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Jaarverslag 2013 PvdA-Waterschapsfractie Scheldestromen 
 
2013 is het derde operationele jaar van het Waterschap Scheldestromen. We kunnen na deze drie jaar spreken van 
een bedrijf dat er staat met een strakke organisatie. 
 
Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de SNB (Slibverwerking Noord Brabant). De SNB is verwikkeld in een 
derivatenconstructie. Bij aansluiting bij de SNB heeft ons waterschap vrijwaring van de gevolgen van deze constructie 
verkregen. Het gaat om een positie die half 2012 op een negatieve stand stond van meer dan € 100 miljoen. Met de 
Deutsche Bank is nu vastgelegd dat men de waarborg heeft gekregen de volledige periode van de constructie uit te 
zitten, zodat waarschijnlijk de schade beperkt kan blijven. 
 
De waterschapwegen worden gedeeltelijk beheerd en aangelegd met middelen die de gemeenten verplicht zijn door 
te storten uit het gemeentefonds naar het waterschap. Naast deze is de eigen bijdrage van het waterschap aan de 
wegen € 11,5 miljoen per jaar. In 2013 is de evaluatie van de Wet Herverdeling Wegen afgerond. Van onze fractie 
mogen de wegen naar de gemeenten. Mochten de gemeenten het zelf gaan uitvoeren, dan levert dit een voordeel in 
de tarieven van het Waterschap van ongeveer € 25 per jaar per ingezetene. Jammer genoeg is het zover nog niet. 
 
Het Waterschap is aangesloten bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voor de eigen uitvoering van 
Vergunningen, Handhaving en Toezicht op de milieutaken. Wij doen voor een bedrag van € 173.000 mee in de totale 
begroting van het RUD van € 9,5 miljoen. Vanzelfsprekend is bundeling van kwaliteit naar complexe en 
bovenregionale bedrijven noodzakelijk gebleken. 
 
Na vele afwegingen heeft de Algemene Vergadering (AV) van het waterschap gekozen voor een investeringsniveau 
betreffende nieuwe werkzaamheden van minimaal € 30 miljoen per jaar. Dit niveau is financieel goed mogelijk en is 
meer dan de afgelopen jaren is gepresteerd. Het resultaat voor 2013 is definitief uitgekomen op € 33,9 miljoen. 
 
Sabewa is het eerste jaar operationeel en werkt ook voor ons Waterschap. Het Waterschap is ook een grote trekker in 
deze. De voordelen die deze samenwerking kent is voor het Waterschap ongeveer € 450.000 op jaarbasis. Gelukkig 
hebben we hier slechts te maken met een uitvoeringsorgaan, waarbij  er weinig bestuurlijke zaken aan de orde 
komen. Samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke Regelingen kunnen hun dienst doen, maar de bestuurlijke 
invloed komt hiermee wel op afstand te staan en is de directe politieke invloed vaak zoek. 
 
Door deze samenwerking komen er voor ons wel meer mogelijkheden betreffende het kwijtscheldingsbeleid. Vanaf 
2014 is er verruiming in het kwijtscheldingsbeleid voor kleine zelfstandigen (een kernpunt van onze fractie), 
verrekening van de netto lasten voor kinderopvang en voor personen van 65 jaar en ouder wordt de hogere 
inkomenstoets gehanteerd. Een mooi resultaat van de samenwerking. 
 
Weeffout en tarieven 2013-2016: Door de invoering van de nieuwe Waterschapswet werd voor de meerderheid van 
ons bestuur de bijdrage van ongebouwd te hoog vastgesteld. De reden hiervan is de toerekening van de economische 
waarde van de infrastructuur aan de categorie ongebouwd. De minister voelde zich in 2013 niet groepen dit in de wet 
te veranderen. Voor ons is er ook geen weeffout. 
 
Het bestuur van het Waterschap wilde dit in meerderheid aangepast zien. Natuurlijk realiseerde men zich dat dit niet 
met grote tariefstijgingen van een andere categorie gepaard mocht gaan. Men heeft daarom gekozen voor het 
inzetten van € 12 miljoen aan reserves en de invoering van 100% tariefdifferentiatie wegen. Hierdoor dienen de 
gemeenten en provincie ook extra bij de te dragen aan de belastingopbrengst van het waterschap.  
 
De gemiddelde stijging van de lastendruk van 2014 t/m 2016 kwam door het besluit op 2,2% per jaar voor 
huishoudens, 1,4% voor ongebouwd en 3% voor de groothandel. 
 
In 2013 heeft het bestuur van het Waterschap besloten tot het invoeren van het project Scheldestromen 2.0. 
Gedurende 2013 en komende jaren wordt er gewerkt aan een efficiënt, zuinig en doelmatig Waterschap, dat zich 
optimaal klaar maakt voor de toekomst in de uitvoering van de kerntaken. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
strakke budgettering, reductie van het wagenpark, reductie van 45 arbeidsplaatsen, invoeren het nieuwe werken en 
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verhuur van eigendommen. Voor 2014 levert dit een besparing op van € 2,2 miljoen. Voor de volgende jaren worden 
deze verder uitgebouwd naar bijna € 5 miljoen. 
 
Het grote voordeel van deze maatregelen is geworden dat de tarieven voor 2014 niet met gemiddeld 2,2% dienden te 
stijgen, maar slechts met 1%. 
 
We kunnen stellen dat we voor 2014 weer met een volle agenda aan de slag kunnen.  
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