
Wat staat inwoners Overbetuwe te wachten? 
Overbetuwe moet bij de Gel
derse gedeputeerde Jan Mar
kink op het matje komen over de 
gemeentelijke financiën. Wat 
gaan de inwoners daarvan mer
ken? Vier vragen over het Over
betuwse huishoudboekje. 
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Overbetuwe komt op de begroting 
van 2022 tot en met 2024 geld te
kort, oplopend naar 3,7 miljoen 
euro in 2024. Markink, die toezicht 
moet houden op gemeentelijke be
grotingen, wil komende week ho
ren hoe politiek Overbetuwe het 
tekort gaat dichten. Bij een onbe
vredigend antwoord neemt de pro-

vincie zelf de touwtjes in handen. 

Wat is de inzet van het gesprek 
tussen gemeente en provincie? 
Markink wil de Overbetuwse poli
tici vooral op het hart drukken dat 
de situatie ernstig is. ,,Ik zie dat de 
inkomsten te laag zijn en over de 
opbrengst van geplande bezuini
gingen heb ik ook mijn twijfels", 
zegt Markink. ,,In het gesprek zijn 
wat mij betreft alle opties open." 

Alle opties open is bestuurlijke 
taal voor zowel 'we komen er wel 
uit' als 'wij nemen de financiële 
verantwoordelijkheid over'. 

Is dat laatste erg? 
Het is in elk geval niet goed voor de 
bestuurlijke verhoudingen tussen 

gemeente en provincie. Verhoudin
gen die toch al onder spanning 
staan: de provincie wil bij Valburg 
de Railterminal Gelderland (RTG) 
bouwen en daar is in de gemeente
raad veel weerstand tegen. Ook 
komt het bestuur verder van de 

• Het leven in 
Overbetuwe wordt 
vermoedelijk duurder 

burger te staan. Overbetuwenaren 
hebben immers de gemeenteraad 
gekozen om voor hen te beslissen, 
niet de provinciale gedeputeerde. 

En wat gaan inwoners hiervan 
merken? 

Het leven in Overbetuwe wordt 
waarschijnlijk duurder. Als de raad 
zelf de baas blijft, moet er hoe dan 
ook meer bezuinigd worden en 
gaan ook de lasten omhoog. 

Dat laatste is nog meer het geval 
als de provincie de regie overneemt. 
Ervaring elders leert dat de onroe
rendezaakbelasting (ozb) vaak 
maximaal wordt verhoogd. Ook 
bouwleges, vergunningen, het ver
strekken van rijbewijzen en pas
poorten en andere diensten aan in
woners worden vaak hoger. Voor 
lokale politici is lastenverzwaring 
voor burgers geen favoriete optie, 
de provincie zal dat zakelijker zien. 

En bezuinigingen? 
Die komen er ook. En ook hier zal 

de provincie drastischer kiezen dan 
de gemeenteraad. De kans dat Mar
kink de komst van de RTG afblaast 
is vrijwel nul. Overbetuwse politici 
zinspeelden daar wel op, het zou de 
gemeente miljoenen besparen. Ook 
zal de provincie de komst van de 
poli van Ziekenhuis Rijnstate naar 
Elst wel ongemoeid laten. 

Maar de bouw van een nieuw 
zwembad en sportcomplex in Elst, 
of de geplande nieuwbouw voor 
scholen tussen 2022 en 2024 staan 
bij provinciaal toezicht mogelijk 
wel op het spel. 'Regeren is vooruit
zien', luidt het spreekwoord. Bij 
provinciaal toezicht moet dat door 
een dikke grauwsluier gebeuren, 
dat maakt het doorgaan van ge
plande projecten onzekerder. 


