Voorzitter, leden van de raad
Afgelopen zomer lazen we op de besluitenlijst van het college dat zij van plan zijn om
Bunschoten te laten aansluiten bij de nieuw te vormen coöperatie Randmeren. (op de site van
het Natuur en Recreatieschap Veluweranden staat dat de bestuurders uit 16 gemeenten in het
voorjaar dit al hebben besloten) We vinden het jammer dat de raad niet eerder om een mening
over dit idee is gevraagd. De SVP ervaart de gang van zaken alsof de raad maar achter het
college aanloopt en vanavond slechts wat bedenkingen mag uiten. Het voorstel staat vanavond
ook op de agenda van een aantal andere gemeenten, zodat alles waarschijnlijk in kannen en
kruiken zal komen. Maar goed vanavond is de raad aan zet en hebben we de mogelijkheid om
wensen en bedenkingen over dit plan aan te reiken.
Als SVP hebben we sterk de indruk dat het probleem van teveel waterplanten en slecht
onderhouden aanlegsteigers nogal wordt uitvergroot. Vooralsnog is het voor elke watersporter
heel goed mogelijk om aan te meren bij de Dode Hond. En met je bootje op het randmeer
varen is ook heel goed mogelijk, vooral in die jaargetijden dat er minder waterplanten zijn. In
de vaargeul zijn sowieso weinig waterplanten. Er wordt hier dus een probleem getekend wat
er vaak helemaal niet is. De waterkwaliteit van het randmeer is goed er is veel mooie natuur
en daar horen waterplanten bij.
Vanuit het conservatisme zijn er nu eenmaal grenzen aan de maakbaarheid van de natuur en
samenleving. De SVP heeft oog voor mooi natuurschoon. De wildgroei in de binnengracht is
hier ook een goed voorbeeld van en als de takken van de bomen bijna op de weg hangen dan
hebben wij in ons dorp een eigen dienst die snoeiwerkzaamheden verricht.
Bovendien is de kans groot dat er een moment komt dat de groei van waterplanten zal
afnemen. Als wij als gemeente nu besluiten mee te doen dan zitten we tot 2020 vast aan een
jaarlijkse bijdrage. Eerder uitstappen is niet mogelijk. De SVP heeft grote bezwaren bij deze
constructie.
Mocht het met de waterplanten echt de spuigaten uitlopen dan kan de gemeente op ad hoc
basis gebruik maken van de diensten van de Regio Noord Veluwe, nog mooier is dat we het
snoeien van waterplanten als taakstraf kunnen inzetten voor criminelen en of baldadige jeugd
om maar eens een verfrissend idee te noemen. Wellicht zijn er langdurig werklozen of
vrijwilligers die dit op zich willen nemen, we leven toch in een participatiemaatschappij?
Er is sprake van slecht bestuur van de provincie en het waterschap. De waterplanten worden
gepoot door het waterschap om de kwaliteit te verbeteren, maar voor eventueel snoeiwerk
geven ze niet thuis.
Het plan om recreanten te laten mee betalen voor supergoed onderhouden aanlegplaatsen
vinden wij en waarschijnlijk ook de eigenaren van de boten niet goed.
De SVP zit voor het algemeen belang en wil de kosten hiervoor graag ten goede laten komen
aan alle burgers door bijvoorbeeld verlaging van belastingen.
Het laten meebetalen door de watersport sector is nog onzeker. Als een private club mee gaat
doen moet vennootschapsbelasting worden betaald en op juridisch uitzoekwerk en het
spekken van notarissen zitten wij ook niet te wachten.
De SVP herkent in dit dossier weer een kenmerk uit de definitie van de linkse kerk*. ‘Zij
houdt een ideologie hoog en dat is hoe meer overheid hoe beter’. Wat gaan de bestuurders
van het dagelijks bestuur opstrijken met geld van de belastingbetaler?

Ten slotte vinden wij het voor de zelfstandigheid van de gemeente Bunschoten beter om niet
mee te doen met deze coöperatie. Bunschoten kan dit luxe probleem prima zelf oplossen, als
er al sprake is van een probleem. Het meedoen is koren op de molen van minister Plasterk die
met dit soort ontwikkelingen sterkere argumenten krijgt om gemeenten en provincies maar
samen te voegen. Onze fractie kan dit plan dan ook niet steunen.
* De linkse kerk is
- een groot aanbidder van de multiculturele samenleving (met hierin de islam als verrijking
van die samenleving)
- ‘de progressieve culturele elite’, die ‘politieke tegenstanders monddood maakte en
ongewenste opvattingen buiten de orde plaatste’ van wijlen Pim Fortuyn
- ‘een kongsi van politici, journalisten en academici die elkaar de bal toespelen, elkaar aan
banen helpen, rapporten voor en over elkaar schrijven en die stilzwijgend een eenvoudige
ideologie aanhangen: hoe meer overheid, hoe beter’ van arabist Hans Jansen.
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