
Jaarverslag PvdA-fractie Waterschap     

                         Scheldestromen 2017 

Met het jaar 2017 zijn we halverwege onze periode binnen het waterschapsbestuur beland. 
Dit was de aanleiding om in 2017 een uitgebreide fractie-evaluatie te organiseren onder 
aanvoering van Wouter van Zandbrink. Het eindverslag is aangeboden aan het Gewestelijk 
Bestuur. Fantastisch is dat ook de jonge mensen zich thuis voelen binnen het werk van onze 
fractie en dat geeft toekomst aan de PvdA in het waterschap. 

Onze inzet was ook dit jaar zorgvuldig samenwerken met de andere partijen en het dagelijks 
bestuur van het waterschap Scheldestromen.   

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. De eerste resultaten zijn 
gelukkig gerealiseerd door samen in te zetten voor financiële bijdragen vanuit het Rijk. 

Er zijn nog duidelijkere kansen in de samenwerking. Besparen op de kosten voor de 
Zeeuwse inwoner dient voorop te staan. Als fractie blijven we ons inzetten om de 
investeringen in en het onderhoud van de wegen in het buitengebied BTW compensabel te 
maken. Dit heeft een impact van bijna € 2 miljoen op de begroting van het waterschap. 
Contacten met de belastingdienst hebben we verder uitgebreid om dit tot een goed eind te 
kunnen brengen. 

In 2017 is eindelijk duidelijk geworden hoe het Kabinet en Tweede Kamer aankijkt tegen de 
precariobelasting. Deze mag door de gemeenten die op 10 februari 2016 precariobelasting 
kenden worden doorgevoerd tot 1 januari 2022 zonder tariefstijging. Voor Zeeland gaat dit 
om een verkapte belasting van € 10 miljoen. Deze belastingen worden opgebracht door onze 
inwoners met een tarief van ongeveer € 50 per jaar op de Gas/Water/Elektra rekening. De 
gemeenten zijn goed voor € 8 miljoen en het waterschap voor € 2 miljoen. In 2022 zullen 
deze inkomsten van het waterschap volledig worden doorgerekend in de tarieven. We 
kunnen dan zien wat we werkelijk bijdragen aan het waterschap. 

Toch blijven wij niet gerust op de tarieven van het waterschap. We hebben eind 2017 ingezet 
op aanpassing van de verdeling tussen ingezetenen en gebouwd/ongebouwd door jaarlijks 
de tarieven aan te passen aan de gemiddelde waardestijging van gebouwd/ongebouwd, 
waarmee de lasten van de ingezetenen naar beneden moeten. Onze fractie zet in op de te 
ver doorgeschoten bijdrage van de ingezetenen. 

Op dit moment is er een Commissie Aanpassing Belastingen Waterschappen aan het werk 
om een toekomstvisie neer te leggen op nieuwe waterschapbelastingen. Op dit moment is er 
gereageerd op het ontwerp, waarna juli 2018 een definitief rapport zal verschijnen. Hierop 
kunnen alle waterschappen hun besluiten neerleggen in een vergadering van de Unie van 
Waterschappen in september 2018. Het betreft een omslachtig rapport met een moeilijke 
inhoud. Daarom hebben we binnen ons waterschap veel tijd en discussie ingeruimd om tot 

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


een goede inbreng te komen bij de ledenvergadering van de UvW. Wij zetten ons in op 
herstel van de stijgingen voor de huurders in Zeeland. 

Door het waterschap is voor het eerst een RWZI in Ritthem omgebouwd tot een 
energiefabriek. Deze trend zal zich verder voortzetten en de komende jaren wordt er steeds 
meer geïnvesteerd in een toekomstig energieneutraal waterschap. 2030 moet zeker 
haalbaar zijn. 

In 2017 hebben we vragen gesteld over Perkpolder, vuile grond verwerkt in de dijk en in 
beheer bij het waterschap, baggeren in de Sloekreek en de BTW-compensatie voor wegen 
bezien in samenwerking met provincie en gemeenten. 

We kunnen stellen dat we voor 2018, ondanks de berichten in de pers van afgelopen weken, 
weer met een volle agenda aan de slag kunnen.  
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