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Persbericht
VVD: Waterschapslasten gaan tóch weer omhoog!
Als gevolg van de begroting van waterschap Aa & Maas, die vorige
week vrijdag door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd, gaan de
waterschapslasten voor burgers en bedrijven het komende jaar
tóch gemiddeld met meer dan 4½ % omhoog. Het Dagelijks
Bestuur en de partijen van de coalitie waren niet bereid hun
ambities te matigen.
Zoals de VVD-fractie bij de voorjaarsnota al vreesde, laat deze begroting voor 2010 zien
wat vrijwel ongewijzigd beleid voor financiële uitkomsten geeft. Dát was niet wat de
VVD-fractie van het nieuw gevormde DB verwachtte!
En het college begon zo hoopgevend. In het bestuursakkoord van de coalitie staat: “Het
waterschap staat voor grote opgaven op het gebied van veiligheid, voldoende water,
schoon water, natuurlijk water en recreatief water. De uitdaging is hoe het waterschap
de ambities tijdig waar kan maken zonder dat dit leidt tot onacceptabele kosten”(!).
Die hoop was mede gebaseerd op wat partijen die het bestuursakkoord hebben
onderschreven in hún programma hebben staan.
De VVD-fractie constateerde dat de nu vastgestelde begroting niet een ambitieuze
poging is daar invulling aan te geven. En naar onze mening blijkt hier weer het gelijk
van die 76 % van de kiezers die bij de waterschapsverkiezingen in november vorig jaar
niets hebben ingevuld: “het waterschap is een uitvoeringsorganisatie die gewoon
doorgaat met zijn plannen. Ze houden de reserves in de gaten, dempen daar de grootste
uitschieters in de tariefstijgingen mee en als het meevalt, bouwen ze daarmee de
reserves weer op”.
Om zo dicht mogelijk bij de burger te blijven is het, naar de mening van de VVD-fractie,
van belang dat het waterschap zich zo veel als mogelijk is tot haar kerntaak beperkt.
Die kerntaak is het watersysteem in brede zin, dus: veilig, schoon en voldoende water,
vanzelfsprekend in een natuurlijke omgeving.
De VVD fractie betoogde dat deze begroting niet de manier is om op het rumoer rond de
positie en taken van de waterschappen te reageren en dat er keuzes gemaakt moeten
gaan worden! Tijdens de commissie-behandeling in oktober was aan het Dagelijks
bestuur gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om de tariefstijging
met 1 á 2 % minder te laten stijgen. Vrijdag bleek dat deze poging niet meer opgeleverd
had dan wat gerommel in de marge: de tariefstijging kon met niet meer dan 0,4 %
worden beperkt.
De VVD wil op de eerste plaats een goed en kostenbewust bestuur!
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De VVD-fractie heeft nog getracht het Algemeen Bestuur bij motie te laten uitspreken
dat bij de begroting voor 2011 de uitgaven met niet meer zouden stijgen dan het
inflatiepercentage. De coalitie en het Dagelijks Bestuur wilden niet verder gaan dan
toezeggen dat er bij de voorjaarsnota in 2010 zal worden aangegeven welke
maatregelen getroffen zouden moeten worden om in 2011 de lastenstijging tot het
inflatieniveau te beperken.
Aan het eind van de middag bleek bij de stemmingen dat de bestuursleden van de
partijen die de coalitie vormen (de benoemde vertegenwoordigers van de Kamer van
Koophandel, de ZLTO en het Bosschap, het CDA en Water Natuurlijk) én de PvdA de
hogere stijging voor 2010 voor hun verantwoording wilden nemen en steunden de
begroting.
De Algemene Waterschaps Partij en de VVD stemden als enigen tegen de begroting.
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