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BIJDRAGE ALGEMENE BESCHOUWING BEGROTING 2018
1. INLEIDING
De geagendeerde stukken zijn zowel qua vormgeving als qua inhoud goede documenten waarin een
helder beeld wordt geschetst waaruit blijkt waar we als waterschap staan en naar toe gaan.
Compliment daarvoor.

2. DE BEGROTING 2018
In juni hebben we bij de behandeling van de begrotingsbrief 2018 al uitvoerig gesproken over de
financiële contouren en de hoofdrichting van de nu voorliggende begroting en meerjarenraming.
De VVD kan daar dus nu relatief kort over zijn want we vinden onze opvattingen/aandachtspunten
goed verwerkt terug.
Bij de behandeling van de vorige begroting zei ik bij één van die aandachtspunten ‘’De VVD vindt dat
het pas ècht goed gaat als de tarieven niet meer stijgen en liever nog: dalen (!)’’
Door de fusie zou het immers beter en goedkoper worden.
Welnu, de tarieven gaan in 2018 omlaag.
Mooi !
De VVD had er daarom bij de fusie en ook bij de vorige begroting voor gepleit het
investeringsplafond en de uitgaven te temporiseren en te verlagen.
Ik zei toen (en het is nog nèt zo waar !) ‘’In onze huidige jachtige samenleving is er de neiging om
alles vandaag of morgen te willen realiseren maar overmorgen is ook heel goed.’’
Welnu, in 2017 zullen we zo’n 8 miljoen euro minder uitgeven dan begroot en in de voorliggende
Begroting en Meerjarenraming wordt het investeringsniveau teruggebracht van 70 naar 50 miljoen
euro.
Het investeringsniveau wordt daarmee meer in overeenstemming gebracht met onze financiële
polsstok en de capaciteit van de organisatie.
Gewoon verstandig (!) beleid.
Desalniettemin suggereerden enkele fracties in het juni-debat dat we ‘onze’ ambities niet zouden
hebben waargemaakt .
Dat is echt een misvatting.
Het is juist ‘onze’ ambitie een gezond tarievenbeleid te voeren waarbij de belastingtarieven eerder
dalen dan stijgen.
Dat is een uitdaging, maar met onze kerntaken als uitgangspunt, een uitdaging die wij graag
aangaan.
En daar is ook alle reden voor.
Uit het recente jaarrapport van de OESO over de belastingdruk in Europa (en de wereld) blijkt dat
ons land behoort tot de absolute kopgroep.

In 2016 ging ruim 37 % van ons nationale inkomen door middel van belastingen en premies naar de
gezamenlijke overheden.
Inmiddels is dit al bijna 39% waarmee ons land een van de snelste groeiers is. Daarmee nadert
Nederland een magische grens (waar we niet trots op hoeven te zijn).
En dus is er alle reden - ook voor de waterschappen – om pas op de plaats te maken en er voor te
zorgen dat we de lasten voor de bedrijven en ingezetenen niet nog zwaarder maken dan nu al het
geval is.
Juist tegen deze achtergrond is de VVD blij met deze Begroting en het daarin opgenomen tarievenbeeld en dat wij de over 2017 te veel betaalde belasting via de egalisatiereserve zullen teruggeven
aan de belastingbetaler.

3. REGEERAKKOORD
Kunnen we ook blij zijn met het nieuwe Regeerakkoord ?
In dit akkoord staan belangrijke passages over een nieuw bestuursakkoord, extra aandacht voor het
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de noodzaak van een beleidsprogramma om de toename van
microplastics en medicijnresten in het oppervlaktewater op een kosteneffectieve manier terug te
dringen.
Dat is goed nieuws.
Niet alleen bevestigt dit Regeerakkoord hiermee dat de positie van de waterschappen niet ter
discussie staat maar vooral dat de waterschappen een belangrijke functie hebben in ons staatsbestel
en voor onze samenleving.

Deze positieve omslag hebben de waterschappen in hoge mate te danken aan de vorige minister van
Verkeer & Waterstaat, Melanie Schultz van Haegen.
Zij heeft als minister de afgelopen jaren de waterveiligheid en het belang van de waterschappen
weer stevig op de agenda gezet.
Het is makkelijk om deze inzet als ‘gewoon’ en ‘normaal’ weg te schrijven maar zo ‘gewoon’ en
‘normaal’ was het niet. De waterschappen hebben veel aan haar te danken.
Het zou naar onze mening passend zijn indien de Unie van Waterschappen mevrouw Schultz
daarvoor als dank de erepenning zou toekennen.
De VVD hoopt van het voltallige Algemeen Bestuur steun te krijgen als wij onze voorzitter verzoeken
hiertoe stappen bij de Unie te ondernemen.

Klimaatadaptatie
In het regeerakkoord wordt (§ 3.1) een nieuw bestuursakkoord aangekondigd waarin het Rijk en de
medeoverheden (waterschappen, provincies en gemeenten) afspraken zullen maken over
klimaatadaptatie.
Daarvoor hebben de waterschappen, provincies en gemeenten extra financiële middelen nodig
hetgeen bij de waterschappen per definitie zijn vertaling vindt in de belastingtarieven.
Nu is elders in het Regeerakkoord ook de afspraak opgenomen dat met de mede-overheden ook
afspraken gemaakt zullen worden over de financiële verhoudingen.

Welnu, tijdens de crisis heeft de Rijksoverheid de waterschappen gevraagd 500 miljoen extra bij te
dragen. Hetgeen wij via het Hoogwater Beschermings Programma ook hebben gedaan.
Het lijkt alleszins verdedigbaar te stellen dat de waterschappen al meer dan ruim hebben
bijgedragen en het reëel en fideel is indien de Rijksoverheid ter compensatie nu bijdraagt aan de
klimaatadaptatie en de kosten van klimaatschade.
De VVD vraagt de voorzitter het daartoe te leiden dat de Unie van Waterschappen dit punt zal
inbrengen in de discussie.

Public Affairs
In de landbouwparagraaf (punt 3.4) staat een bijzondere passage ‘’ten behoeve van de doelen van
de Kader Richtlijn Water maakt het Kabinet afspraken met de decentrale overheden over de
ondersteuning van het Delta Plan Agrarisch Waterbeheer.’’
Een knap staaltje lobby van de agrarische sector.
Maar staatsrechtelijk bepaald bedenkelijk !
Daar gaan wij – de waterschappen – over en niet de Rijksoverheid.
Het drukt ons wel weer met de neus op het feit dat we als waterschappen véél meer moeten doen
aan het structureel versterken van onze public affairs. Ons voortbestaan en onze positie moeten
buiten kijf zijn.

4. DEELOPMERKINGEN
Naast de algemene beoordeling op hoofdlijnen van deze Begroting heeft de VVD nog enkele
specifieke opmerkingen en vragen.
Allereerst waterveiligheid, de belangrijkste kerntaak.
Het hoogwater-beschermings-programma (ter versterking van de primaire keringen (dijken) in ons
gebied) ligt goed op stoom. De Deltacommissaris, de heer Kuijken, geeft daar op landelijk niveau op
zeer inspirerende wijze leiding aan. Hij weet als geen ander het gevoel van urgentie op bestuurders
en samenleving over te brengen.

Wat betreft de regionale keringen lijkt dit bepaald anders te liggen en is er ons inziens reden tot
bezorgdheid. In de betreffende en niet echt heldere passsage (pagina 17) staat te lezen dat er ook in
de komende jaren geen toetsrondes zullen plaatsvinden omdat er voor de regionale keringen nog
geen nieuwe normen zijn.
Dàt nu is de taak van de provincie. Dié moet die nieuwe normen vaststellen.
Hoewel de provincie dit al jaren weet wordt er pas volgend jaar begonnen met een pilot-studie. Dit
verbaast ons in hoge mate. Het gevoel voor urgentie lijkt bij de provincie te ontbreken.
Een gesprek met de verantwoordelijke gedeputeerde lijkt op zijn plaats.
Het gaat immers om het belang van waterveiligheid.

Met betrekking tot waterbeheer herhaal ik het bezwaar van de VVD tegen een structurele
subsidiëring van recreatief mede-gebruik.
Dit is géén taak van het waterschap maar de verantwoordelijkheid van provincie en/of gemeenten.
(Die daar ook het geld voor hebben gekregen !)

Kan bevestigd worden dat daarvoor ook geen geld van het waterschap (50.000 euro) is opgenomen
in de begroting en de Meerjarenraming ?

Met betrekking tot het programma waterketen gaat de VVD er van uit dat de afspraken die in het
kader van het Bestuursakkoord Water met het vorige kabinet zijn gemaakt nog van kracht zijn.
Namelijk een kostenreductie/bezuiniging (minder méér-kosten) van 450 miljoen euro.
Hoeveel van ons aandeel daarin resteert nog en hoe loopt de realisatie?

De eerder gevoerde discussie over een rekenkamer(-commissie) dan wel een auditcommissie is ook
recent weer landelijk gevoerd. Hierbij is ook een eerder door de VVD genoemd tussenvoorstel
besproken, namelijk een ruimere taakstelling voor de auditcommissie.
Omdat het hier gaat om een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur verzoekt de VVD dit
onderwerp te agenderen voor het fractievoorzittersoverleg.

TOT SLOT
GEHEIMTAAL
Mijn laatste punt.
De waterschaps-materie is regelmatig complex maar … met de hoeveelheid rondgestrooide
afkortingen wordt het voor pers maar vooral voor ingezetenen (en daar (!) werken wij voor)
geheimtaal.
De ambitie van het waterschap ‘in verbinding met onze omgeving’ wordt daarmee een schier
onmogelijk opgave.
De VVD vraagt u dit als aandachtspunt mee te nemen.

Ik dank U.
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