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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.  

Vaststelling ontwerp Projectplan Inrichting Oostoever Schildmeer 
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 24 juni 2015 het projectplan 

Inrichting Oostoever Schildmeer vastgesteld. 

 

In het projectplan staat beschreven op welke wijze het waterschap de inrichting van ca. 600 m kade 

en oeverzone langs de oostzijde van het Schildmeer wil te laten voldoen aan eisen voor kadehoogte, 

kade- en oeverstabiliteit en natuurvriendelijke luwe oeverzones en welke afwegingen daarbij zijn 

gemaakt. 

Terinzagelegging 

 

Het projectplan ligt van 25 juni 2015 gedurende zes weken (tot en met 6 augustus 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. 

Mogelijkheden voor beroep 

 

Belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp projectplan kunnen 

gedurende de periode van terinzagelegging beroep aantekenen tegen de vaststelling van het 

projectplan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector 

Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Op het ontwerp projectplan Inrichting Oostoever 

Schildmeer is één zienswijze ingediend.  

 

In geval het projectplan gewijzigd is vastgesteld kunnen daarnaast ook anderen, van wie belangen 

door de wijziging worden beïnvloed, beroep instellen bij de rechtbank. Het - Projectplan Inrichting 

Oostoever Schildmeer - is echter ongewijzigd vastgesteld door het algemeen bestuur. 

 

Beroep schort de inwerkingtreding van het projectplan niet op. Vooruitlopend op de uitspraak op het 

beroep kan de belanghebbende wel een verzoek indienen bij de rechtbank 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) 
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