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                         Scheldestromen 2014    

2014 is het vierde operationele jaar van het Waterschap Scheldestromen. Het laatste jaar 
van de huidige zittingsperiode. 

Tijdens dit jaar werd het DB-lid van de SGP benoemd tot hoofd binnen de ambtelijke 
organisatie van het Waterschap. De SGP besloot geen vervanger te benoemen en de taak 
werd met een bezuiniging verdeeld onder de anderen. Het gevolg was dat de meerderheid 
van het DB bestaat uit geborgde zetels. Tijd voor verkiezingen dus. 

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 € 12 miljoen per jaar. In 2013-
2014 is de evaluatie van de Wet Herverdeling Wegen afgerond. De bijdrage van de 
gemeenten staat door de dalen van het gemeentefonds onder druk. Feitelijk betaalt de 
inwoner van Zeeland op deze manier meer aan het Waterschap. 

Binnen de meerjarenbegroting heeft de 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 zowel in 2013 als in 2014 behaald. De 
schuldpositie neemt hiermee in de komende 6 jaar van € 200 naar € 245 miljoen. 

Financieel wordt er tot eind 2015 zwaar ingezet op de reserves. Deze inzet levert als 
compensatie van de rijks bezuinigingen een gematigde stijging van de tarieven. Het 
voornemen was 2015 de tarieven met gemiddeld 2% te doen stijgen, maar de AV heeft 
zonder onze steun gekozen voor 3%. Duidelijk meer dan de inflatie. 

De verhuur van eigendommen door het Waterschap loopt fantastisch. Alle vrijstaande ruimte 
zowel in Middelburg als Terneuzen is voor commerciële tarieven verhuurd aan de 
Belastingdienst, Sabewa en het bureau van de nieuwe sluis in Terneuzen.  

Sabewa is het tweede jaar operationeel en werkt ook voor ons Waterschap. Het  Waterschap 
is ook een grote trekker in deze. De voordelen die deze samenwerking kent voor het 
Waterschap is flink lager bijgesteld: Allereerst dient het Waterschap BTW te betalen voor 
deze dienst en dit levert een nadeel van meer dan € 200.000. Tevens is er door het niet 
goed functioneren van Sabewa een tegenvaller van € 600.000 door het niet kunnen 
opleggen van naheffingsaanslagen. Het extra inzetten van personeel van het Waterschap 
kent ook nog de nodige kosten. De beoogde besparing van ongeveer € 450.000 op jaarbasis 
draait duidelijk om in een enorm verlies. Beterschap is voor 2015 beloofd en half 2015 moet 
alles naar behoren functioneren.  

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 beperkt. Ook dit brengt in de AV een meerderheid gericht op wel samenwerking, 
maar geen bestuurlijke fusies of bindingen met gemeente of provincie. De tafel van 15 moet 
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op een andere leest gaan werken om de steun van het Waterschap te behouden. Het is toch 
de zelfstandigheid van het Waterschap dat de boventoon voert. 

Tijdens de zomervakantie is na een discussie met de steun van de geborgde zetels zelf een 
meerderheidsbesluit uitgerold om 4 zetels voor het bedrijfsleven en de landbouw te 
handhaven. Zonder de stemmen van de geborgde zetels was er geen meerderheid, dus de 
Staten hebben ons goed geholpen een eerste stap te zetten naar een volledig gekozen 
bestuur voor het Waterschap. 

We kunnen stellen dat we voor 2015 weer met een volle agenda aan de slag kunnen.  
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