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De bouwwerkzaamheden op het Ecopark aan de
Het college besluit,
biogasinstallatie nadert hun eind. De verwachting is dat de Om een gering opperplak van de bovenzijde van de
installatie medio juli het eerste biogas gaat leveren op het stortplaats in te zetten om algenvijvers te
aardgasnetwerk. Momenteel wordt het te vergisten
exploiteren en hiertoe een overeenkomst met Wabico
materiaal aangevoerd en opgeslagen in de (sleuf)silo's.
aan te gaan.
Tijdens het vergistingsproces ontstaat digestaat, een
restproduct van de biogasproductie. Het bestaat uit een
natte en droge fractie, waarvan de droge fractie wordt
verwerkt tot kunstmest. De natte fractie wordt gereinigd
door de in eigen beheer op het terrein aanwezige
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Na deze eerste
zuiveringsstap wordt het afvalwater geloosd op het
riool en vervolgens behandeld in de
waterzuiveringsinstallatie van het waterschap.
Het opstarten en het inregelen van een nieuwe
biogasinstallatie is erg lastig. Met name is het moeilijk om
vanaf het begin het afvalwater te laten voldoen aan de
eisen van het lozingsbesluit van het waterschap. Wabico
de exploitant van de biogasinstallatie heeft aangeven om
voor een periode van een jaar gebruik te willen maken van
algenvijvers. In deze vijvers wordt het afvalwater op een
natuurlijke manier extra gezuiverd, waarna het alsnog
geloosd wordt op het riool. Het is een extra
zuiveringsproces, dat start nadat het afvalwater het proces
van de interne waterzuivering heeft doorlopen. De
verwachting is dat na een jaar de interne waterzuivering
volledig is ingeregeld en de algenvijver niet meer
noodzakelijk is.
Voorgesteld wordt om een deel van de bovenzijde van de
stortplaats in te zetten als locatie voor de tijdelijke
algenvijvers.
ReserveringsgeNaar aanleiding van het verzoek van waterschap
Het college besluit,
bied waterberging Brabantse Delta heeft de provincie een (groot) gedeelte
In te stemmen met de inhoud van de concept-brief
Haven 8
van Haven 8 in een ontwerp-besluit tot aanpassing van de
provinciale verordening aangewezen als
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reserveringsgebied waterberging.
Gelet op de tekst van de bepaling in de provinciale
verordening die op de aanduiding ‘reserveringsgebied
waterberging' van toepassing is, is op voorhand niet
duidelijk of haven 8 dan nog kan worden ontwikkeld en zo
ja, wat dit voor de ontwikkeling van Haven 8 betekent.
Daarom is al eerder aan GS gevraagd om deze aanduiding
te laten vervallen. Dit verzoek is bij GS in behandeling. Wij
sluiten zeker niet uit dat ons verzoek wordt afgewezen.
Om geen discussie te krijgen over de ontwikkeling van
Haven 8 als werkgelegenheidsterrein (en daarmee de
betekenis die het waterschap geeft aan
‘reserveringsgebied waterberging') hebben wij contact
opgenomen met het waterschap. Zij bevestigt dat ze met
de betreffende aanduiding deze ontwikkeling geenszins wil
frustreren.
Om daar in de toekomst geen discussie over te krijgen is
afgesproken dat wij een formele brief aan het waterschap
richten en dat zij daarop formeel zal reageren.
Mocht het verzoek tot verwijdering van de aanduiding door
GS worden afgewezen, dan kan er in de toekomst met het
waterschap geen discussie ontstaan over de ontwikkeling
van het toekomstige werkgelegenheidsterrein Haven 8.
In concept-brief is bijgevoegd.
In 2013 heeft uw college kennis genomen van het feit dat Het college besluit in te stemmen met de concept
Slagenland Wonen (lokale corporatie, nu opgegaan in
koopovereenkomst Gemeente - Built by Brekel t.b.v.
Casade) geen financiële investeringsruimte meer had om
de realisatie van maximaal 8 woningen op het
te participeren op de vrijkomende locaties Waspik (crisis in noordelijk deel van de oude brandweerlocatie te
de bouw, fusie met Casade aanstaande en gewijzigd
Waspik.
rijksbeleid). Dit betekende omschakelen naar een
commerciële marktverkenning met als insteek uitgifte
t.b.v. betaalbare woningbouw. Ontwikkelaar Built by
Brekel uit Den Bosch was in 2014 bereid om onder deze
condities in te stappen in dit project. Wij stellen u voor het
noordelijke deel, dus tegenover de nieuw te bouwen
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basisschool De Brug, te verkopen aan de ontwikkelaar
Built by Brekel ten behoeve van de bouw van 8
grondgebonden eengezinswoningen. De benodigde
gronden (ca. 1.395 m2) zullen onder de “Algemene
Verkoopvoorwaarden Bouwterreinen Particuliere
Woningen”, vastgesteld 30 november 2010, worden
geleverd.
Wij stellen u voor in te stemmen met de concept
koopovereenkomst Gemeente - Built by Brekel t.b.v. de
realisatie van maximaal 8 woningen op het noordelijk deel
van de oude brandweerlocatie te Waspik.

