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Met het jaar 2018 zijn we in het laatste jaar van onze periode binnen het waterschapsbestuur beland. 
Dit was de aanleiding om in 2018 een uitgebreide fractie-beoordeling te organiseren onder aanvoering
van Wouter van Zandbrink. Het eindverslag is aangeboden aan het gewestelijk bestuur en de 
kandidaatstellingscommissie. Door het samenstellen van de lijst voor 2019 is de fractie uitgebreid met 
Dieuwke Louwrink, Kees Knuit en Ron de Kort. Zij gaan dan ook samen de commissies bemensen na 
de verkiezingen. 

Onze inzet was ook dit jaar zorgvuldig samenwerken met de andere partijen en het dagelijks bestuur 
van het waterschap Scheldestromen. Dit geldt ook voor de samenwerking met gemeenten en 
provincie. In 2018 is er toch een duidelijke mijlpaal bereik door het samenvoegen van alle 
verschillende overleg organen tot één Overleg Zeeuwse Overheden (OZO ). De komende jaren 
kunnen we gaan oogsten door samen in te zetten voor financiële bijdragen vanuit het Rijk.

Als fractie blijven we ons ook inzetten om de investeringen in en het onderhoud van de wegen in het 
buitengebied BTW compensabel te maken. Dit heeft een positieve impact van bijna € 2 miljoen op de 
begroting van het waterschap.

Ook in 2018 hebben we vragen gesteld over Perkpolder. In juli 2018 hebben we gewezen op de 
onmogelijkheid dat de beoogde vuile grond verwerkt kan worden in de aanleg van het golfterrein op 
grond van de huidige milieuwetgeving. Waarschijnlijk is hiermee de gemeente Hulst ook wakker 
geschoten en ook zij zijn na een discussie van twee en een half jaar tot de conclusie gekomen dat dit 
inderdaad absoluut onmogelijk is binnen de huidige wetgeving. 

Het leven in twee verschillende grote kantoren blijft onze aandacht houden. In samenwerking met de 
PvdA-fractie van de gemeente Middelburg blijft onze inzet één van de kantoren in Middelburg te koop 
te zetten voor een mogelijke koper. Hiermee kunnen de huisvestingskosten van het waterschap en de 
gemeente Middelburg aanzienlijk naar beneden. Een doel op zich voor lagere tarieven.

Toch blijven wij niet gerust op de tarieven van het waterschap. De kosten zullen de komende vier jaar 
met ongeveer 20% stijgen hetgeen volledig in de tarieven zal moeten worden verwerkt. Hiermee 
zullen wij in snel tempo het waterschap met de hoogste lasten worden van Nederland. Onze fractie zet
in op de te ver doorgeschoten bijdrage van de ingezetenen.

Op dit moment is de landelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel aan het werk om een 
toekomstvisie neer te leggen op nieuwe waterschapsbelastingen. Op dit moment is er gereageerd op 
het definitieve rapport. In feite spreken we van het zoveelste ontwerp waarop het komende jaar nog 
voldoende over zal worden vergaderd. Er zijn altijd waterschappen die ontevreden zijn.  Wij zetten ons
in op herstel van de stijgingen voor de huurders in Zeeland.

Ondanks vele berichten hebben wij wel een goed gevoel bij het functioneren van SaBeWa. De grotere
toestroom van kwijtscheldingen worden met man en macht verwerkt en we kunnen gelukkig spreken 
van een toename van de kwijtscheldingen. Mensen die nu goed begeleid worden in het verzoek tot en 
herkenning krijgen is een duidelijk pluspunt. De lasten van de gemeenten en waterschap hakken er bij
deze mensen flink in.
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