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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Kennisgeving in het kader van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg
Groningen, fase 2, Rijkswaterstaat
Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een
gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige
ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten
is de Crisis- en herstelwet van toepassing.
In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het
feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?
Voor de uitvoering van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 is onderstaand
besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang
met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waterschap Hunze en Aa’s
Definitief besluit voor een watervergunning met kenmerk HAS 2020_Z24462, ten name van Combinatie
Herepoort. Het gaat om de onttrekking van grondwater ten behoeve van de bouw van de Verdiepte
ligging.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen met ingang van 4 juni 2020 gedurende zes weken op
aanvraag worden ingezien.
U kunt daarvoor tussen 8.30 uur en 16.00 uur contact opnemen met Jurjen Matthezing, telefoon 0598 –
69 34 81. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zullen u dan kosteloos digitaal of per
post worden toegezonden.
Tevens is het, indien u dat wenst, mogelijk een afspraak te maken om de stukken fysiek in te zien bij:
− Waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5, 9641 PJ Veendam. Om van die mogelijkheid gebruik te
maken kunt u telefonisch contact opnemen met Jurjen Matthezing via telefoonnummer 0598–
69 34 81.
− Afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1. Om van
die mogelijkheid gebruik te maken kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer
14 050.
Voor deze wijze van terinzagelegging is gekozen gezien de maatregelen die vanwege het coronavirus
van kracht zijn en die het wenselijk maken zo min mogelijk fysiek contact te hebben.

Hoe kan er beroep ingesteld worden?
Van 4 juni 2020 tot en met 15 juli 2020 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:
− de naam en het adres van de indiener;
− de dagtekening;
− een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de
vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en
het kenmerk van het besluit;
− een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk,
een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.
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Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de
beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens
te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het instellen van beroep schorst de
werking van de besluiten niet.
Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige
voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige
voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:
− de naam en het adres van de indiener;
− de dagtekening;
− een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de
vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of
kenmerk van het besluit;
− de gronden van het verzoek (motivering).
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Voor het indienen van een
verzoekschrift om een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?
Waterschap Hunze en Aa’s: Jurjen Matthezing, telefoon 0598 – 69 34 81. Algemeen nummer waterschap: 0598 – 69 38 00 of website: www.aanpakringzuid.nl.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,
het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat,
W. Warmerdam
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