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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 projectplan Kadeverbetering Pekel Aa 
Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft in de vergadering van 13 december 

2017 het projectplan Kadeverbetering Pekel Aa vastgesteld. Op de dag na de bekendmaking op 14 

december 2017 wordt het besluit van kracht. 

 

In het projectplan staat beschreven op welke wijze het waterschap de kades langs de Pekel Aa gaat 

verbeteren en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. 

  

 

Terinzagelegging 

 

Het vastgestelde projectplan ligt met ingang van  31 januari 2018 met bijbehorende stukken 

gedurende 6 weken (tot en met 14 maart 2018) 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.  

 

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 

Kadeverbetering Pekel Aa wijkt het vastgestelde projectplan echter niet wezenlijk af van het ontwerp 

projectplan. 

 



  

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten; 

 

1.de naam en het adres van de indiener; 

2.de dagtekening; 

3.vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroepschrift 

zich richt; 

4.een opgave van de redenen waarop men zich met het besluit niet kan verenigen. 

 

  

 

Voor het indienen van beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. 

 

  

 

Voorlopige voorziening 

 

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

beroep kan de belanghebbende wel een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 

rechtbank tot (gedeeltelijke) opschorting van het plan. Een voorwaarde hiervoor is wel dat ook beroep 

wordt ingesteld. Ook nu is griffierecht verschuldigd 

 

  

 

Inlichtingen 

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met het 

waterschap (tel: 0598-693800; e-mail: waterschap@hunzeenaas.nl). 
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