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Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds 1 juli 2011 de officiële bekendmakingen
digitaal via een waterschapsblad. Dit is te vinden op:
www.brabantsedelta.nl/waterschapsblad
Daarnaast kunt u de bekendmakingen en de bijbehorende stukken vinden op
www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen In het waterschapsblad vindt u onder meer
nieuwe verorderingen, beleidsregels, (voorgenomen) besluiten van vergunningen en
aankondigingen van openbare vergaderingen van het algemeen bestuur.
Inhoud:
• Publicatie 11UT011440 Havenschap Moerdijk
• Publicatie 11UT012169 Huijbregts Tuinplanten BVBA
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Publicatie 11UT011440 Havenschap Moerdijk
De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat een vergunning is verleend met
besluitnummer 11UT011440, bekend gemaakt op 16 november 2011, ingevolge de keur waterschap Brabantse
Delta.
De vergunning is verleend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden t.b.v. het
herinrichten van percelen op industrieterrein Moerdijk, bestaande uit het:
•
dempen van categorie A, B en C oppervlaktewaterlichamen;
•
graven van vervangende (toekomstige categorie A) oppervlaktewaterlichamen;
•
verwijderen en aanleggen van stuwen uit/in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
•
aanleggen van een duiker in een nieuw te graven (toekomstig categorie A) oppervlaktewaterlichaam;
grotendeels gelegen binnen volledig beschermd gebied, ter hoogte van de Zuidelijke Randweg/Logistic
Boulevard in de gemeente Moerdijk.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag
na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur
van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
•
naam en adres indiener;
•
dagtekening;
•
het nummer van de vergunning;
•
de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
•
handtekening indiener.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan
ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus
90112, 4800 RA te Breda worden gericht.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtsspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor inzage van de verleende vergunning kunt u bellen naar telefoonnummer 076 564 13 45.
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Publicatie 11UT012169 Huijbregts Tuinplanten BVBA
Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat een aanvraag is ingediend voor een
watervergunning ingevolge de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam in
kwaliteitsbeheer bij waterschap Brabantse Delta.
De aanvraag is gedaan door Huijbregts Tuinplanten B.V.B.A., Oude Tramweg 4, 2321 te Meer (België), voor de
inrichting op het adres Bosstraat 7, 5113 BR te Ulicoten.
Het voornemen bestaat een positief besluit op de aanvraag te nemen.
De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen vanaf 24 november 2011 gedurende zes weken op de volgende
plaatsen ter inzage:
•
Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken met de afdeling
plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.
•
Gemeente Baarle-Nassau, gemeentesecretarie Baarle-Nassau, Singel 1 sector Grondzaken, alle
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en op woensdag tevens van 13.30 - 16.30 uur.
Na een periode van zes weken blijven de stukken tijdens de genoemde kantooruren ter inzage liggen tot het
einde van de termijn waarbinnen tegen het definitieve besluit beroep kan worden ingesteld.
Tot en met 4 januari 2012 kan eenieder zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van
waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Degenen die schriftelijk hun zienswijze inbrengen,
kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Zo’n verzoek moet eveneens schriftelijk bij
het dagelijks bestuur worden ingediend.
Er komt geen openbare zitting. Wel kunnen tot een week voor 4 januari 2012 mondeling zienswijzen worden
ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Daarbij bestaat dan de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het
ontwerpbesluit tussen ons waterschap, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degenen die op een van de bovenomschreven wijzen hun zienswijzen naar voren hebben gebracht en
belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen naar aanleiding van
het besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Breda, Postbus 90110, 4800 RA
Breda.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.brabantsedelta.nl.
Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling
plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.
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