Voorzitter,
Aanleiding
In de media verschenen berichten dat waterbedrijf Vitens NV de samenwerking met het Israëlische
waterbedrijf Mekorot (dat ook water levert aan de Palestijnen) heeft beëindigd. Vitens Evides
International nam echter van 5 tot en met 9 december jl. deel aan de handelsmissie naar de
Palestijnse gebieden en werkt samen met de Palestijnse Water Autoriteit.
Vitens is een semi-overheids bedrijf waar veel gemeenschapsgeld in geïnvesteerd wordt, zij levert
ook water aan de gemeente Bunschoten. Bunschoten is aandeelhouder en heeft een rechtsbasis om
het bedrijf aan te spreken op haar handelen.
De fractie van de SVP heeft naar aanleiding hiervan vragen aan het college van B&W;
Vraag 6 Samenvattend; wilt u als dagelijks bestuur van de gemeente Bunschoten uw afkeuring
richting Vitens uitspreken over deze ontwikkeling of laat u enig initiatief in deze over aan de
gemeenteraad van Bunschoten?
Het college heeft gemeend de zes vragen niet te beantwoorden en verwijst tegelijk naar een brief
van Vitens van 7 januari. De fractie van de SVP is allerminst onder de indruk van deze beantwoording
en vindt het jammer dat zij als dagelijks bestuur een passieve houding aanneemt. Voor de SVP is dit
signaal van het college genoeg om zich te richten tot de raad als hoogste orgaan van de gemeente
Bunschoten. Wij vinden dat niets doen richting Vitens geen optie is en spreken de hoop uit dat wij als
raad een positief signaal kunnen en willen afgeven om de intentie tot samenwerking weer op te
pakken, daar dit allerminst tegen het ontmoedigingsbeleid van het Nederlands beleid hoeft in te
gaan.
- Drinkwaterbedrijf Vitens wil haar kennis delen met andere waterbedrijven in de wereld. Een goede
zaak, want goed en voldoende drinkwater is overal een eerste levensbehoefte.
- Echter om politieke redenen wil Vitens de kort geleden ondertekende intentieverklaring om tot een
samenwerkingsrelatie te komen met Mekorot in het Midden-Oosten, voorlopig niet voortzetten,
maar het besluit heroverwegen en daarbij noch een pro-Israëlisch, noch een pro-Palestijns standpunt
innemen. Een zeer netelige kwestie die altijd politiek uitgelegd zal worden, ook als ze bij haar
genomen besluit blijft.
- Daarom heeft de SVP gedacht Vitens op te roepen om los van de politieke situatie in het MiddenOosten om haar besluit tot stopzetten van de samenwerking terug te draaien en toch bovenal te
denken aan al die burgers die goed drinkwater nodig hebben.
Vitens vraagt in haar brief van 7 januari een mening van haar aandeelhouders. Wij hopen dat wij als
raad van Bunschoten een gemeenschappelijk signaal richting Vitens willen afgeven.

