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‘Tijd om écht aan de slag te
gaan met zeespiegelstijging’
Pleidooi professor Rotmans in Ouwerkerk

De wethouders kregen aan het einde van de dialoogdag op een kaart suggesties om invulling te geven aan de randen van de Oosterschelde. Links
Cees van den Bos van Schouwen-Duiveland (foto Barbara Deurloo, Picture Bar)

Professor Rotmans erkende dat er nog
veel zaken niet duidelijk zijn. Maar de
tijd om er alleen over te speculeren is
wat hem betreft wel voorbij. ,,Ik waarschuw al dertig jaar voor de klimaatveranderingen. Het wordt tijd dat we

er iets mee doen,” zo hield hij zijn
gehoor voor.
Een conclusie die door de aanwezigen wel werd gedeeld. Ook wethouder Cees van den Bos was blij met de
klimaatdag, waarmee hij hoopt dat

het ook bij het publiek meer gaat
leven. Samen met zijn collega-wethouder van Noord-Beveland ontving
hij diverse suggesties om over na te
denken voor wat de randen van de
Oosterschelde betreft. •
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informatie-avond

SPECIAAL AANBOD
• 19.00 uur inloop
• 19.20 uur start informatie-avond

a a n bo d

VAN DEN DOEL

een redactionele beschouwing
op de actualiteit door
Aad van der Wouden

Bevriezen

Natuurlijk blijft het belangrijk om kennis te vergaren, maar
het wordt nu wel hoogtijd om werk
te maken van een klimaat-robuuste
Delta. Over het klimaatproof maken
van Zeeland gaat al snel dertig
tot veertig jaar heen. En tegen die
tijd moet de provincie gewapend
zijn tegen een hogere zeespiegelstand. Hoogleraar Jan Rotmans
uit Rotterdam was er deze week in
Ouwerkerk duidelijk over.

OUWERKERK

Rotmans sprak tijdens de dialoogdag
klimaat en Oosterschelde. Een tweede
conferentie op initiatief van de vrijdenkers Aad Smaal, Philip Drontmann
en Idco Duynhouwer. Vorig jaar trapten ze de discussie over klimaatverandering en de Oosterschelde af op
Neeltje Jans. Deze week was de vijfde
caisson in Ouwerkerk de plek waar
deskundigen en belanghebbenden
bij elkaar kwamen.
Want klimaatverandering komt steeds
hoger op de agenda. De zeespiegelstijging gaat sneller dan voorzien.
Het is volgens velen niet de vraag of de
zeespiegel op enig moment met drie
meter stijgt, maar wanneer. Voorlopig
wordt uitgegaan van anderhalve
meter in 2100. En dat heeft grote
consequenties voor mens en natuur.
Tijdens het congres werd weer duidelijk dat mens en water met elkaar moeten optrekken. Niet meer met de rug
naar de zee dus.
Diverse deskundigen spraken tijdens
de dialoogdag. Zoals de bekende
weervrouw Margo Ribbering. Zij
schetste de klimatologische veranderingen, die op Nederland afkomen. Langere periodes van droogte
en warmte bijvoorbeeld. Ook hevige
neerslagperiodes, waar juist weer
sprake is van wateroverlast. Marieke
Braber-Schot (de beoogd voorzitter
van de Recron op het eiland) had er als
campinghouder deze zomer al mee te
maken. Warm, droog en daarmee ook
zes weken een barbequeverbod op de
camping. Klinkt simpel, maar daar
krijgen campings dus mee te maken.
En wat doen het veranderende klimaat
met de veiligheid? Tal van ideeën gaan
er rond. Van prijsgeven van land tot
aan het verdubbelen van de dijkstructuur. En natuurlijk een kering, die wat
vaker dicht zal gaan in een jaar. Maar
wat betekent dat dan weer voor de
natuur in de Oosterschelde? Vragen
te over.

VRIJE
STEMMEN

De politieke partijen scherpen de
messen om volgende week met elkaar
het debat aan te gaan over de begroting van volgend jaar. De wensenlijstjes circuleren alweer en achter de
schermen worden allianties gesmeed.
Dat de gemeente er minder rooskleurig voor staat weten we nu wel.
Maar wat me niet lekker zit is het
gemak waarmee voorgesteld wordt
om de subsidies aan de talloze verenigingen een jaartje te bevriezen.
Dat betekent per saldo dat er dus minder geld te besteden is. Iedere maatregel is gerechtvaardigd, maar heeft
de gemeente nu al goed gekeken naar
zichzelf? Kan het nog goedkoper in
het gemeentehuis? Moeten er nu echt
weer ambtenaren extra aangenomen
worden?
Het zou de gemeenteraad sieren om
het bevriezen van de subsidies te
voorkomen. Uit financiële overwegingen, maar ook om een signaal naar de
eigen organisatie af te geven. De kerntakendiscussie (welke taken wel en
niet uitvoeren) is nooit echt gevoerd.
Is nooit het niveau van de gemeentelijke hertenkampjes ontstegen.
Maar nu wel de verenigingen de wacht
aanzeggen. Dat kan wel eens pijn
doen. Zeker bij organisaties met personeel. Daar gaan de lasten gewoon
door, moeten de salarissen gewoon
meegroeien. De consequenties kunnen best groot zijn.
Natuurlijk moet er iets anders bedacht
worden als de subsidies niet bevroren worden. Dat is logisch. Maar die
opdracht kan de raad aan het college
geven. Het moet uit de lengte of de
breedte komen toch. Uiteindelijk is
het laatste benchmark-onderzoek
(geeft de gemeente niet teveel uit in
vergelijking met andere gemeentes)
nog niet beoordeeld door de raad.
Wacht dat even af dan. •
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Piekerplaat

Wekelijks gaat fotograaf Joop van
Houdt het eiland manipuleren en dat
levert verrassende, soms kunstzinnige beelden op van… ja waarvan
eigenlijk? Enig idee welke markante
plaatsen deze week bij elkaar komen?
Het antwoord staat op pagina 7.
joopvanhoudt@gmail.com •

