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Onderwerp: Vitens en Israëlbeleid
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Wat is de reactie van het college op het Israëlbeleid van Vitens? Bent u zich ervan
bewust dat u als aandeelhouder zeker wat te zeggen hebt in deze casus? Wilt u de
andere aandeelhouders van Vitens oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen ten
aanzien van de anti-Israëlhouding van het bedrijf?
2) Stuurt het college een kritische brief naar Vitens waarin wordt opgeroepen om zich
bezig te houden met ‘gewoon, schoon en veilig drinkwater in Nederland’, en zich niet
te bemoeien met politieke en internationale kwesties? Als er dan toch ‘her en der’
activiteiten worden ontplooid moet het beleid in elk geval consequent zijn en mag er
niet met twee maten worden gemeten!
Toelichting:
In de media heeft het Israëlbeleid van waterbedrijf Vitens al veel reacties opgeroepen.
Kamerfracties, Statenfracties en diverse gemeenten hebben inmiddels al boos gereageerd en
zijn niet te spreken over het Israëlbeleid van Vitens. Wat de PCG betreft sluit Wijk bij
Duurstede zich hierbij aan. Moeten wij ons bezig houden met buitenlandse politiek? Hebben
we niet genoeg aan de lokale problemen? Toch hebben de gemeenten en provincies een
verantwoordelijkheid want zij zijn immers publieke aandeelhouders van Vitens. Hiermee is
er een rechtsbasis om het bedrijf aan te spreken op het handelen.
Vitens kwam deze week onder vuur te liggen omdat het de samenwerking met het
Israëlitische bedrijf waterbedrijf Mekorot heeft verbroken, ondanks dat het ministerie van
Buitenlandse Zaken Vitens liet weten geen bezwaren te zien. Vitens heeft de samenwerking
stopgezet omdat Mekerot ook in de Palestijnse gebieden opereert. En ja, Vitens wil graag
neutraal blijven… Tegelijk nam Vitens wel deel aan een handelsmissie in de Palestijnse
gebieden waar Hamas de scepter zwaait. Zoals u weet heeft Hamas de vernietiging van Israël
in haar Handvest staan. De inconsequentheid van het beleid van Vitens druipt eraf… De PCG
roept de gemeente als aandeelhouder op om hier wat van te zeggen en een brief te sturen.
Hans Marchal/PCG

