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2015 is het vijfde operationele jaar van het Waterschap Scheldestromen en vieren we het 
eerste lustrum. 2015 was weer een verkiezingsjaar, waarbij we ons als fractie hebben 
kunnen handhaven en feitelijk kunnen spreken van een betere uitslag dan de vorige 
verkiezingen. De gelijktijdige stemming met Provinciale Staten heeft positief gewerkt. Alleen 
de uitslag heeft geen extra zetel opgeleverd. Onze interne evaluatie loopt nog. 

Tijdens de coalitie onderhandelingen zijn we duidelijk in beeld geweest en hebben met 
moeten concurreren met de categorie Bedrijven. Dit is helaas op het laatste moment niet 
gelukt en gaan we op de oude voet verder.  

Ook dit jaar kunnen we gelukkig spreken van wederom geen overstromingen in Zeeland. Het 
toevoegen van een tabel over de afgelopen jaren is gelukkig overbodig. Zware regenvallen 
heeft ons gebied in 2015 wel gekend, maar door het waterschap wordt zeer attent 
opgetreden en wordt extra capaciteit zo snel mogelijk ingezet. 

De samenwerking met gemeenten en provincie blijven wij aansporen en op dit moment zit dit 
weer in het goede vaarwater. Binnen de coalitie is regelmatig grote weerstand, maar blijven 
hameren op de voordelen hebben op dit moment het grootste effect. De alsmaar 
terugkomende discussie over een fusie van provincie en waterschap, mag van ons 
achterwege blijven. 

Tijdens de vaststelling van de strategienota werd er afgesproken in te zetten op een 
gemiddelde tarievenverhoging van maximaal 2,5% per jaar. Onze inzet was maximaal 2%. 
Bij de behandeling van de kostentoedelingsverordening kwam de aap uit de mouw.  

Bij de vorige kostentoedeling moest de landbouw worden gefaciliteerd. Het 

ingezetenenaandeel ging van 24% naar 26%. De landbouw werd sterk naar beneden 

bijgesteld en de bedrijven profiteerden enorm. 

Nu hebben we dezelfde gang van zaken. Door de stijging van de landbouwgrond die door de 

beroepsgroep zelf wordt gemaakt door zelf meer druk op de prijzen te zetten moet 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. 

Na vele afwegingen heeft de AV van het waterschap gekozen voor een investeringsniveau 
betreffende nieuwe werkzaamheden van maximaal € 26,5 miljoen per jaar. Dit niveau is 
financieel goed mogelijk en is minder dan de afgelopen jaren is gepresteerd. De belasting 
van de begroting is hiermee prima. 

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 is voor het 
Waterschap ongeveer € 450.000 op jaarbasis. In ieder geval was dit de bedoeling. Door het 
veranderen van het systeem loopt het waterschap ongeveer € 500.000 tot € 600.000 mis. Dit 
komt vooral door het nieuwe systeem en drukt op de opbrengsten Vervuilingseenheden. 

http://nu.pvda.nl/pagina/Doe+Mee!.ht


Vorig jaar konden we een verbetering in het kwijtscheldingsbeleid naar voren brengen. Dit 
jaar en komende jaren gaan alle gemeenten de kabelbelasting heffen. Het waterschap kent 
dit ook voor een deel van Zeeland. Deze verkapte gemeentelijke- en waterschapsbelasting 
kent geen kwijtschelding. Graag willen we hierop ingaan tijdens de ledenvergadering op 2 
april 2016. 

Bouwen binnen het kustfundament is door ons waterschap prima opgepakt en er is op geen 
enkele manier verruiming gegeven. Laten we gewoon blijven doen: Er is voldoende ruimte 
buiten het kustfundament om onze kust aantrekkelijk te houden. 

Financieel is het jaar 2015 prima verlopen. Er waren eenmalige meevallers van € 6,5 miljoen 
hetgeen 6% van onze begroting betreft. Tevens wordt er in 2016 met 20 mensen minder 
gewerkt om de doelstellingen voor de komende jaren te halen. Deze eenmalige kost is € 3 
miljoen.  

Helaas heeft Wilma eind 2015 besloten afscheid te nemen van de AV van het waterschap. 
Haar rol wordt overgenomen door Maarten en de functies van Maarten worden overgenomen 
door Kris Reijnierse. Hiermee gaan de jonge mensen in de meerderheid geraken en 
daarmee onderscheiden we ons echt. 

Voor het komende jaar leeft voornamelijk de veranderingen in de kostentoedeling van de 
vooroeverstortingen. Deze gaan in Zeeland om zeer grote bedragen. Deze kosten worden nu 
door het rijk betaald, maar er wordt ingestoken op 50% voor het Rijk, 40% voor alle 
waterschappen en 10% voor ons waterschap. Toch een grote aanslag op de begroting. 

We kunnen stellen dat we voor 2016 weer met een volle agenda aan de slag kunnen. Alle 
AV-leden krijgen binnen het waterschap een ambassadeursrol toegewezen gericht op het 
sterker naar voren brengen van de taken van het waterschap. De leden krijgen een koffer om 
mee op stap te nemen. 
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