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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 Beleidsregel bepaling hoogte dwangsom 
Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 27 maart 2018 het ontwerp 

vastgesteld van de “beleidsregel bepaling hoogte dwangsom”. 

 

Deze nieuwe beleidsregel geeft een aanvullende systematiek op het beleid van de nota “Stromend 

(afval)water” met criteria waardoor we meer uniformiteit in de dwangsomhoogtes krijgen en we voor 

de motivering van de hoogte kunnen volstaan met een verwijzing naar deze beleidsregel. 

  

 

De toepassing van het beleid uit de nota bleek niet in alle gevallen effectief te zijn. Daarmee werd 

voorbij gegaan aan de beoogde werking van de dwangsom, namelijk dat het een financiële prikkel 

behoort te zijn voor de overtreder waardoor de overtreding wordt beëindigd. De hoogte van de 

dwangsom moet daarom bij iedere overtreding/overtreder opnieuw worden afgewogen en bepaald. 

 

  

 

Daartoe is een nieuwe berekeningswijze beschreven gebaseerd op vier criteria: financieel voordeel, 

naleefgedrag van de overtreder, milieu/drinkwater/waterhuishouding effect en maatregelen uit eigen 

beweging getroffen. 

 

  

 

Tevens is er een lijst met richtlijnbedragen bij overtredingen opgesteld. De bedragen in de richtlijn 

gelden als basisbedrag dat al naar gelang de situatie (criteria) kan worden vermeerderd met 50%, 

100% dan wel 150%. 

 

  

 

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: Bert Jager 0598-693752 
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