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Geacht Bestuur,
Bij deze dienen wij onze, hierna volgende zienswijze, in aangaande het OntwerpWaterkeringenbeheerplan van uw waterschap. Wij verzoeken u dit ontwerpplan naar
aanleiding van onze opmerkingen aan te passen.
1. Natuur en landschap
In het beheerplan wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de zeer bijzondere
natuur- en landschapswaarden van de Zeeuwse kustgebieden.
Dit, terwijl er wel uitgebreid en gretig, ingegaan wordt op nieuwe recreatieve
bebouwing in de kustzone, omdat dit ‘direct leidt tot economisch voordeel voor het
waterschap’ (par. 4.3). Hierop wordt in de volgende paragraaf verder ingegaan.
De Nederlandse duinkust is grotendeels nog gaaf en ongeschonden met in veel
gevallen open en natuurlijke stranden. In Europees verband gezien is dit zeer
waardevol en uniek, met de Belgische kust als ultiem anti-voorbeeld. Onze
duinkusten behoren tot de belangrijkste en meest authentieke natuurgebieden van
ons verder sterk gecultiveerde en dichtbevolkte land.
Een grote meerderheid van de bevolking is dan ook zeer begaan met de
instandhouding van onze natuurlijke kusten. Dit is afgelopen maanden nog eens erg
duidelijk geworden door de massale steunbetuiging aan de actie “Bescherm de kust”
en door de protestacties tegen de huidige golf aan recreatie-bouwprojecten en
plannen voor nog meer projecten en strandhuizen.
Landelijk werd deze, in Zeeland begonnen, protest-golf opgepikt door onder andere
leden van de Tweede Kamer. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw

Schultz van Haegen, gaf onlangs in een interview in het NPO-journaal aan dat ze
haar voornemen om meer ruimte te geven voor nieuwe bouwwerken in de kustzone
ging heroverwegen. Haar plan om lagere overheden meer verantwoordelijkheid te
geven voor het kustbeleid, c.q. bouwplannen in en langs de kustzone, werd
ingetrokken. Deze aanpassing van het regeringsbeleid is door de Tweede Kamer 8
maart jl. nog eens bezegeld middels een door een grote meerderheid gesteunde
motie tegen het verder open zetten van de deur voor het bouwen aan en op de
kustlijn.
Niet alleen de natuursector liep te hoop tegen nieuwe bouwplannen langs de kust. In
Zeeland waren het vooral ook recreatieondernemers, breed gesteund door
plaatselijke bewoners en recreanten, die het voortouw namen met het bezwaar
maken tegen onder andere strandhuizen op de Schouwse stranden en de
ontwikkeling van Brouwerseiland (een omvangrijk recreatieproject in de
Grevelingen).
De grotendeels nog ongestoorde kusten van Zeeland vertegenwoordigen niet alleen
een groot natuur- en landschapsbelang, maar vormen tevens de belangrijkste basis
voor de recreatief-economische belangen van Zeeland.
In uw Waterkeringsbeheerplan zou dan ook moeten doorklinken dat naast het
zeeweringsbelang voor veiligheid, de instandhouding en ontwikkeling van de natuuren landschapswaarden van de kustzone, een tweede hoofdfunctie van de
waterkeringen vormt.
In het Waterkeringsbeheerplan zouden ten eerste de specifieke natuur- en
landschapswaarden van de verschillende Zeeuwse kustgebieden kort samengevat
dienen te worden. Ten tweede zou uitgewerkt dienen te worden hoe het
zeeweringsbeheer ten bate van de veiligheid zo goed mogelijk uitgevoerd kan
worden in relatie tot het behoud en de versterking van de natuur- en
landschapswaarden van de kust.
Overigens, wat dit laatste betreft is onze vereniging in de meeste gevallen content
met de wijze waarop het waterschap de laatste jaren het zeeweringsbeheer op
Schouwen-Duiveland uitvoert en afstemt met de natuurbeheerorganisaties.
2. Recreatieve bebouwingen
De primaire, en tevens enige taak van de waterschappen aangaande onze
zeeweringen is het uitvoeren van het veiligheidsbeheer, dus het voorkomen van
overstromingen, zoals vastgelegd in de Waterwet.
Het is dan ook vreemd dat in het onderhavige ontwerp-beheerplan uitgebreid
ingegaan wordt, in hoofdstuk 4, op recreatief medegebruik van stranden en duinen
en het ontwikkelen van permanente en seizoensgebonden bebouwingen in de
kustzone. Het waterschap wil in dit verband zelfs een pro-actieve rol gaan spelen.
Dit, omdat ‘. . . het Rijk zich planologisch meer zal terug trekken vooral langs de
kust. Dit geeft het waterschap kansen voor het invullen van deze rol’ (par.4.3).
De leidraad hierbij voor het waterschap vormt, zoals wij hiervoor al aangegeven
hebben, het generen van extra inkomsten, tegen ‘marktconforme tarieven’ (par. 4.5).
Ten onrechte beschouwt het waterschap zich als een orgaan dat ruimtelijke
ordeningsbeleid mag, en kan uitvoeren. Hierover gaan andere overheden, met een
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doorgaans hoger democratisch gehalte omtrent planologische besluitvorming dan dat
van een waterschap.
Waterschap Scheldestromen dient zich verre te houden van het ruimtelijke
ordeningsbeleid voor het kustgebied, zolang het zeeweringsbelang niet geschaad
wordt. Zeker als hierbij onze waardevolle kust ook nog eens beschouwd wordt als
een ‘economisch wingewest’, dat voor de korte-termijn-winst best meer bebouwd zou
mogen worden.
Daarom zou de inhoud van hoofdstuk 4 van het onderhavige beheerplan sterk
aangepast dienen te worden.
Overigens, de aanleiding voor de nieuwe planologische taak die het waterschap
zichzelf aangemeten heeft is inmiddels niet meer aan de orde, zoals wij in onze
voorgaande paragraaf aangegeven hebben. De regering is onlangs, na breed
maatschappelijk protest, terug gekomen op haar voornemen om meer zeggenschap
over het kustbeleid naar de lagere overheden te delegeren. (Nog voordat de
decentralisatie van het kustbeleid goed en wel ingevoerd is ‘vliegen’, triest genoeg,
‘provincies, gemeenten en waterschappen al uit de bocht’ met een stortvloed aan
recreatieplannen voor ons kustgebied.)
3. Klimaatsverandering en zeespiegelstijging
Klimaatsverandering, onder andere de toename van zware stormen, en
zeespiegelstijging zijn frequent in het nieuws. Toekomstscenario’s worden nagenoeg
jaarlijks bijgesteld, en worden telkens pessimistischer. Zo kwam afgelopen zomer uit
wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door onder andere de TU van Delft, naar
voren dat de tot nu toe door het KNMI verwachte stijging van de zeespiegel voor
Nederland van 85 cm aan het einde van de eeuw eerder groter dan kleiner zal zijn.
Klimaatsverandering en zeespiegelstijging zullen grote technische en economische
consequenties hebben voor het zeeweringsbeheer. In een meerjarig beheerplan voor
de Zeeuwse waterkeringen dient dit punt uitgebreid aan de orde te komen, met onder
andere een doorkijk naar de langere termijn wat betreft een duurzaam, en betaalbaar
zeeweringsbeheer.
In verband met de komende klimaatwijziging en zeespiegelstijging is het extra
vreemd dat het waterschap pleit voor meer bebouwing in de kustzone, en meewerkt
aan bijvoorbeeld nieuwe, grote bouwwerken in de erg smalle, en erosieve kustlijn bij
Cadzand-Bad, zijnde een Zwakke Schakel, en Vlissingen, of paalwoningen op het
Sophiastrand in de Oosterschelde bij Wissenkerke.
Dit is niet bevorderlijk voor de beeldvorming van het waterschap als een degelijke,
duurzaam en toekomst gericht werkende organisatie, waarbij de zeewering-, natuuren landschapsbelangen van onze kustzone in veilige handen zijn.
Hoogachtend,
Drs. J.W. Beijersbergen, voorzitter

H. J. Visser, secretaris
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