Jaarverslag 2015 van de secretaris
Op 27 januari 2015 heeft de VAG haar jaarvergadering gehouden in Basisschool de Klinkert. Een
dertig tal leden en belangstellenden waren hierbij aanwezig.
Na een welkomstwoord door Rob Poots werd het voorlopig samengestelde bestuur met algemene
stemmen gekozen.
De voorzitter heeft een uiteenzetting gegeven over " Toen en Nu" waarbij hij ingegaan is op de
huidige ontstane problematiek met het vervoer van gevaarlijks stoffen over het spoortracé door
Oudenbosch.
In dit verslagjaar werd de website gesponsord door Provily Engineering BV.
De kosten voor de jaarvergadering werden gesponsord door M. van Aken, mondhygiënisten.
Een vogelvlucht over 2014 werd verzorgd door Gabriël van der Heijde. Onze penningmeester Leoni
Lips besprak de financiële zaken van de vereniging. Hierna vertelde Richard Driessen over zijn
contacten met en informatie over de binnenvaart.
Va deze ALV is een apart verslag gemaakt en dat is meegezonden met de uitnodiging en agenda voor
de jaarvergadering op dinsdag 26 januari 2016.
Op 18 maart 2015 was de procedure bij de bestuursrechter. De VAG heeft op bijna alle punten gelijk
gekregen en het ministerie werd door de bestuursrechter gewezen op de voor de VAG positieve
uitspraak. Het ministerie kreeg tijd door middel van een tussenvonnis, een gewijzigde beslissing op
bezwaar te maken. De VAG heeft hierop naar de rechtbank laten weten dat deze nieuwe beslissing
op bezwaar niet deugt en dat het Min. van I&M niet alle stukken heeft opgenomen in de lijst. De
procedure loop nog tijdens het maken van dit verslag.
In dit verslagjaar heeft het bestuur vier keer vergadert.
Op 14 april 2015 was er een voorbereidende vergadering over het bezoek van staatssecretaris
Mansveld op 20 april 2015 aan Halderberge. Tijdens deze bijeenkomst is zij onder andere door
Gabriel van der Heijde, namens de VAG, toegesproken.
Op 9 juni 2015 werd gesproken over het overleg dat is gevoerd met de directeur van de
veiligheidsregio Nico van Mourik. Ook het overleg op het min van I&M op 24 juni 2015 werd
voorbereidt.
Op 19 oktober 2015 werd in de bestuursvergadering gesproken over de nieuwe beslissing op
bezwaar dat het min van I&M had genomen naar aanleiding van het tussenvonnis van de
bestuursrechter.
Op 23 december heeft het bestuur gesproken over de voorbereiding van de ALV en over het contact
met de fractie van GL uit de PS.
In het afgelopen jaar werden diverse gesprekken gevoerd met de veiligheidsregio, de gemeenten
Halderberge en Moerdijk, met de stuurgroep MHR, met bestuurder van het provinciebestuur en met
politieke partijen op lokaal en provinciaal niveau. Verschillende keren is de publiciteit gezocht maar
ook zelf verzorgd.
Hans de Boer was onze chauffeur naar diverse bijeenkomsten waar hij ook aan deel nam.
Martien de Wit zorgde voor de berichtgeving naar de leden en Mario Stolker beheerde als
webmaster de website.
Over specifieke onderdelen in dit verslag zal tijdens de ledenvergadering apart worden gesproken en
toegelicht.
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