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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.  

Projectplan Waterwet voor het demonstratieproject Brede Groene Dijk 
(fase 1 en 2) 
Op woensdag 13 december 2017 heeft het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s het 

Projectplan Waterwet voor fase 1 en 2 van het demonstratieproject Brede Groene Dijk vastgesteld. 

 

Dit projectplan voorziet in het aanleggen van een slibvang / klutenplas (fase1) en een tijdelijke slibdepot (fase2) 

op de kwelder. Voor de aanleg van 1 km demonstratiedijk (fase 3) wordt later een procedure doorlopen. 

  

 

Op grond van artikel 5.7 van de Waterwet is het door het algemeen bestuur vastgesteld projectplan ter 

goedkeuring aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Deze heeft op 

dinsdag 23 januari 2017 het besluit van het algemeen bestuur goedgekeurd. 

 

  

 

Terinzagelegging 

 

Het goedkeuringsbesluit van de provincie en het door het waterschap vastgestelde projectplan zijn door de 

provincie gepubliceerd. Op de dag na de bekendmaking worden de besluiten van kracht. Vanaf dat moment 

liggen de besluiten gedurende 6 weken ter inzage. Het projectplan van het waterschap is beschikbaar op de site 

van waterschap Hunze en Aa's.  

 

  

 

Mogelijkheden voor beroep 

 

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

geen zienswijze hebben kunnen indienen, kunnen gedurende de periode van terinzagelegging beroep 

aantekenen tegen de vaststelling en goedkeuring van het projectplan. Dit kan door een gemotiveerd 

beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In geval het projectplan 

gewijzigd is vastgesteld kunnen daarnaast ook anderen, van wie belangen door de wijziging worden beïnvloed, 

beroep instellen bij de rechtbank. In het geval van het projectplan Brede Groene Dijk wijkt het vastgestelde 

projectplan echter niet wezenlijk af van het ontwerp projectplan. 

 



  

 

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. 
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