
HHoouussaattoonniicc  WWaatteerr  UUttiilliittyy  CCoooorrddiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee  
  

  
MMiinnuutteess  ooff  NNoovveemmbbeerr  44,,  22000099  MMeeeettiinngg..  

BBrrooookkffiieelldd  TToowwnn  HHaallll  
  

••  CCaallll  ttoo  OOrrddeerr  aatt  1100::1155  AAMM  bbyy  CCoo--CChhaaiirr  RRuussss  PPoosstthhaauueerr..  IInnttrroodduuccttiioonnss  ooff  aatttteennddeeeess..  
  

AAtttteennddaannccee::  AAss  rreeccoorrddeedd  oonn  AAtttteennddaannccee  SSiiggnn--IInn  SShheeeett::    
  

    RRuussss  PPoosstthhaauueerr::          CCaannddlleewwoooodd  SSpprriinnggss,,  WWUUCCCC  CCoo--CChhaaiirr  
    KKeevviinn  MMoorraann::    UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT,,  WWUUCCCC  CCoo--CChhaaiirr  

CCaasseeyy  FFlleemmiinngg::          SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPHH,,  DDWWSS  
AAlleexx  TTaabboottaabbaaii::          SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPHH,,  DDWWSS    
SStteevvee  MMeesssseerr::    SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPHH,,  DDWWSS  
BBrruuccee  WWiittcchheenn::    SSttaattee  ooff  CCTT  ––  OOPPMM  
JJiimm  VVooccoolliinnaa::    SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPUUCC  
TToomm  CCaarruussoo::    SSttaattee  ooff  CCTT  ––  DDPPUUCC  
BBoobb  SSiillvvaaggggii::    TToowwnn  ooff  BBrrooookkffiieelldd  
DDrreeww  SSwwaannssoonn::    BBrrooookkffiieelldd  WWaatteerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  
DDoonn  MMoorrrriisseeyy::    AAqquuaarriioonn  WWaatteerr  CCoo..  
EErriikk  BBeerrnnaarrdd::    AAqquuaarriioonn  WWaatteerr  CCoo..  

        RRoonn  BBllaacckk::        WWSSSSDD  IInncc,,  OOllmmsstteeaadd  WWaatteerr  SSuuppppllyy  CCoo..  
AAnnddrreeww  MMoorroosskkyy::  BBeetthheell  PPuubblliicc  UUttiilliittiieess  

        SStteevvee  PPoolliizzzzii::    RRuurraall  WWaatteerr  CCoo..  
RRiicchh  AAmmoorroossssii::    BBrrooookkffiieelldd  WWaatteerr  CCoo..  
RRaallpphh  TTeeddeessccoo::    TToowwnn  ooff  BBrrooookkffiieelldd  
JJeerrrryy  MMuurrpphhyy::    TToowwnn  ooff  BBrrooookkffiieelldd  
GGeeoorrggee  BBeennssoonn::    TToowwnn  ooff  NNeewwttoowwnn  
TTeerrrrii  SScchhnnoooorr    DDEEPP//WWPPLLRR  
MMaarrttyy  HHaannddsshhyy    BBrrooookkffiieelldd  WWaatteerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  
KKeeiitthh  SSoorreennssoonn::    HHeerriittaaggee  VViillllaaggee  WWaatteerr  CCoo..  
DDrr..  RRaayy  SSuulllliivvaann::    BBrrooookkffiieelldd  HHeeaalltthh  

  
••  AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess  ffrroomm  22  pprriioorr  mmeeeettiinnggss,,  aammeennddeedd  aass  nnootteedd::  

  
oo  0066--1177--0099  MMiinnuutteess,,  pp..55,,  IItteemm  66……aammeenndd  qquuoottee  ffrroomm  ““ssaaiidd  tthhaatt””  ttoo  ““iitt  wwaass  ssttaatteedd  tthhaatt””  
oo  0066--1177--0099  MMiinnuutteess,,  DDoonn  MMoorrrriisseeyy  aatttteennddeedd  ,,  nnoott  DDaavviidd  CCoonnnnoorrss  
oo  0077--1155--0099  MMiinnuutteess,,  EErriikk  BBeerrnnaarrdd  aasskkeedd  tthhaatt  mmiinnuutteess  iinncclluuddee  rreeffeerreennccee  tthhaatt  aa  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  ccoonntteennttiioouuss  iissssuueess  aanndd  

hhooww  ttoo  rreessoollvvee  tthheemm  wwaass  hheelldd,,  rreeqquuiirriinngg  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  SSttaattee  DDPPHH  pprroovviiddeedd  ooppttiioonnss  tthhaatt  ootthheerr  
WWUUCCCCss  hhaavvee  aaddoopptteedd..  

  
  

••  DDiissccuussssiioonn::  UUppddaattiinngg  EESSAAss  
  
SStteevvee  PP..  ddiissccuusssseedd  tthhee  ‘‘nneeww’’  mmaapp  aanndd  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreeddrraaww  aa  mmoorree  ddeettaaiilleedd  aanndd  ccoommpprreehheennssiivvee  mmaapp..  
  
SStteevvee  MM..  ddiissccuusssseedd  tthhee  pprroocceedduurreess  sseett  ffoorrtthh  bbyy  tthhee  WWUUCCCC  iinn  iittss  NNoovveemmbbeerr,,  11998877  rreeppoorrtt  ooff  FFiinnaall  EExxcclluussiivvee  SSeerrvviiccee  AArreeaass  ((EESSAA))..    
EEaacchh  EESSAA  hhoollddeerr  wwaass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  WWUUCCCC  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ““SSttaatteemmeenntt  ooff  CCoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  EExxcclluussiivvee  SSeerrvviiccee  AArreeaa  BBoouunnddaarriieess””  aanndd  
tthhee  rreeppoorrtt  ssttaatteess,,  ““IIff  aatt  ssoommee  ttiimmee  iinn  tthhee  ffuuttuurree,,  iitt  iiss  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  uuttiilliittyy  ttoo  mmaakkee  sseerrvviiccee  bboouunnddaarryy  
aaddjjuussttmmeennttss,,  ssuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ooff  aallll  ppaarrttiieess  aanndd  tthhee  aapppprroopprriiaattee  rreegguullaattoorryy  aauutthhoorriittyy  ((DDOOHHSS))..    
SSuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  mmuusstt  bbee  rreeccoonnffiirrmmeedd  bbyy  ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  nneeww  SSttaatteemmeenntt  ooff  CCoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  EExxcclluussiivvee  SSeerrvviiccee  AArreeaa  
BBoouunnddaarriieess..””    SStteevvee  MM..  wweenntt  oonn  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  rreevviisseedd  ssttaatteemmeennttss  ooff  ccoonnffiirrmmaattiioonn  wweerree  nneevveerr  ffiilleedd  ffoorr  EESSAA  cchhaannggeess  aanndd  tthhaatt  iitt  
iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  WWUUCCCC  kkeeeepp  uupp  ttoo  ddaattee  rreeccoorrddss  ooff  aallll  EESSAA  cchhaannggeess  wwiitthhiinn  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aarreeaa  aanndd  ffoollllooww  iittss  oowwnn  
pprroocceedduurreess  wwhheenn  tthhoossee  cchhaannggeess  ooccccuurr..  
  
IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  aa  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd  mmaapp  sshhoouulldd  bbee  ccrreeaatteedd,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  oorriiggiinnaall  pprroocceedduurreess,,  rreeqquuiirriinngg  rreevviieeww  ooff  oorriiggiinnaall  
ddooccuummeennttss..  TThhee  mmeemmbbeerrss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  mmaapp  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  EESSAA  bboouunnddaarriieess  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  eevveerryyoonnee;;  SStteevvee  PP..  ooffffeerreedd  ttoo  
ggeett  aa  ccooppyy  ttoo  RRuussss  PP..  ttoo  ssccaann  aanndd  sseenndd  ttoo  eevveerryyoonnee..    
  
AA  ccoommmmiitttteeee  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ttoo  rreevviieeww  eexxiissttiinngg  EESSAAss  ((RRiicchh  AA..,,  SStteevvee  PP..,,  RRoonn  BB..,,  CCaasseeyy  FF..,,  EErriikk  BB..))  TThheerree  wwaass  aa  ddiissccuussssiioonn  ooff  
wwhhaatt  eevviiddeennccee  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccuurrrreenntt  EESSAA  bboouunnddaarriieess  aanndd  DDPPHH  ddooccuummeennttss  aanndd  MMiinnuutteess  ooff    
  



  
  

HHoouussaattoonniicc  WWaatteerr  UUttiilliittyy  CCoooorrddiinnaattiinngg  CCoommmmiitttteeee  
  

pprreevviioouuss  mmeeeettiinnggss  wweerree  cciitteedd  aass  eevviiddeennccee  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ccoommppiilleedd..  IItt  wwaass  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  uunnddooccuummeenntteedd  cchhaannggeess  aanndd  aassssiiggnnmmeennttss  
sshhoouulldd  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  DDPPHH  aanndd  WWUUCCCC  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  aanndd  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..  RRiicchh  AA  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  ttoowwnnss’’  
PP&&ZZ  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  mmuunniicciippaall  aaggeenncciieess  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  EESSAA  ppllaannnniinngg,,  aanndd  tthhaatt  ttoowwnnss  nneeeedd  ccooppiieess  ooff  cchhaannggeess  
aanndd  sshhoouulldd  pprroovviiddee  ccoommmmeennttss..  
  
SStteevvee  MM..  ssttaatteedd  tthhaatt  eeaacchh  wwaatteerr  ssyysstteemm  hhaass  tthhee  rriigghhtt  aanndd  oobblliiggaattiioonn  ttoo  sseerrvvee  tthheeiirr  EESSAA  aass  ccllaaiimmeedd  aanndd  tthhaatt  iitt  iiss  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  
eeaacchh  EESSAA  hhoollddeerr  tthhaatt  tthheeyy  eennssuurree  tthhaatt  tthheeiirr  EESSAA  bboouunnddaarriieess  aanndd  aannyy  cchhaannggeess  ttoo  tthheemm  aarree  pprrooppeerrllyy  ddooccuummeenntteedd  aanndd  aapppprroovveedd..  
CCaasseeyy  FF..  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  aallll  EESSAA  hhoollddeerrss  eeaacchh  pprroovviiddee  aa  mmaapp  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  bbeelliieevvee  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  EESSAA  ttoo  bbee  ssoo  tthhaatt  iitt  ccaann  bbee  
ddooccuummeenntteedd,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  eexxiissttiinngg  rreeccoorrddss,,  aanndd  ddeetteerrmmiinneedd  iiff  aannyy  ddiissppuutteedd  tteerrrriittoorryy  eexxiissttss..  
  
••  DDiissccuussssiioonn::  RReeqquueesstt  ooff  UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  ttoo  eexxppaanndd  EESSAA  iinnttoo  uunnccllaaiimmeedd  aarreeaa  ooff  BBeetthheell  
  
CCooppiieess  ooff  aa  mmaapp  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  cchhaannggee  wweerree  ppaasssseedd  aarroouunndd  aanndd  hhaadd  aallssoo  bbeeeenn  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  DDPPHH  wweebbssiittee..    
  
KKeevviinn  MM..  ssttaatteedd  tthhaatt  BBeetthheell  ppuubblliicc  wwoorrkkss  hhaass  rreevviieewweedd  aanndd  ssuuppppoorrttss  tthhee  pprrooppoosseedd  eexxppaannssiioonn,,  aass  sshhoowwnn  oonn  mmaapp..  
  
AA  qquueessttiioonn  wwaass  rraaiisseedd  aass  ttoo  wwhheetthheerr  aa  ddiivveerrssiioonn  ppeerrmmiitt  iiss  iinn  ppllaaccee..  
  
AAfftteerr  aa  bbrriieeff  ddiissccuussssiioonn,,  aa  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  aanndd  sseeccoonnddeedd  ttoo  AApppprroovvee  tthhee  UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  eexxppaannssiioonn  ooff  tthheeiirr  EESSAA  iinnttoo  tthhee  
uunnccllaaiimmeedd  sseerrvviiccee  aarreeaa  iinn  BBeetthheell  aass  sshhoowwnn  oonn  tthheeiirr  ssuubbmmiitttteedd  mmaapp..  DDoonn  MM..  aasskkeedd  iiff  pprrooppeerr  pprroocceedduurreess  hhaavvee  bbeeeenn  ffoolllloowweedd  
rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  mmaatttteerr..  SStteevvee  PP..  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhiiss  iissssuuee  bbee  rreessoollvveedd  aanndd  aapppprroovveedd  nnooww..  AA  ddiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  tthhaatt  tthhee  mmoottiioonn  
bbee  aammeennddeedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  aapppprroovvaall  ccoonnttiinnggeenntt  oonn  aa  lleetttteerr  ffrroomm  UUnniitteedd  WWaatteerr  CCTT  ssttaattiinngg  tthhaatt  pprrooppeerr  pprroocceedduurreess  hhaavvee  bbeeeenn  ffoolllloowweedd..  
SStteevvee  MM..  ssttaatteedd  tthhaatt  ssuucchh  ddooccuummeennttaattiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  DDPPHH  aass  wweellll..    
  
TThhee  mmoottiioonn  wwaass  AApppprroovveedd..  
  
••  OOlldd  BBuussiinneessss::  
  
EErriikk  BB..  rraaiisseedd  aa  mmoottiioonn  tthhaatt  ““tthhiiss  WWUUCCCC  nnoott  eenntteerrttaaiinn  aannyy  ffuurrtthheerr  ccoonntteennttiioouuss  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  EESSAAss  uunnttiill  pprroocceedduurreess  ffoorr  
ddooiinngg  ssoo  aarree  eessttaabblliisshheedd  aanndd  aaggrreeeedd  uuppoonn..””  
  
DDiissccuussssiioonn::  IItt  wwaass  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  11998866  pprroocceedduurreess  aarree  aallrreeaaddyy  iinn  ppllaaccee..  DDiissccuussssiioonn  hheelldd  oonn  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  vvoottiinngg  pprroocceedduurreess  aanndd  
rriigghhttss..  SStteevvee  MM..  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  DDPPHH  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  hheellpp  ggeett  ccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  WWUUCCCCss  iinn  tthhee  ssttaattee..  RRuussss  PP..  aasskkeedd  
EErriikk  BB..  ttoo  cchhaaiirr  aa  ccoommmmiitttteeee  ttoo  rreevviieeww  ssuucchh  pprroocceedduurreess..  SStteevvee  PP..,,  SStteevvee  MM..,,  JJeerrrryy  MM..,,  aanndd  RRuussss  PP..  ssttaatteedd  iinntteerreesstt  iinn  bbeeiinngg  oonn  ssuucchh  
aa  ccoommmmiitttteeee..  
  
TThhee  mmoottiioonn  wwaass  vvootteedd  oonn  aanndd  AApppprroovveedd..  
  
DDoonn  MM..  rraaiisseedd  aa  qquueessttiioonn  rreeggaarrddiinngg  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  hhooww  tthhee  HHWWUUCCCC  iiss  ggooiinngg  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  mmeeeettiinnggss,,  ooffffiicceerrss;;  iinn  ggeenneerraall,,  wwhhaatt  
iiss  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  WWUUCCCC??  EErriikk  BB..  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee  ccoommmmiitttteeee  eessttaabblliisshheedd  aabboovvee  ccoouulldd  aallssoo  aaddddrreessss  tthhee  
oovveerraallll  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  pprroocceedduurreess  ooff  tthhee  HHWWUUCCCC..  
  
KKeevviinn  MM..  uuppddaatteedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  aass  ttoo  tthhee  ssttaattuuss  ooff  WWeellll  ##55..  
  
SStteevvee  PP..  ssttaatteedd  hhee  hhaass  aacccceepptteedd  aa  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  WWaatteerr  PPllaannnniinngg  CCoouunncciill  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd,,  aanndd  tthhaatt  hhee  mmiigghhtt  tthheerreeffoorree  bbee  
aavvaaiillaabbllee  aass  aa  ccoonnttaacctt  ttoo  bbrriinngg  aannyy  ccoonncceerrnnss  tthhee  WWUUCCCC  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeffoorree  tthhee  WWPPCC..  RRuussss  PP..  ssttaatteedd  tthhaatt  SStteevvee  PP..  mmiigghhtt  aallssoo  bbee  
aabbllee  ttoo  bbrriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  bbaacckk  ttoo  tthhee  WWUUCCCC..  
  
••  NNeeww  BBuussiinneessss::  

  
RRaayy  SSuulllliivvaann,,  BBrrooookkffiieelldd  HHeeaalltthh,,  ddiissccuusssseedd  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  pprriivvaattee  wweellll  ssyysstteemmss  iinn  BBrrooookkffiieelldd,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  SSaannddyy  LLaannee  rraaddiiuumm  
iissssuueess..  HHee  ccoommmmeennddeedd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ffoorr  wwoorrkk  ddoonnee  ssoo  ffaarr,,  bbuutt  aasskkeedd  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  pprroobblleemmss  nnoott  bbee  ffoorrggootttteenn  aanndd  bbee  aaddddrreesssseedd..    
  
TThhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  ddaattee  wwaass  ddiissccuusssseedd,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhee  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg..  RRuussss  PP..  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  iitt  bbee  hheelldd  eeaarrllyy  iinn  22001100..  SStteevvee  PP..  
ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurraall  ccoommmmiitttteeee  ccoouulldd  aaddddrreessss  tthhiiss  iissssuuee..  IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  aann  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  sshhoouulldd  bbee  sseett  ffoorr  eeaarrllyy  iinn  
tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  
  
••  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd    

  


