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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.  

Ontwerp wijzigingen Algemene regels Keur  
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 18 april 2016 het ontwerp 

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

 

De Algemene regels, vastgesteld in 2014, voorzien in vrijstelling van de vergunningplicht voor een 

aantal werken en handelingen in het watersysteem, zoals bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een 

steiger, het lozen vanaf verhard oppervlak of het dempen van een schouwsloot.  

  

 

De Algemene regels zijn na ruim een jaar geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een aantal 

wijzigingsvoorstellen. Deze wijzigingen zijn in ontwerp vastgesteld en liggen ter inzage. 

 

Alle wijzigingen staan geel gearceerd in de bijlage “Ontwerp wijzigingen Algemene Regels Keur”. 

 

  

 

Zienswijzen 

 

Het ontwerp ligt gedurende zes weken, met ingang van 3 mei 2016 tot 14 juni 2016 ter inzage. In die 

periode kan een zienswijze over de in ontwerp vastgestelde wijzigingen worden ingediend bij het 

dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD te Veendam. 

 

  

 

Voor meer informatie over de procedure: Nicolette Jansingh 0598-693810 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de Algemene regels en de voorgestelde wijzigingen: 

Ruud Drent 0598-693234 of Jan Copinga 0598-693273 
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