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TOELICHTING 
Uit de media heeft de PvdA-fractie Scheldestromen vernomen dat de relatie tussen de gemeente Vlissingen 
en waterschap Scheldestromen momenteel weinig soepel verloopt. Er werd in diverse media zelfs melding 
gemaakt van een kort geding. Dit baart de PvdA-fractie zorgen. Overheden die elkaar voor het gerecht 
slepen maakt op de inwoners van Zeeland een merkwaardige indruk.  

Op de PvdA-fractie maakt het des te meer een merkwaardige indruk daar waterschap 
Scheldestromen in het recente verleden gronden om (vrijwel) niet beschikbaar heeft gesteld op Vlissings 
grondgebied en de beurs trekt om de stankoverlast van de rioolwaterzuivering (RWZI) bij Ritthem terug te 
dringen teneinde de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te kunnen realiseren. 
  
Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de 
volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen: 

1. Hoeveel gronden, financiële middelen en mensuren heeft waterschap Scheldestromen inmiddels 
uitgetrokken voor de realisatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne op het grondgebied 
van de gemeente Vlissingen? Dit is in eerste instantie toch gericht op het belang van de gemeente 
Vlissingen. 
 

             Antwoord: 

• Het waterschap heeft ca. 6 ha grond in erfpacht uitgegeven voor € 1,-- per jaar voor de realisatie 
van de Marinierskazerne 

• Huidige stand van zaken is dat het waterschap een bedrag van ca. € 300.000,- heeft geïnvesteerd 
in relatie tot de Marinierskazerne. Het gaat hierbij om verplaatsing en centralisatie van het slibdepot 
Oostelijke Bermweg (€ 150.000,--, zie av-besluit van 19 november 2015), de uitvoering van 
onderzoek kweldruk waterkering Oostelijke Bermweg (ongeveer € 150.000,-- ten laste van 
exploitatie) en de wegverbreding t.b.v. de bedrijfsverplaatsing van fam. de Dreu.  

• Personele inzet volgt uit de verantwoordelijkheid van het waterschap om te adviseren op RO-
onderwerpen die raken aan de waterschapstaken. Gezien de omvang, complexiteit en de belangen 
van het waterschap wordt hier momenteel structurele inzet op gepleegd, grof geschat met een 
intensiteit van 2-3 mensdagen per week. 
 

De komst van de marinierskazerne wordt breed gezien als een ontwikkeling met een groot 
maatschappelijk belang voor de gehele Provincie Zeeland. Rol van het waterschap is enerzijds het 
behartigen van de waterschapbelangen, anderzijds stelt het waterschap zich constructief op om het 
maatschappelijk belang, gediend bij de komst van de marinierskazerne, te ondersteunen. 

 
2. Hoe is het overleg tussen de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen over de 

huuropzegging van het strand bij Vlissingen tot op heden verlopen? 
 
Antwoord: 
Er heeft een aantal keer ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden over dit onderwerp. 
Partijen zijn in deze overleggen niet tot overeenstemming gekomen. De gemeente Vlissingen heeft 
uiteindelijk eind december 2015 een kort geding aangespannen tegen het waterschap.  
Bijgevoegd treft u ter informatie de brieven van 16 december 2015 en 7 januari 2016 aan die 
namens het dagelijks waterschapsbestuur zijn verzonden aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vlissingen. 
 

3. Is het voor gemeente Vlissingen geen optie om aan te sluiten bij het akkoord tussen het waterschap 
en de gemeente Veere? 
Antwoord: 
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Uiteraard is dit aan de gemeente Vlissingen ter beoordeling. Het waterschap is bereid om  
in bestuurlijk overleg met de gemeente deze optie nader te verkennen. 
  

4. Is het juist dat de gemeente Vlissingen een kort geding heeft aangespannen tegen waterschap 
Scheldestromen? 
 
Antwoord: 
De gemeente heeft eind december 2015 een kort geding aangespannen tegen het waterschap. Het  
kort geding dient op 12 januari 2016. In voornoemde brief van 7 januari 2016 is nogmaals  
aangegeven dat het waterschap bereid is om in 2016 de ontvangen vergoedingen voor het gebruik  
van waterschapsgrond ter beschikking te stellen voor het door de gemeente te voeren strandbeheer  
in 2016 en hierover concrete afspraken met de gemeente te maken.    
 

5. Hoe verloopt het overleg tussen de Vlissingse strand- / horeca-exploitanten en waterschap 
Scheldestromen? 
 
 Antwoord: 

  Het overleg tussen de Vlissingse strand- en horeca-exploitanten en het waterschap verloopt tot  
              dusver constructief en in een goede sfeer. Op 20 januari a.s. houdt het waterschap een  
              informatiebijeenkomst met alle betrokken exploitanten en particuliere strandhuiseigenaren.    
  
Hoogachtend namens de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid, 
 
Wilma Brouwer en Paul Weemaes 
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