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Bestuursvragen PvdA fractie: 
 
De PvdA-fractie bekruipt, op basis van binnengekomen informatie, het gevoel dat er in 
navolging van de afkondiging van de stop op uitbreiding van varkensstallen en de 
daaropvolgende gigantische groei van (nieuwe) varkensstallen een soortgelijke 
ontwikkeling in gang is of wordt gezet ten aanzien van bebouwing langs de Zeeuwse kust. 
De PvdA-fractie pleit daarom voor een bouwstop langs de hele Zeeuwse kust. 
De Zeeuwse kust is één van de weinig plekken in Nederland waar Zeeuwen, mensen van 
elders in het land en uit het buitenland ruimte en rust kunnen ervaren. Vele Zeeuwen 
verdienen hier hun boterhammen mee. Deze spreekwoordelijke kip met de gouden eieren 
dient volgens de PvdA-fractie gekoesterd te worden zodat zij niet van leg afraakt. 
Tijdens de vergadering van de Commissie Waterkeringen & Wegen van dinsdag 4 oktober  
jongstleden is door de PvdA gevraagd of het waterschap vergunning moet verlenen voor de 
bouw van een object op of langs de zeeweringen binnen het gebied van waterschap 
Scheldestromen. Gezworene Bert de Smet antwoordde hierop bevestigend. 
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. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat in afwachting van de nieuwe Kustvisie per 
direct een bouwstop langs de Zeeuwse kust moet worden afgekondigd? Zo nee, waarom 
niet? 
2. Wat kan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen doen om het volplempen 
van de Zeeuwse kust te voorkomen? 
3. Kunt u ons op een kaart aangeven waar bouwvergunningen op en langs de Zeeuwse 
zeeweringen zijn verleend? 
4. Voor welke locaties en door wie zijn op nog onbebouwde delen van de Zeeuwse 
zeeweringen bouwvergunningen aangevraagd? 
 
 
Beantwoording vragen: 
 
1. Het waterschap heeft zijn eigen beleid als het gaat om het bouwen in de 

waterkeringszone. Dit beleid bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen. Het eerste 
betreft het vergunningenbeleid voor de niet permanente bebouwing zoals strand- en 
dijkpaviljoens. Het tweede heeft betrekking op de permanente bebouwing. Voor wat 
betreft dit laatste hanteert het waterschap de zogeheten bebouwingscontouren. 
Buiten de bestaande bebouwingscontouren wordt in het waterstaatswerk en in de 
beschermingszone A geen nieuwe bebouwing toegestaan, met uitzondering van 
bebouwing met maatschappelijk belang zoals bijvoorbeeld radartorens. Binnen de 
bebouwingscontouren kan dit onder nader te bepalen voorwaarden wel. Voor meer 
informatie verwijzen we u naar het in de Algemene Vergadering van het waterschap 
op 26 mei 2016 vastgestelde Waterkeringenbeheerplan. 
Als het gaat om initiatieven voor zowel niet als wel permanente bebouwing geldt dat 
we volgend zijn op de bestemmingsplannen van de gemeenten. Wij toetsen de 
initiatieven en verlenen vergunning op basis van eisen gerelateerd aan de 
waterveiligheidsopgave en gevolgen voor beheer en onderhoud van de 
waterkeringszone. 
Voor initiatieven buiten de waterkeringszone hebben wij geen wettelijke of andere 
bevoegdheden. In het kader van het opstellen van de Zeeuwse Kustvisie wordt een 
inventarisatie gehouden naar bebouwingsinitiatieven en -plannen die er nog zijn langs 
de Zeeuwse kust. Op basis daarvan zal op een later moment bestuurlijke 



 

 

besluitvorming plaats moeten vinden over deze initiatieven en de ruimte die hiervoor 
geboden is en wordt. In deze afweging moet nadrukkelijk rekening worden gehouden 
met de factor planschade.  
In ieder geval tot aan het moment dat de Zeeuwse Kustvisie wordt vastgesteld zal het 
waterschap zeer terughoudend omgaan met het vergunnen van bebouwingsinitiatieven 
die niet voldoen aan de algemene regels van het vergunningenbeleid van het 
waterschap. Dit geldt dan zowel voor de kustzone als voor de waterkeringen langs 
Ooster- en Westerschelde. 

 
2. Om het door u genoemde ‘volplempen van de Zeeuwse kust te voorkomen’ zal het 

waterschap zijn beleid handhaven. Zoals eerder gezegd heeft het waterschap geen 
bevoegdheden buiten de waterkeringszone. Wel werken wij actief mee aan de 
Zeeuwse kustvisie vanuit ons belang voor waterveiligheid maar ook het algemeen 
belang om een aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige Zeeuwse kust te behouden. 

 
3. en 4.: 
We hebben een overzicht gemaakt van de in 2016 verleende watervergunningen en de 
aanvragen die nog in behandeling zijn. Zie daarvoor de bijlagen. 
 


