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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 Bepaling hoogte dwangsom rapportageplicht 
grondwateronttrekkingen 
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 21-3-2017 het ontwerp vastgesteld 

van de “Bepaling hoogte dwangsom rapportageplicht grondwateronttrekkingen”. Op 28 – 3 2018 is de 

terinzagelegging van het besluit vastgesteld. 

 

 

Er was geen beleidsregel voor het bepalen van de dwangsomhoogte voor het niet rapporteren van 

grondwateronttrekkingen.  

Aangezien gebleken is dat deze rapportages niet altijd vrijwillig worden opgestuurd, is handhaving op 

zijn plaats. Daarmee willen we de rapportages alsnog binnen krijgen en hiermee doen wij recht aan 

degenen die wel hun rapportages aanleveren. 

 

Het geschikte handhavingsmiddel hiervoor is het opleggen van een dwangsom.  

 

Dit voorstel geeft een beleidsregel voor de bepaling van de hoogte van de dwangsom. 

 

  

 

Samengevat houdt de beleidsregel het volgende in: 

 

De maximale dwangsom vast stellen op € 50,- per 1000 m
3
 verwachte hoeveelheid te onttrekken 

grondwater (het zogenaamde waterbezwaar), waarbij deze dwangsom minimaal € 250,- bedraagt over 

een periode van 5 weken. Dit houdt in dat bij een onttrekking van minder dan 5000 m
3
 een maximale 

dwangsom van € 250,- verbeurd wordt. 

 

Zolang de rapportage niet alsnog is ingediend, wordt de dwangsom geïnd. Dit kan maximaal over een 

periode van vijf weken.  

 

 Daarnaast blijft de heffingsplicht voor de lozing bestaan.  

 

 

Zienswijzen 

 



Het ontwerp ligt gedurende zes weken, met ingang van 3 april 2018 tot 15 mei 2018 ter inzage  bij 

waterschap Hunze en Aa’s, Aquaplein 5 te Veendam. In die periode kan een zienswijze over de in het 

ontwerp vastgestelde criteria en richtlijn met bedragen, 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 beleidsregel: René Bultstra 0598-693242 
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Bepaling dwangsomhoogte 

 

Relevante bestanden 

Bepalen dwangsomhoogte.pdf  

http://www.hunzeenaas.nl//actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/650/Bepalen 

dwangsomhoogte.pdf 

http://www.hunzeenaas.nl/actueel/bekendmakingen/Lists/WaterschapsbladInvoer/Attachments/650/Bepalen%20dwangsomhoogte.pdf

