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Inleiding
Verkiezingsprogramma waterschap Scheldestromen 2019-2023
De Partij voor Zeeland is als regionale partij met nauwe banden met de lokale partijen die actief zijn in de gemeentelijke politiek voorstander van een praktische benadering van de vragen met betrekking tot water in de breedste zin en bereikbaarheid
die op ons afkomen bij het besturen van ons waterschap.
Maatregelen moeten haalbaar en vooral betaalbaar zijn. De afstand tot de bewoners wiens belangen wij mogen behartigen in het waterschapsbestuur is wat ons
betreft klein.
Daarmee hopen wij een voorbeeld te zijn voor de landelijke partijen die gestuurd
door landelijke afspraken het belang van ons landsdeel uitruilen tegen andere
belangen.
De Partij voor Zeeland is voor een zelfstandig waterschap in onze provincie dat
samenwerkt met gemeenten, provincie en rijksoverheid om de vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien tijdens het beheer en onderhoud van bijna 500 km
primaire zeeweringen en zo'n 3500 km plattelandswegen op te lossen.
Het waterschap heeft als functionele organisatie met een eigen budget en expertise
een belangrijke stem.
Het waterschap is een organisatie waar veel (regionale)kennis aanwezig is die
andere overheden vaak niet paraat hebben. Deze kennis mag daarom niet verloren
gaan in verregaande centralisatie van overheidsdiensten waarvan de voordelen
gezien ontwikkelingen in het recente verleden zeer ter discussie staan.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft
een studie gemaakt over het Nederlandse bestuursmodel en onderkent de unieke
positie van de waterschappen in Nederland en adviseert deze daarom te behouden.
Om de afstand tot de praktijk klein te houden vinden wij dat het waterschap zich niet
moet beperken tot een toezichthoudende rol maar ook een rol heeft in het uitvoeren
van beheer en onderhoudstaken.
Deze aanpak biedt een goed inzicht in kostenontwikkelingen waardoor offertes uit
de markt beter beoordeeld kunnen worden.
Gezien nieuwe vormen van samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen is
het zeer van belang om als gelijkwaardige gesprekspartner de discussie aan te
gaan.
Ook nieuwe innovatieve vormen van aanbesteden, waarbij de nieuwste technieken
en inzichten in de praktijk worden gebracht, vragen dat het waterschap een volwaardige kennispartner is.
Daarom moet wat ons betreft het waterschap behouden worden voor Zeeland waarbij verbeterpunten zeker niet uit de weg worden gegaan.

Kandidaten
De eerste 10 Kandidaten Waterschap Scheldestromen
1. Gert-Jan Minderhoud
2. Kees hanse
3. Marien Weststrate
4. Chris Koopman
5. Wim van de Heijning
6. Joey Smet
7. Han van ‘t Hof
8. José de Buck
9. François babijn
10. Bertie Steur
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Zoetwater

De Deltawerken hebben Zeeland veel goeds opgeleverd.
Een uitstekende beveiliging tegen overstromingen, vele mogelijkheden voor recreatie en op het IJsselmeer na, het grootste zoetwaterreservoir van ons land: het
Volkerak Zoommeer.
Sinds 2007 wordt er gesproken over verzilting van dit meer wat overigens ook een
belangrijke vaarroute voor vervoer over water is met als argument de waterkwaliteit.
Op gezette tijden treedt blauwalg op en verzilting zou dat probleem oplossen.
De Partij voor Zeeland is vanaf het begin tegen deze plannen geweest omdat het
meer nog maar amper 20 jaar zoet was en natuurlijke processen lange tijd nodig
hebben om tot een evenwicht te komen.
De nu ontstane zoetwater natuur zal volledig vernietigd worden als er verzilt wordt
en de agrarische sector die nu op eenvoudige wijze zoet water voor irrigatie uit het
meer kan halen wordt terug in de tijd geworpen.
Peperdure alternatieve aanvoer door Brabant zal te weinig soelaas bieden en in de
toekomst zal er vanwege weersextremen juist veel meer zoetwater nodig zijn.
In de bestaande situatie is er genoeg water beschikbaar om de zoetwatervoorziening naar de Zeeuwse eilanden nog verder uit te breiden.
Blauwalg en natuurlijke verzilting van het meer kunnen worden bestreden door met
zoet rivierwater door te spoelen.
De droge zomer van 2018 heeft dit in de praktijk aangetoond en de Partij voor Zeeland wil deze maatregelen in de toekomst verder verfijnen.

Openstelling werkpaden

De door het waterschap aangelegde werkpaden aan de zeezijde van de zeeweringen zijn een uniek recreatief product.
Velen wandelen of fietsen langs het water met prachtig uitzicht op de natuur terwijl
anderen genieten van de op korte afstand passerende scheepvaart.
Toch zijn op veel plaatsen deze paden niet toegankelijk omdat de natuur er onder
zou lijden,Het waterschap is daarom gedwongen op plaatsen waar de paden zijn
gesloten overgangen te maken waar fietsers naar de landzijde van de zeewering
worden geleid waar ze tussen het andere verkeer terechtkomen met alle onveilige
situaties van dien.
De Partij voor Zeeland is voor volledige openstelling van deze paden voor recreanten.
Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en de natuur lijdt er niet onder als mensen
fietsend of wandelend passeren.
Natuur is robuster dan sommigen suggereren.
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Ontpolderen

De Partij voor Zeeland is tegen het doorsteken van de dijken.
Deze maatregel is volstrekt contraproductief zowel voor de natuur als voor de
bescherming tegen overstromingen.
Het opgeslibde land is net zo goed een geschenk van de natuur als de rondvliegende vogels en de polders die wij daarvan gemaakt hebben zijn net zo waardevol
als de slikken en schorren.
De projecten die tot nog toe zijn uitgevoerd zijn financieel uit de hand gelopen terwijl
de beloofde topnatuur niet wordt geleverd.
Ook de ideeën die leven met betrekking tot wisselpolders en overslagdijken wijzen
wij af.
De oudste polders die meer landinwaarts liggen zijn door inklinking vaak het diepst
gelegen terwijl de jonge polders die het meest tegen de zeewering aan liggen hoger
gelegen zijn zodat het effectief laten opslibben van gronden een moeilijke zaak
wordt.
Ook de overslagdijk waarover het zoute zeewater het land in mag lopen zien wij niet
als een goede oplossing.
De schade aan het achterliggende gebied is niet acceptabel en de vervolgkosten
zullen hoog zijn.
We hebben het hier niet over rivierwater maar over zout zeewater, berging hiervan
is niet aan de orde omdat we rechtstreeks in verbinding staan met de Noordzee en
iets verderop de Atlantische Oceaan.

Belastingen

Om tot een eenvoudiger en rechtvaardiger belastingstelsel voor de waterschappen
te komen is de Commissie Aanpassing Belastingstelsel met een advies gekomen
om veranderingen het belastingstelsel aan te brengen.
Een voorstel heeft betrekking op de door velen onbegrepen verontreinigingsheffing.
Het is nu zo dat 1 persoonshuishoudens aangeslagen worden voor 1 vervuilingseenheid terwijl 2 persoonshuishoudens aangeslagen worden voor 3 vervuilingseenheden en meerpersoonshuishoudens betalen nooit meer als 3 vervuilingseenheden.
De Partij voor Zeeland vindt dit een achterhaald stelsel waar een belastingheffing uit
voortvloeit die geen recht doet aan de werkelijke kosten die het waterschap maakt.
Degene die kosten veroorzaakt moet daarvoor worden aangeslagen en met de
technische middelen die ons nu ter beschikking staan is dat mogelijk.
Wij vinden dat er onderzocht moet worden of belastingheffing via het drinkwaterverbruik een begaanbare weg is.
Op deze wijze worden de kosten van waterzuivering verhaald op degenen die het
meest aanleveren op de zuivering.
Zeker zo belangrijk vinden wij dat de belastingplichtige zelf invloed kan uitoefenen
op de heffing en mensen beloond worden met lagere belastingen als ze bewust met
drinkwater omgaan.
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Belastingen
De terreinbeherende organisaties beheren meer dan 27500 ha. natuur in het werkgebied van waterschap Scheldestromen.
De heffing op natuurgronden bedraagt 7,94 Euro dat betekent dat de natuurorganisaties een korting van 90% krijgen ten opzichte van de sector ongebouwd die 79,89
Euro per ha. betaalt.
De Partij voor Zeeland vindt dit achterhaald.
De natuurorganisaties zijn geen zieltogende onbetekenende stichtingen meer die,
omdat zij een algemeen belang dienen, enorme belastingkorting nodig hebben.
Zij hebben nu een aanmerkelijk grondbezit waarover nauwelijks belasting geheven
wordt waar door allerlei natuursubsidies en commerciële activiteiten financieel rendement uit wordt gehaald.
Ook krijgen sommige terreinbeheerders steun van de goededoelenloterijen en
hebben ze door hun grote grondportefeuille een flinke vinger in de pap als er infrastructurele werken moeten worden aangelegd in ons werkgebied.
In dat soort situaties moet er net als voor andere grondeigenaren voor compensatie
gezorgd worden.
Door de vorm van beheer die in deze natuurgebieden wordt toegepast kunnen we
stellen dat er in ieder geval net zoveel beheer en onderhoud door het waterschap
nodig is als voor de categorie ongebouwd daarom vinden wij dat de heffing op
natuurgronden en die op ongebouwd veel dichter bij elkaar moet liggen.
De korting van enkele miljoenen Euro's op natuurgronden drukt zwaar op de begroting van het waterschap, waardoor andere categorieën zwaarder belast moeten
worden.
Aangezien er altijd inflatie optreedt en het uitvoeren van werken en de materialen
die daarvoor nodig zijn duurder worden zullen we er niet aan ontkomen enige stijging van de waterschapsheffing toe te staan maar wij zullen er op toezien dat door
doelmatig werken en het met een financieel haalbaar tempo uitvoeren van werkzaamheden deze stijging zo gering mogelijk blijft.

Klimaatadaptatie

Wetenschap is geen democratisch proces maar komt tot conclusies door onderzoek
en ratio. De Partij voor Zeeland gaat uit van harde cijfers en vindt dat beslissingen
over te nemen maatregelen daarop gebaseerd moeten zijn.
De klimaatverandering en daaruit voortvloeiende zeespiegelstijging zijn niet zo
urgent dat zeer ingrijpende maatregelen ad hoc en naar ons idee zonder voldoende
wetenschappelijke onderbouwing genomen mogen worden.
De technologische ontwikkelingen gaan in deze tijd, juist door de grote aandacht
voor het onderwerp, zeer snel en er zitten veelbelovende ontwikkelingen aan te
komen.
Wij vinden het daarom onverstandig om, gevoed door angst en emotie, zeer dure
maatregelen te nemen die op korte termijn al door innovatie kunnen worden ingehaald terwijl de al gerealiseerde maatregelen nog decennia effectief zijn.

Het werk aan de zeeweringen is nooit af en het is nog nooit iemand gelukt de tijd
terug te laten lopen. We moeten vooruit kijken en ons aanpassen aan de omstandigheden.
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Slotwoord
Waterschap Scheldestromen staat de komende jaren voor grote uitdagingen.
Het versterken van zeeweringen, het zuiveren en verwerken van het door bedrijven
en burgers aangevoerde afvalwater, het recyclen van de daaruit voortkomende
restproducten, wegen, bermbeheer en fietspaden zijn zaken die de aandacht
vragen.
Daarbij zal de Partij voor Zeeland blijven hameren dat de kosten hiervan niet alleen
bij de burger worden neergelegd. Dat er een eerlijke verdeling van kosten moet
komen voor industriële bedrijven, agrarische bedrijven, natuurterreinen en burgers.
Daarbij zal Waterschap Scheldestromen een beleid moeten inzetten waarbij een
kerntakendiscussie zal moeten worden gevoerd. M.a.w. wat zijn nu specifiek de
taken van het Waterschap.
Het Waterschap dient er voor te zorgen dat wateroverlast zoveel als mogelijk dient
te worden tegengegaan en dat werkwegen langs de Scheldes toegankelijk worden
voor fietsers/recreanten.
Verder moet het Waterschap zich niet al te veel laten leiden door gesubsidieerde
klimaat fanatici/wetenschappers. Toegeven aan al hun wensen en aannames zal
iedereen in financiële zin zwaar in de portemonnee treffen.
Bedenk daarbij dat Nederland als speldeprik op deze planeet het klimaat niet kan
beïnvloeden. De grootste vervuilers trekken zich uit alle akkoorden terug of tekenen
bij het kruisje maar doen er weinig of niets aan.
Tevens zal een belangrijk speerpunt van de Partij voor Zeeland de komende jaren
zijn om de totale Waterschaps schuldenlast terug te dringen.
Gertjan Minderhoud
Lijsttrekker Partij voor Zeeland
Waterschap Scheldestromen
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