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Onderwerp: herroeping besluit inlaat St Antoinedijk
Geachte heer Van der Kallen,
Het algemeen bestuur heeft op 11 maart 2015 ingestemd met de vaststelling projectplan verplaatsing inlaat
Sint Antoinedijk. Bij boven aangehaalde brief verzoekt u om herroeping van dit besluit.

Wij merken op dat uw brief geen nieuwe feiten of omstandigheden bevat die, als zij eerder bekend waren
geweest, tot een ander besluit hadden moeten leiden. De door u genoemde feiten of omstandigheden zijn ook
naar voren gebracht als zienswijzen. Het algemeen bestuur heeft bij zijn besluitvorming kennis genomen van
deze zienswijzen en de reactie van het waterschap daarop. Dit heeft niet tot een ander besluit geleid.
Bij de door u genoemde oplossing gaat het slechts alleen om een besparing op de kosten van
grondverwerving ten behoeve van de ontsluiting van de inlaat. De inlaat moet in elk geval vervangen worden.
Op deze kosten wordt niet bespaard.
Wij zijn van mening dat grondverwerving in dit kader leidt tot een betere en duurzame oplossing. Er is een
betere ontsluiting van en kortere weg naar de inlaat, er hoeft niet meer over andermans gronden te worden
gereden waarbij gewassen beschadigd kunnen worden en er kan sneller gereageerd worden wanneer de
inlaat versteld moet worden.
Het geheel overziende zien wij dan ook geen redenen om het algemeen bestuur voor te stellen het al
genomen besluit te herroepen en nieuw projectplan vast te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig de spelregels AB worden
uw brief en ons antwoord daarop via de website van het waterschap ter kennis gebracht van de andere leden
van het algemeen bestuur.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
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