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Dongen, 26 oktober 2011

Vulto / 383 287
Doorbelasting kosten in verband met ChemiePack

Geachte heer/mevrouw,
Via de media heeft de gemeenteraad van Dongen kennis genomen van een mogelijk besluit van het
waterschap om de kosten die gemaakt zijn in verband met de ramp bij ChemiePack te
verdisconteren in de lasten voor de burger. In deze tijd van economische tegenwind waarin de
lasten voor de burger ontegenzeggelijk al zullen stijgen, vindt de gemeenteraad van Dongen dit een
zeer ongewenste ontwikkeling.
Vanuit het kostendekkendheid beginsel zal het waterschap waarschijnlijk in haar recht staan. Vanuit
moreel en maatschappelijk oogpunt vindt de gemeenteraad van Dongen het echter een
onacceptabel idee.
Allereerst zijn de inwoners niet debet aan het ontstaan van de brand en de aanpak van de
bestrijding daarvan. Het komt wat vreemd over als de kosten daarvan wel voor rekening komen van
de inwoners.
Ten tweede mag van het waterschap verwacht worden dat zij voldoende reserve opbouwt om
calamiteiten te kunnen opvangen. Deze reserves kunnen in de loop der jaren weer worden
aangevuld, met toekomstige positieve jaarresultaten. Deze reserves hoeven niet op een constant
niveau te blijven, maar mogen door de jaren heen schommelen.
De gemeenteraad van Dongen roept u op om al het mogelijk in het werk te stellen om de kosten
voor het opruimen van het bluswater niet te hoeven verhalen op de inwoner. Wij gaan er vanuit dat u
op landelijk en provinciaal niveau daarvoor ook al de nodige contacten gelegd heeft. Eveneens
verwachten wij dat u met de verzekeraar(s) van ChemiePack in onderhandeling bent. Mochten deze
verwachtingen correct zijn, dan mag u deze brief als steunbetuiging opvatten. Mochten de
aannames zoals boven geschetst niet kloppen, dan verzoeken wij u dringend om deze wegen te
bewandelen.
Mocht u onverhoopt toch besluiten om de kosten te verwerken in de tarieven voor het komende jaar
of de komende jaren, dan verwachten wij van u dat eventueel toekomstige uitkeringen die verband
houden met deze kosten (zoals een bijdrage van een overheid, of een uitkering van een
verzekeraar) eveneens worden verwerkt in de waterschapslasten, maar dan in de verlagende zin.

Bij beantwoording gaarne datum en kenmerk vermelden.
De gemeente Dongen gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u
daarover inhoudelijk meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente.

Gemeente Dongen

Tenslotte wensen wij u veel succes met het bedenken van een creatieve oplossing of creatieve
oplossingen om een lastenverzwaring voor onze burgers zo veel als mogelijk te beperken. Zeker in
deze economische tijden kan een forse verhoging leiden tot financiële problemen. Daarnaast
wensen wij u veel wijsheid, bij het nemen van een beslissing op dit punt.
Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad van Dongen,

drs. W.N. Vulto
Griffier

