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Partij van de Arbeid  
Waterschap Scheldestromen  
 
Programma waterschapsverkiezingen 2015  
 
* Veilige dijken  
* Eerlijke waterschapsbelastingen 
* Geen wateroverlast in steden en dorpen  
* Schoon buitenwater in stad en dorp  
* Voldoende ruimte voor landbouw, recreatie en natuur  
 
SAMEN STERK VOOR WATER  
 
1. Kosten eerlijk delen  
De kosten worden nu voornamelijk opgebracht door de burgers. De lasten moeten eerlijk en 
rechtvaardig worden verdeeld tussen (agrarische) bedrijven, burgers en natuurterreinen: 
lagere belastingen voor ingezetenen (= burgers).  
 
2. Sterkste schouders de zwaarste lasten  
Het waterschap dient rekening te houden met mensen die minder te besteden hebben. Voor 
Zeeuwen die rond moeten komen van een minimum inkomen of in de schuldsanering zitten: 
maximale vrijstelling van waterschapslasten. Actieve voorlichting over 
kwijtscheldingsmogelijkheden en hulp aanbieden bij het invullen van de aanvragen.  
 
3. Landelijke solidariteit voor veiligheid  
Het rijk moet veilige dijken ook in het dunbevolkte Zeeland garanderen. De 
waterschapsbelastingen voor de Zeeuwen zijn hoger dan elders in ons land. Dat is niet 
rechtvaardig. Nederland onder èn boven NAP betaalt mee aan bescherming tegen de zee.  
 
4. De vervuiler en schadeveroorzaker betaalt  
Het lozen van vervuild water is verboden. De vervuiler (ongeacht uit welke categorie) moet 
altijd betalen voor de kosten die het waterschap moet maken voor de reiniging. Ook moet 
de vervuiler bij blijvende schade aan natuur en milieu geld storten in een herstelfonds. Wie 
schade aanricht aan wegen, dijken, paalhoofden, enz. draait op voor de herstelkosten.  
 
5. Innoveren en kennis exporteren  
Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik van dijklichamen moet in deze 
bestuursperiode met betrokken partijen en instanties worden onderzocht. Dat geldt ook 
voor functiecombinaties met waterberging: wonen en werken bij en op het water, 
natuurontwikkeling, recreatie en duurzame landbouw en -visserij.  
Wereldwijd dreigen watertekorten die gevolgen hebben voor de biodiversiteit, de voedsel-
voorziening, de economische ontwikkeling en daarnaast ook nog (militaire) conflicten 
kunnen veroorzaken. Bovendien ontwikkelt de woestijn zich in Zuid-Europa. Ons Zeeuwse 
waterschap stelt ook internationaal zijn kennis ter beschikking.  
 



HET SCHOONSTE WATER EN SLIMME OPLOSSINGEN  
 
6. Regenwater niet in het riool  
Regenwater is schoon water en hoort dus niet thuis in het riool. Voor het opgevangen 
regenwater moet meer ruimte komen in vijvers, singels, grachten en vaarten. Dat is beter 
voor het milieu en goed voor de mens. Dit biedt ook kansen voor de recreatie. Bedrijven en 
woningen moeten het vervuilde water scheiden van het regenwater. Dat is goedkoper voor 
het waterschap.  
 
7. Kansen voor watertechnologie benutten  
Er kan een grote sprong voorwaarts worden gemaakt wanneer waterschappen en 
Nederlandse bedrijven hun kennis met elkaar delen. Dit komt ten goede aan de 
waterkwaliteit, de energiewinning uit water en het waterbeheer. Met innovatie komen we 
tot slimme, duurzame en kostenbesparende oplossingen: het waterschap is al gestart met 
het project "energiefabriek" (energie uit waterzuivering winnen). In 2017 moet het 
waterschap starten met het oogsten van fosfaat bij de waterzuivering.  
 
8. Grondwater: natuur volgen met droge voeten  
Het waterniveau moet in natuurgebieden zo dicht mogelijk bij de natuurlijke waterstand 
aansluiten, maar we mogen geen natte voeten krijgen. De belangen van de boeren, 
bedrijven en inwoners houden we in beeld.  
 
RUIMTE VOOR WATER  
 
9. Vasthouden, bergen en afvoeren  
Bij de aanpak van wateroverlast hanteert het waterschap de strategie van ‘vasthouden, 
bergen en afvoeren’. De PvdA wil deze drie mogelijkheden evenwichtig toepassen. 
Samenwerking met België en Duitsland is hierbij van groot belang. Door het stimuleren van 
de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt de bergingscapaciteit vergroot, de kwaliteit 
van het oppervlaktewater verbeterd en de belevingswaarde vergroot. Bovendien is het 
onderhoud van zulke oevers goedkoper.  
Ook is het denkbaar dat stukken land (zonder belangrijke productiewaarde) zonder gevaar 
voor mensen bij nood tegen een vergoeding onder water worden gezet. Met gemalen met 
voldoende capaciteit moet de snelle afwatering op de zee en de Scheldes worden 
gegarandeerd.  
 
10. Werken aan dijken, land en wegen? Tegelijkertijd het werk aanpakken!  
Het waterschap moet op tijd de dialoog en de samenwerking met het rijk, de provincie en de 
Zeeuwse gemeenten zoeken. Wanneer de overheden aan dijken, de landinrichting of 
(water)wegen gaan werken moet altijd en op tijd het waterschap worden ingeschakeld. 
Werk met werk maken. Er komt één wegbeheerder voor de Zeeuwse wegen in het 
buitengebied. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet ruimte gemaakt worden voor 
waterberging. De zogenaamde watertoets moet op tijd worden ingezet. Dat is voor iedereen 
en dus ook voor de Zeeuwen goedkoper. Het waterschap zorgt vanzelfsprekend voor een 
transparante besluitvorming en een goede communicatie naar de inwoners.  
 
 



11. Houd het water in dorp en stad  
Het beleid om water zo snel mogelijk uit de stad of dorp af te voeren moet veranderen. Het 
water kan juist in stad en dorp gebruikt worden voor een aantrekkelijke woonomgeving. Dat 
is beter voor stad en dorp en goedkoper voor het beheer door het waterschap. Ook in droge 
periodes water vasthouden is goed voor de natuur, recreatie en landbouw  
 
GENIETEN VAN WATER  
 
13. Ruimte om te wandelen, te fietsen en te varen 
Het Waterschap komt tegemoet aan de grote behoefte om het Zeeuwse landschap en zijn 
natuur te beleven en te ervaren. Daartoe worden veilige fietspaden en recreatieve 
wandelroutes aangelegd en onderhouden. Daarbij wordt een natuurlijke en 
vanzelfsprekende geleiding van het publiek nagestreefd; van prikkeldraad, rasters en hekken 
wordt alleen gebruik gemaakt als het niet anders kan. De PvdA wil dat het waterschap het 
recreatiebeheer in het Veerse Meer blijft uitvoeren. 
 
14. Natuur binnen- en buitendijks 
Het waterschap is er primair voor het waterbeheer, de waterveiligheid en waterkwaliteit. 
Hoewel natuur- en recreatiebeheer geen kerntaken van het waterschap zijn, houdt het bij de 
uitvoering van zijn werkzaamheden rekening met de belangen van natuur, landschap en 
recreatie.  
 
WATERSCHAP IN DE MAATSCHAPPIJ 
 
15. Het waterschap moet het percentage opwekken eigen energie in deze bestuursperiode 
vergroten met 50%. 
 
16. Bij aanbestedingen boven de € 250.000 moet in het contract worden opgenomen dat er 
bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) 
afstand tot de arbeidsmarkt (onder andere mensen met een beperking en langdurig 
werklozen die graag willen werken). 


