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Terneuzen, 20 januari 2014
Geachte heer Meulenberg,
Ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht doe ik u hierbij het
besluit op grond van de Waterwet (Wtw) van 20 januari 2014, nr. 2014002206 toekomen.
Het besluit betreft de intrekking van de aan u op 8 juni 2009 onder nummer 2009006199a
verleende vergunning per 1 april 2014. De lozing van afvalwater afkomstig van de kweek van
zagers is niet meer mogelijk. Het bassin en de bijbehorende lozingsvoorzieningen zijn
verwijderd.
De kennisgeving van ter inzage legging van het besluit is bijgevoegd.
Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage wordt gelegd (zie kennisgeving)
bestaat de gelegenheid om beroep in te stellen.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Anne-Lies Jongeneelen
(tel. 088-2461360) of via e-mail adres anne-lies.jongeneelen@scheldestromen.nl

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

A.M.J. Veraart
Teamleider Afvalwaterketen en Emissies
Afdeling Beleid Waterbeheer

Besluit intrekking Watervergunning
Datum: 20 januari 2014
Nummer: 2014002206

Overwegingen
Op 8 juni 2009 is aan A.F. Meulenberg, onder nummer 2009006199a een vergunning verleend
ingevolge de Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewateren). De vergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de kweek van zagers op oppervlaktewater bij de
inrichting aan de Vijfzoodijk 3 in Oudeland.
De toezichthouder van het waterschap, de heer Jeronimus, heeft geconstateerd dat het bassin
voor de kweek van zagers en de bijbehorende lozingsvoorzieningen zijn verwijderd waardoor
lozing op oppervlaktewater niet meer mogelijk is.
Procedurele aspecten
Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage zal worden gelegd, bestaat de gelegenheid om beroep in te stellen.
De bepalingen in artikel 6.22 lid 2 Waterwet zijn op dit besluit van toepassing.
Besluit
Op grond van de overwegingen besluit ik de aan A.F. Meulenberg op 8 juni 2009 verleende vergunning per 1 april 2014 in te trekken.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

A.M.J. Veraart
Teamleider Afvalwaterketen en Emissies
Afdeling Beleid Waterbeheer

Mededelingen
Beroep/voorlopige voorziening tegen het besluit
Op grond van de Wet milieubeheer staat tot zes weken na bekendmaking van het besluit beroep
open bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het
ontwerp van het besluit;
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt,
tenzij gedurende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel
36 Wet op de Raad van State jº titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht
geheven. De griffier van de Raad van State wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek
op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op
welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Expeditie
Afschrift van dit besluit is gezonden aan:
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele

