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2016 is het tweede operationele jaar van de huidige fractie van het Waterschap 
Scheldestromen. Na een verkiezingsjaar moet je weer op gang komen en dat hebben we in 
ieder geval weten te bereiken in een goede samenwerking onderling en met andere partijen 
in een volle agenda. Het enige verschil is dat de hele AV een tractor heeft en wij niet. 

2015 was feitelijk weer een verkiezingsjaar, waarbij we met volledige instemming van de AV 
gekozen hebben voor een herbenoeming van Toine Poppelaars als dijkgraaf en Wies Vonk 
als nieuwe secretaris-directeur.  

Ook dit jaar kunnen we gelukkig spreken van wederom geen overstromingen in Zeeland. De 
komende jaren zal dit zeker weer niet het geval zijn vanwege de oplevering van het Hoog-
Water-Beschermings-Programma in Zeeland, waarmee we ons een stuk veiliger kunnen 
voelen. 

De samenwerking met gemeenten en provincie blijven wij aansporen en op dit moment 
kunnen we stellen dat er een positieve grondhouding is bereikt. De komende jaren wordt het 
tijd om te gaan oogsten met gezamenlijke taakgerichte bureauvorming en samen Zeeland  
op de kaart zetten richting bedrijfsleven en andere overheden.  

Met de discussie om de waterschappen op te heffen en elders onder te brengen doen wij 
niet mee. Opheffen van de waterschappen is aan de Tweede Kamer. Zolang de 
waterschappen blijven bestaan zal de PvdA in deze bestuurslaag van zich laten horen en 
opkomen voor de ingezetenen en in het bijzonder de Zeeuwen met een smalle beurs. 

Er zijn nog duidelijkere kansen in de samenwerking. Besparen op de kosten voor de 
Zeeuwse inwoner dient voorop te staan. Als fractie zetten we ons nu in om de investeringen 
in en het onderhoud van de wegen in het buitengebied BTW compensabel te maken. Dit 
heeft een impact van bijna € 4 miljoen op de begroting van het waterschap. Contacten met 
de Belastingdienst hebben ons aangespoord erop of eronder. 

In 2016 zijn ondanks de afspraken in de Strategienota met grote impact besluiten genomen 
betreffende de tarieven. Door de stijging van de landbouwgrond, die door de beroepsgroep 
zelf wordt gemaakt door zelf meer druk op de prijzen te zetten, moest het ingezetenen 
aandeel van 26% naar 30 %. Een enorme stijging voor de huurders die nauwelijks 
compensatie krijgen in inkomen, maar wel het sterkst worden gepakt. De ingezetenen 
moeten de laatste jaren de prijs van de veranderingen betalen. De meeste partijen doen een 
plas en gaan weer verder met dit beleid. De PvdA duidelijk niet. 

Sabewa is het derde jaar operationeel en werkt ook voor ons Waterschap. Het zorgenkindje 
van ons allen. De voordelen die deze samenwerking kent was voor het Waterschap 
ongeveer € 450.000 op jaarbasis, maar wanneer? In ieder geval zijn er de afgelopen jaren 
veel aanslagen niet opgelegd vanwege een omschakeling door Sabewa naar het 
ingezetenenbestand. De voordelen komen terecht bij de recreatiewoningen en het bestand 
wordt alleen maar getoetst op 1 januari van het desbetreffende jaar. Dus deze voordelen 
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komen terecht bij diegene die voor het eerste alleen gaan wonen en vele studenten. Deze 
minderopbrengsten komen uiteindelijk wel bij de ingezetenen terecht, want het gaat meestal 
om de vervuilingseenheden. 

Bouwen binnen het kustfundament is door ons waterschap prima opgepakt en er is op geen 
enkele manier verruiming gegeven. Ook onze oproep om binnen de planvaststellingstermijn 
geen nieuwe ontwikkelingen toe te staan is door iedereen prima opgepakt. De kustvisie is 
voor ons nu maatgevend en wordt zeker door iedereen goed gevolgd. 

In 2016 hebben we afscheid genomen van Wilma is haar rol overgenomen door Maarten en 
de functies van Maarten zijn overgenomen door Kris Reijnierse. Hiermee zijn de jonge 
mensen in de meerderheid geraakt en daarmee onderscheiden we ons echt. 

We kunnen stellen dat we voor 2017 weer met een volle agenda aan de slag kunnen.  

Kris Reijnierse, Maarten Rossen, Tom Lievense en Paul Weemaes 

 


