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Naar aanleiding van uw brief van 24 juli 2016, waarin u verwijst naar uw aan Provinciale Staten
gerichte brief van 18 maart 2016 over de rol van het Waterschap Scheldestromen bij de vestiging
van de marinierskazerne in Vlissingen, berichten wij u het volgende.
Zoals de statengriffie u ook per brief van 28 juli jl. heeft laten weten, heeft de inhoudelijke beantwoor
ding door ons college van uw brief aan Provinciale Staten enige vertraging opgelopen. Dit betreuren
wij.
In uw brief legt u e en aantal opmerkingen en vragen voor met betrekking tot de taakuitoefening van
het waterschap in relatie tot de vestiging van de marinierskazerne. Uit het feit dat het waterschap op
initiatief van de provincie gronden beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de marinierskazerne
(tegen een geringe vergoeding), leidt u af dat de provincie het waterschap een oneigenlijke taak zou
hebben toegekend ter behartiging van het alg emeen belang. U plaatst hierbij vraagtekens uit oog
punt van de taken van het waterschap als functioneel bestuur, in de kern houdt uw vraag in of het
waterschap en de provincie, met het oog op het algemeen belang dat met de marinierskazerne is
gemoeid, binnen de grenzen van hun bevoegdheden hebben gehandeld. Wij merken hierover het
volgende op
Waterschappen zijn openbare lichamen met functionele taken op het terrein van de waters taatkun
dige verzorging van een bepa ald gebied (functioneel bestuur) en onderscheiden zich daarmee van
provincies en gemeenten (algemene democratie). Het waterschap Is evenals provincies en gemeen
ten een publiekrechtelijke rechtspersoon dat als zodanig eigendommen heeft en overeenkomsten
kan aangaan. De ta akuitoefening door het waterschap op basis van de Waterschapswet en de Waterwet laat onverlet dat het waterschap bij zijn taken en handelen rekening heeft te houden met
functietoekenning aan locaties en (ruimtelijke) besluiten die in het algemeen belang en op basis van
een brede belangenafweging zijn vastgesteld door daartoe bevoegde organen van het rijk, de pro
vincie of een gemeente De (functionele) taakuitoefening van het waterschap is ingebed in de taak
uitoefening door de ov erheden van de algemene democratie.
In dit geval is sprake van een door de provin cie vastgesteld inpassingsplan op basis van de W et
ruimtelijke ordening, met als doel te komen tot (doelmatige) realisatie van de kazerne en de inrichting
van het terrein. In dit verband heeft de provincie met het waterschap afspraken gemaakt over het
beschikbaar stellen van waterschapsgronden, om deze te kunnen overdragen aan het Ministerie van
Defensie. Deze overeenkomst valt binnen de bevoegdheden van de provincie en het waterschap.
Relevant aspect bij de tus sen de provincie en het waterschap gemaakte afspraken is voorts, dat
realisatie van de marinierska zerne leidt tot aanmerkelijk hogere waterschapsheffingen voor het ka 
zerneterrein en de bouwwerken daarop.
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In uw brief werpt u, naar ons oordeel ten onrechte, het beeld op dat de deur zou zijn opengezet voor
ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de provincie respec
tievelijk het waterschap, uit oogpunt van de behartiging van het algeme en belang De situaties die u
in dat verband naar voren brengt zijn naar ons oordeel van andere aard. Uw veronderstellingen
onderschrijven wij dan ook niet.
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Een afschnft van deze brief hebben wij naar Provinciale staten gezonden.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten

drs.

A.W

Polman, voorzitter

ans

Behoort bij brief d d 5 september 2016 met ons kenmerk. 16012806
van de afdeling Ontwikkeling

2

