Week 9:
Vergaderingen komen te vervallen
Extra vergadering commissie Bestuurlijke en Economische Zaken
Omdat er voor de reguliere algemene vergadering van 15 maart 2012 (kantoor Middelburg) geen
inhoudelijke stukken zijn, is in de afgelopen algemene vergadering van 16 februari besloten om de
vergadering van 15 maart te laten vervallen. De commissievergaderingen Waterbeheer en
Waterkeringen en Wegen van 6 maart en de commissie Bestuurlijke en Economische Zaken van 7
maart komen hierdoor ook te vervallen.
Op donderdag 15 maart 2012 (aanvang 18.30 uur tot 19.00 uur) vindt er wel een openbare vergadering
plaats van de commissie Bestuurlijke en Economische Zaken. De vergadering vindt plaats in het
waterschapskantoor te Middelburg.

Besluit tot opleggen van maatwerkvoorschrift
Tot en met 16 april kan men bezwaar maken tegen het maatwerkvoorschrift voor het lozen van
vethoudend afvalwater op oppervlaktewater vanuit de inrichting aan de Binnendijk 16 in Arnemuiden.
Op 23 februari 2012 heeft het waterschap Scheldestromen een besluit tot het stellen van een
maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit genomen. Het besluit heeft betrekking op
het op verzoek opleggen van een maatwerkvoorschrift en betreft het lozen van vethoudend afvalwater
op oppervlaktewater. Het afvalwater komt vrij bij het verzorgen van een high-tea met een frequentie
van een keer per week.
Het maatwerkvoorschrift bestaat uit het toestaan van het lozen van afvalwater afkomstig van het
bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten op oppervlaktewater. Omdat
er bij de bereiding van de voedingsmiddelen bij deze inrichting in zeer geringe mate vethoudend
afvalwater vrijkomt is bij maatwerkvoorschrift toegestaan dat het afvalwater geloosd mag worden
zonder dat het afvalwater een vetafscheider en slibvangput heeft doorlopen. De lozing vindt plaats
vanuit de inrichting aan de Binnendijk 16 in Arnemuiden.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit tot en met 16 april 2012
een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen,
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.
Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzitter een voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om een 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.

