

 

  

 

Het ontwerp peilbesluit wordt ter inzage gelegd vanaf 7 mei t/m 18 juni 2015. In deze periode kunt u 

eventueel een zienswijze over dit peilbesluit indienen bij het waterschap. Het niet, of niet-tijdig 

indienen van een zienswijze betekent dat u in een later stadium geen beroep meer bij de rechter kunt 

instellen tegen het uiteindelijke besluit, tenzij het definitieve peilbesluit is gewijzigd ten opzichte van 

het ontwerp-peilbesluit.  

 

  

 

De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en middels een reactienota zal het bestuur 

geadviseerd worden de peilen in het ontwerp peilbesluit, al dan niet gewijzigd, vast te stellen. 

 

  

 

Het peilbesluit en de bijbehorende kaarten liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam. U 

kunt de stukken ook digitaal raadplegen op deze website. 

 

  

 



U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen en sturen naar: 

 

  

 

Waterschap Hunze en Aa’s, t.a.v. dhr. B. de Vries, Postbus 195, 9640 AD VEENDAM. 
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