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Vedr.: Bech-Bruuns j.nr.: 052030-0047 - anmodning om udsættelse af
indsatser ifølge kommunens vandhandleplan
Med din e-mail af 10. juli 2015 til borgmester Kim Valentin har du på vegne
af Landbrug og Fødevarer anmodet Gribskov Kommune om at udskyde
iværksættelsen af indsatserne i vandhandleplanen vedtaget af Byrådet den
22. juni 2015. Du har begrundet anmodningen i en række nærmere anførte
forhold, herunder en manglende frist for iværksættelse, tvivl om de statslige
vandplaners gyldighed, en tvivlsom kategorisering af visse af kommunens
vandløb som naturlige vandløb, oversvømmelsesrisikoen mv. Du har
endvidere peget på, at kommunens arbejde med at planlægge og skaffe
finansiering til indsatserne i sig selv vil bidrage til at indsatserne de facto
gennemføres.
På grundlag af din anmodning og en tilsvarende henvendelse af 3. august
2015 fra Nordsjællands Landboforening og Erhverv Gribskov Landbrug vil
administrationen tage skridt til, at sagen forelægges til behandling i Teknisk
Udvalg den 25. september 2015. Administrationen vil som led i denne
forelæggelse udarbejde en nærmere vurdering af de forhold, der indgår i din
anmodning.
Sideløbende med arbejdet med den politiske forelæggelse vil
administrationen foretage de skridt, som er nødvendige for at fastholde
muligheden for at få finansieret udgifterne til kommunens indsatser gennem
statslige midler. Ansøgningsfristen udløber den 8. september 2015.
På det foreliggende grundlag med en vedtaget handleplan har
administrationen ikke andre handlemuligheder end at arbejde på at skabe
det bedst mulige økonomiske grundlag for kommunens indsatser - også
selvom det nøjagtige omfang heraf ikke kendes på nuværende tidspunkt.
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