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Programma Wegen

Waterschap Scheldestromen

Totaal Programma Wegen

Overzicht prestaties programma Wegen
Programma Groen (Op schema van 

gestelde doel)
Oranje (>80 en <100 procent op schema 
van gestelde doel)

Rood (<80 procent op schema 
van gestelde doel)

Wegen 7 0 0

Prestaties met 
afwijkingen

- -

Exploitatiekosten programma Wegen
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, 

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 15.256.499 € 16.061.741 € -805.242

Externe opbrengsten € -16.205.611 € -17.013.663 € 808.052

Personeelskosten € 4.188.699 € 4.257.000 € -68.301

Rente en afschrijving € 2.854.157 € 2.843.000 € 11.157

Netto kosten programma wegen € 6.093.744 € 6.148.078 € -54.334

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen

Externe kosten:

In het kader van de Samenwerking Gladheidbestrijding worden extra kosten gemaakt voor 
aanvulling van de zoutvoorraad, die eind februari 2019 volledig was verbruikt. Ook de 
kosten voor ondersteunende gladheidsystemen stijgen licht en er is sprake van een BTW-
nadeel omdat de belastingdienst een andere methode van verrekenen voorschrijft van de 
eigen inbreng van personeel, materieel en steunpunten. Daarnaast wordt een onderzoek 
uitgevoerd naar de consequenties van strooien in korte tijd. In totaal levert dit een nadeel 
van circa € 240.000,- (N) op. De aanbesteding van de maaibestekken levert een nadeel op 
van circa € 72.000,- (N). Voor Rijkswaterstaat wordt de herinrichting van de Willemsweg 
uitgevoerd (€ 705.000,-) (N). De gemaakte kosten worden evenwel door Rijkswaterstaat 
vergoed (Externe opbrengsten *1). De uitvoering van het Groenbeheerplan is per 1 januari 
2019 overgeheveld van de investeringen naar de exploitatie. Daarnaast zijn er nog een 
aantal kleinere nadelige afwijkingen voor in totaal € 38.000,- (N). Omdat in 2018 hogere 
uitgaven zijn gerealiseerd dan geraamd en de inzet van het Ingenieursbureau niet meer 
ten laste komt van het project ontstaat eenmalig een voordeel van € 170.000,- (V). Het in 
de programmabegroting opgenomen onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking 
ingezet om de overschrijdingen te compenseren.

Externe opbrengsten:

Voor Rijkswaterstaat wordt de herinrichting van de Willemsweg uitgevoerd (€ 705.000,-) 
(V). De gemaakte kosten worden evenwel door Rijkswaterstaat vergoed *1. Er is sprake 
van een bijdrage door de partners waarmee we samenwerken voor de inzet van ons 
personeel (eigen en door ons ingehuurd) voor verschillende projecten (€ 106.000,-) (V) 
die niet in de begroting was voorzien. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere nadelige 
afwijkingen voor in totaal € 3.000,- (N).

 

Personeelslasten:
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Een nadeel van per saldo € 68.000,- (N). Er zijn extra kosten voor het inhuren van 
personeel, dit kan deels worden gecompenseerd omdat er nog vacatures zijn die in de loop 
van 2019 worden ingevuld.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten zijn de afschrijvingskosten € 25.000,- (N) 
hoger. De rentekosten zijn € 36.000,- (V) lager doordat er eind 2018 twee geldleningen 
zijn afgesloten tegen een lager rentepercentage dan begroot. Ook is er rekening 
gehouden met een voordeel op de nog af te sluiten geldlening in het 4e kwartaal 2019.

 

Risico’s en ontwikkelingen:

Op basis van de uitgevoerde acties van begin 2019 is de prognose voor gladheidsbestrijding 
verhoogd met de theoretische en geïndexeerde bedragen voor eind 2019, waardoor er een 
verwachte overschrijding ontstaat van circa € 195.000,-. Gezien het grillige verloop en de 
onzekerheid is deze mogelijke overschrijding niet in de cijfers verwerkt.

Investeringen Programma Wegen
Begroting Prognose Besteed

Bruto € 3.291.000 € 3.559.251

Netto € 3.035.000 € 2.961.033 € 1.589.082

Toelichting investeringen programma Wegen

Algemeen:

Binnen het programma Wegen is de prognose na afronding circa € 0,1 miljoen lager dan 
begroot. De prognose bij het project Reconstructies Wegen ligt circa € 0,3 miljoen lager 
dan begroot. Afhankelijk van de betreffende aanbesteding en uitvoering wordt gekeken of 
het restant van het beschikbare krediet in 2019 benut kan worden aan een resterend 
project. Aan de andere kant valt fietspad Vlake duurder uit als gevolg van wijzigingen in 
het ontwerp en prijsstijgingen en zijn er nog restbetalingen in 2019 i.p.v. 2018 (binnen 
krediet) bij fietspad Kortgene-Colijnsplaat (totaal € 0,2 miljoen).

 

Risico's en ontwikkelingen:

Fietspad Roterij-Zuiddijk Dreischor (PRJ1299):Er is een variant ontwikkeld die reële 
mogelijkheden biedt om het fietspad aan de noordkant van de beide dijken te realiseren. 
Het ontwerp en de bijbehorende raming worden aan deze nieuwe variant aangepast. 
Daarnaast moet met de gemeente Schouwen-Duiveland afstemming plaatsvinden over hun 
bijdrage hierin. Met een deel van de betrokken grondeigenaren moet nog 
overeenstemming bereikt worden.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te 
vinden:
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Niet van toepassing.

Prestatieboom Verkeersveiligheid

Strategisch effect Verkeersveiligheid
Doelstellingen
Verkeersveiligheid

Op onze wegen is de kans op letsel en schade voor de weggebruiker minimaal

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid
Doelstellingen
1. Schoolfietsroutes

Op (School)fietsroutes* zijn fietsers gescheiden van ander verkeer op de wegen met een 
hoge verkeersintensiteit (m.b.t. fiets, auto en landbouwverkeer) en snelheid.

*(School)fietsroutes o.b.v. het netwerk Utilitair fietsverkeer Zeeland. met minimaal 250 
fietsers per etmaal) 

Stand van zaken

Indicatoren

Aantal kilometer aangelegd fietspad

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 0,5 -

2018 - - - - - 7,5

Investeringen
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2018 
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Algemene voortgang

De realisatie van een vrijliggend fietspad met een lengte van circa 5.100 meter 
langs de Kortgeenseweg, de Emelissedijk en de Colijnsplaatseweg tussen de 
bebouwde kommen van Kortgene en Colijnsplaat. Daarnaast het aanpassen van de 
kruispunten op de Molendijk en de Noordlangeweg en het verbreden van het viaduct 
over de Oostwestweg. Gelijktijdig wordt de weg conform EHK (Essentiële 
Herkenbaarheidskenmerken) 80 km ingericht en wordt er op delen van de 
hoofdrijbaan groot onderhoud uitgevoerd.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

PRJ1494 Fietspad Vlake

Geplande datum start uitvoering: 01-09-2019 Geplande datum technische afronding: 31-10-
2019 

Algemene voortgang

De aanleg van een vrijliggend fietspad aan de oostkant van de Kanaalweg tussen de 
aansluiting met de Oude Rijksweg (N289) en de aansluiting met de Reeweg bij 
buurtschap Vlake (zie bijgevoegde overzichtskaart). Het fietspad heeft een lengte 
van 530 meter. Tegelijkertijd met de aanleg van het fietspad wordt de Kanaalweg 
tussen de aansluiting met de Oude Rijksweg en de aansluiting met de Postweg 
(N670) ingericht als 80-km weg middels het aanbrengen van de markering behorende 
bij dit wegtype. Daarnaast wordt aan beide kanten van de aansluiting van de 
Reeweg op de Kanaalweg bij buurtschap Vlake een drempel aangelegd. De drempels 
hebben een hoogte van 8 centimeter en komen op een afstand van 80 meter ten 
opzichte van de aansluiting te liggen. Het gedeelte van de Kanaalweg tussen de 
twee drempels wordt als 60-km weg ingericht. Na inrichting van de Kanaalweg als 
80-km weg is het niet meer toegestaan om op de weg te fietsen. Het aanleggen van 
een fietspad tussen de Reeweg en de Postweg is echter niet nodig omdat er een 
goed alternatief voorhanden is. Er ligt immers een fietspad aan de andere kant van 
de dijk. Dit fietspad moet echter wel te bereiken zijn. Daarom wordt er ter hoogte 
van Pekaar Bestratingsmaterialen B.V. (Kanaalweg 83) een extra dijktrap aangelegd.

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.
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Geld

De prognose is dat de financiële afronding met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

2. Inrichting

De vormgeving en inrichting van de weg sluiten aan bij de functie en het gebruik van de 
weg

Stand van zaken

Indicatoren

Aantal kilometer 80-km weg ingericht conform EHK

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 1,7 9,2 -

2018 - - - - - 10,2

Investeringen
PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2019 

Algemene voortgang

Het doel van het inrichten van het wegennet volgens de EHK is het verbeteren van 
de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op regionaal en lokaal niveau. Een principe 
hierbij is dat een weg een herkenbare vormgeving moet hebben en een voorspelbaar 
verloop. Weggebruikers weten zo welk gedrag er van hen wordt verwacht en wat zij 
van anderen kunnen verwachten, waardoor ongevallen worden voorkomen. Binnen 
het project worden de Kanaalweg (Vlake) en de Sint Pietersdijk (Aardenburg) als 80 
km-weg ingericht. De Kanaalweg wordt middels het aanbrengen van markering 
aansluitend op de realisatie van het fietspad Vlake ingericht. Op de Sint Pietersdijk 
wordt gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd. De inrichtingsmaatregelen, het 
betreft het aanbrengen van grasbetontegels en markering, worden derhalve 
opgenomen in het deklagenbestek. Daarnaast worden de Werendijkseweg, de 

6



Programma Wegen

Waterschap Scheldestromen

Klaassesweg, de Zwaanweg en Verlengde Dishoekseweg (Zoutelande en Dishoek) 
middels het aanbrengen van markering als 60 km-weg ingericht.

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

3. Toestand van de weg

De staat en toestand van de weg en alles wat ermee samenhangt vormen geen 
onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van de weggebruiker

Stand van zaken

Indicatoren

Wegen scoren voldoende op veiligheid

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 95 95 95 95 -

2018 - - - - - 95

Percentage van de beplanting dat is omgevormd

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 1,3 1,3 1,3 2,5 -

2018 - - - - - 2,5
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Investeringen
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische afronding: 31-03-
2019 

Algemene voortgang

Het betreft de reconstructie van vier wegen en een fietspad in 2018. Het betreft in 
volgorde van prioritering de Mosselweg (Anna Jacobapolder), de Schorerweg 
(IJzendijke), het fietspad Dishoek, de Weeldijk (Wolphaartsdijk) en de 
Hooglandsedijk (Driewegen). De Schorerweg kon in 2017 niet uitgevoerd worden. 
Voor en op kosten van de gemeente Veere wordt een gedeelte van het fietspad 
Dishoek meegenomen. De verwachting is dat ook de kosten sluiten op het 
beschikbare krediet. Mocht tijdens de verdere voorbereiding blijken dat dit niet het 
geval gaat zijn dan wordt de reconstructie van de Weeldijk doorgeschoven. Indien er 
sprake is van een (aanbestedings)voordeel dan wordt het Sluiskilpad (Sluiskil) geheel 
of gedeeltelijk gereconstrueerd. Het Sluiskilpad wordt derhalve samen met de 
andere wegen en fietspaden besteksgereed gemaakt.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond.

PRJ1412 Reconstructies wegen 2019

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2019 

Algemene voortgang

Uit inspectie en onderzoek is gebleken dat een aantal wegen en weggedeelten in 
een zodanig slechte conditie zijn dat ze niet meer in aanmerking komen voor 
regulier onderhoud. Deze wegen en weggedeelten dienen daarom te worden 
gereconstrueerd. Een reconstructie omvat meestal het verwijderen van de 
verharding en fundering en het opnieuw aanbrengen ervan. Het vrijgekomen 
funderingsmateriaal wordt daarbij, indien mogelijk, hergebruikt op locatie. In 2019 
worden vooralsnog zes wegen en weggedeelten en twee fietspaden gereconstrueerd. 
Het betreft in volgorde van prioritering het Sluiskilpad (Sluiskil), het fietspad 
Noorddijk II en Duinweg (Cadzand), de Nieuwe Kraaijertsedijk (Lewedorp), de 
Goversweg (Kruiningen), de Weg van Kleverskerke naar Middelburg (Arnemuiden), de 
Ringdijk (Oostburg) en de Zuidweg (Anna Jacobapolder).
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Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2018 Geplande datum technische afronding: 28-02-
2019 

Algemene voortgang

De inspectie en het nader onderzoek van de 33 bruggen is in maart 2017 
aangeleverd. Op basis van de resultaten moet nog een nadere prioritering gemaakt 
worden welke brug(gen) aangepakt moeten worden. Deze prioritering gaat een 
onderdeel vormen van de nog op te stellen beleidsnotitie Kunstwerken. In 2018 gaan 
we groot onderhoud op twee betonbruggen op Schouwen-Duiveland. Het betreft de 
brug in de Schelpweg (Ellemeet) en de brug in de Tellersweg (Kerkwerve). Uit het 
nader onderzoek is gebleken dat het uitvoeren van groot onderhoud aan deze 
bruggen noodzakelijk en urgent is. Door het uitvoeren van het groot onderhoud 
voldoen de bruggen de komende 30 jaar aan de eisen voor de constructieve 
veiligheid.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

Het werk ligt op schema om binnen  het beschikbaar gestelde krediet te worden 
afgerond.

PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019-2020

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2019 Geplande datum technische afronding: 30-04-
2020 

Algemene voortgang

Binnen dit project gaan we groot onderhoud uitvoeren op de bruggen in de 
Elkerzeeseweg (Scharendijke), Hogeweg (Scharendijke), Florisweg (Kerkwerve), 
Ridderweg (Serooskerke), Ringdijk (Scharendijke) en Taaijersweg (Kerkwerve). De 
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drie eerstgenoemde bruggen worden in 2019 aangepakt en drie laatstgenoemde 
bruggen in 2020. Uit inspectie en onderzoek is gebleken dat het uitvoeren van groot 
onderhoud aan deze bruggen noodzakelijk en urgent is. Door het uitvoeren van het 
groot onderhoud voldoen de bruggen de komende 30 jaar aan de eisen voor de 
constructieve veiligheid.

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

4. Veilig rijgedrag

Weggebruikers vertonen veilig rijgedrag doordat zij zich bewust zijn van wat er van hen 
verwacht wordt qua snelheid, te volgen route en gedrag

Prestatieboom Bereikbaarheid

Strategisch effect Bereikbaarheid
Doelstellingen
Bereikbaarheid

Een bestemming kan door het daarvoor bestemde verkeer binnen een acceptabele tijd en 
via een geschikte weg worden bereikt

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid
Doelstellingen
1. Binnen redelijke tijd

De inrichting van ons wegennet is zodanig dat automobilisten uit de grotere kernen 
tijdig(binnen 10 minuten) op het hoofdwegennet kunnen zijn en tegelijkertijd ook de 
andere weggebruikers binnen redelijke tijd hun bestemming kunnen vinden

2. Functie en vormgeving

De functie en vormgeving van een weg sluiten aan bij het gebruik en behoefte van de 
weggebruiker
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Stand van zaken

Indicatoren

Wegen scoren voldoende op duurzaamheid

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 92 92 92 92 -

2018 - - - - - 91

Investeringen
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2018 

Algemene voortgang

De realisatie van een vrijliggend fietspad met een lengte van circa 5.100 meter 
langs de Kortgeenseweg, de Emelissedijk en de Colijnsplaatseweg tussen de 
bebouwde kommen van Kortgene en Colijnsplaat. Daarnaast het aanpassen van de 
kruispunten op de Molendijk en de Noordlangeweg en het verbreden van het viaduct 
over de Oostwestweg. Gelijktijdig wordt de weg conform EHK (Essentiële 
Herkenbaarheidskenmerken) 80 km ingericht en wordt er op delen van de 
hoofdrijbaan groot onderhoud uitgevoerd.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

PRJ1299 fietspad Roterij-Zuiddijk(Dreischor)
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Algemene voortgang

Het project omvat de aanleg van een fietspad langs de Roterijdijk en de Zuiddijk 
tussen de Kloosterweg (N654) bij Schuddebeurs en Dreischor. Het fietspad kan aan 
de noordkant van de beide dijken worden aangelegd en krijgt een breedte van 3,00 
meter. Dit betekent een flinke verbetering voor de verkeersveiligheid. Er zal 
tegelijkertijd met de aanleg van het fietspad groot onderhoud gepleegd worden op 
de beide wegen waarbij een gedeelte wordt verbreed.

Tijd

Het werk moet nog van start gaan.

Geld

Er is een variant ontwikkeld die reële mogelijkheden biedt om het fietspad aan de 
noordkant van de beide dijken te realiseren. Het ontwerp en de bijbehorende 
raming worden aan deze nieuwe variant aangepast. Daarnaast moet met de 
gemeente Schouwen-Duiveland afstemming plaatsvinden over hun bijdrage hierin. 
Met een deel van de betrokken grondeigenaren moet nog overeenstemming bereikt 
worden. 

PRJ1400 Reconstructies wegen 2018

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische afronding: 31-03-
2019 

Algemene voortgang

Het betreft de reconstructie van vier wegen en een fietspad in 2018. Het betreft in 
volgorde van prioritering de Mosselweg (Anna Jacobapolder), de Schorerweg 
(IJzendijke), het fietspad Dishoek, de Weeldijk (Wolphaartsdijk) en de 
Hooglandsedijk (Driewegen). De Schorerweg kon in 2017 niet uitgevoerd worden. 
Voor en op kosten van de gemeente Veere wordt een gedeelte van het fietspad 
Dishoek meegenomen. De verwachting is dat ook de kosten sluiten op het 
beschikbare krediet. Mocht tijdens de verdere voorbereiding blijken dat dit niet het 
geval gaat zijn dan wordt de reconstructie van de Weeldijk doorgeschoven. Indien er 
sprake is van een (aanbestedings)voordeel dan wordt het Sluiskilpad (Sluiskil) geheel 
of gedeeltelijk gereconstrueerd. Het Sluiskilpad wordt derhalve samen met de 
andere wegen en fietspaden besteksgereed gemaakt.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!
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Geld

De prognose is dat de financiële afronding met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond.

PRJ1412 Reconstructies wegen 2019

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2019 

Algemene voortgang

Uit inspectie en onderzoek is gebleken dat een aantal wegen en weggedeelten in 
een zodanig slechte conditie zijn dat ze niet meer in aanmerking komen voor 
regulier onderhoud. Deze wegen en weggedeelten dienen daarom te worden 
gereconstrueerd. Een reconstructie omvat meestal het verwijderen van de 
verharding en fundering en het opnieuw aanbrengen ervan. Het vrijgekomen 
funderingsmateriaal wordt daarbij, indien mogelijk, hergebruikt op locatie. In 2019 
worden vooralsnog zes wegen en weggedeelten en twee fietspaden gereconstrueerd. 
Het betreft in volgorde van prioritering het Sluiskilpad (Sluiskil), het fietspad 
Noorddijk II en Duinweg (Cadzand), de Nieuwe Kraaijertsedijk (Lewedorp), de 
Goversweg (Kruiningen), de Weg van Kleverskerke naar Middelburg (Arnemuiden), de 
Ringdijk (Oostburg) en de Zuidweg (Anna Jacobapolder).

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2019 

Algemene voortgang

Het doel van het inrichten van het wegennet volgens de EHK is het verbeteren van 
de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op regionaal en lokaal niveau. Een principe 
hierbij is dat een weg een herkenbare vormgeving moet hebben en een voorspelbaar 
verloop. Weggebruikers weten zo welk gedrag er van hen wordt verwacht en wat zij 
van anderen kunnen verwachten, waardoor ongevallen worden voorkomen. Binnen 
het project worden de Kanaalweg (Vlake) en de Sint Pietersdijk (Aardenburg) als 80 
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km-weg ingericht. De Kanaalweg wordt middels het aanbrengen van markering 
aansluitend op de realisatie van het fietspad Vlake ingericht. Op de Sint Pietersdijk 
wordt gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd. De inrichtingsmaatregelen, het 
betreft het aanbrengen van grasbetontegels en markering, worden derhalve 
opgenomen in het deklagenbestek. Daarnaast worden de Werendijkseweg, de 
Klaassesweg, de Zwaanweg en Verlengde Dishoekseweg (Zoutelande en Dishoek) 
middels het aanbrengen van markering als 60 km-weg ingericht.

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

Prestatieboom Omgevingsgericht Wegen

Strategisch effect Omgevingsgericht Wegen
Doelstellingen
Omgevingsgericht

De weg is aantrekkelijk voor de weggebruiker, geeft minimale overlast voor de omgeving 
en past in het landschap

Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Wegen
Doelstellingen
1. Rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap ten aanzien van natuurwaarden landschappelijke waarden en 
cultuurhistorische waarden

Investeringen
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 20182019

Geplande datum technische afronding: 01-03-2019 

Algemene voortgang

Het betreft het omvormen (rooien en aanbrengen) van beplanting langs wegen en 
dijken. Het gewenste beeld en de gewenste structuur is vastgelegd in het 
Beleidsplan Beplanting 2016-2025. Dit beleid is nader uitgewerkt in het vastgestelde 

14



Programma Wegen

Waterschap Scheldestromen

Beheerplan beplanting 2016-2020. De concrete maatregelen worden uitgewerkt in 
dit jaarlijkse uitvoeringsplan. Bij de uitvoeringsplannen van de afgelopen jaren is 
gebleken dat het financiële zwaartepunt nog meer in het tweede jaar ligt. In het 
uitvoeringsplan wordt opgenomen dat de aannemer het geleverde plantmateriaal 
voor het aanbrengen keurt en er vervolgens drie jaar de verantwoording voor 
draagt. De aannemer dient er derhalve voor te zorgen dat de beplanting na deze 
drie jaar van goede kwaliteit is en voldoet aan onze eisen.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2018 Geplande datum technische afronding: 28-02-
2019 

Algemene voortgang

De inspectie en het nader onderzoek van de 33 bruggen is in maart 2017 
aangeleverd. Op basis van de resultaten moet nog een nadere prioritering gemaakt 
worden welke brug(gen) aangepakt moeten worden. Deze prioritering gaat een 
onderdeel vormen van de nog op te stellen beleidsnotitie Kunstwerken. In 2018 gaan 
we groot onderhoud op twee betonbruggen op Schouwen-Duiveland. Het betreft de 
brug in de Schelpweg (Ellemeet) en de brug in de Tellersweg (Kerkwerve). Uit het 
nader onderzoek is gebleken dat het uitvoeren van groot onderhoud aan deze 
bruggen noodzakelijk en urgent is. Door het uitvoeren van het groot onderhoud 
voldoen de bruggen de komende 30 jaar aan de eisen voor de constructieve 
veiligheid.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

Het werk ligt op schema om binnen  het beschikbaar gestelde krediet te worden 
afgerond.

PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019-2020

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2019 Geplande datum technische afronding: 30-04-
2020 
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Algemene voortgang

Binnen dit project gaan we groot onderhoud uitvoeren op de bruggen in de 
Elkerzeeseweg (Scharendijke), Hogeweg (Scharendijke), Florisweg (Kerkwerve), 
Ridderweg (Serooskerke), Ringdijk (Scharendijke) en Taaijersweg (Kerkwerve). De 
drie eerstgenoemde bruggen worden in 2019 aangepakt en drie laatstgenoemde 
bruggen in 2020. Uit inspectie en onderzoek is gebleken dat het uitvoeren van groot 
onderhoud aan deze bruggen noodzakelijk en urgent is. Door het uitvoeren van het 
groot onderhoud voldoen de bruggen de komende 30 jaar aan de eisen voor de 
constructieve veiligheid.

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

2. Aantrekkelijke wegen

De weg is aantrekkelijk voor de weggebruiker

Stand van zaken

Indicatoren

Wegen scoren voldoende op aanzien

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 94 94 94 94 -

2018 - - - - - 94

Wegen scoren voldoende op comfort

-
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 95 95 95 0 95 -

2018 - - - - - 95

Investeringen
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische afronding: 31-03-
2019 

Algemene voortgang

Het betreft de reconstructie van vier wegen en een fietspad in 2018. Het betreft in 
volgorde van prioritering de Mosselweg (Anna Jacobapolder), de Schorerweg 
(IJzendijke), het fietspad Dishoek, de Weeldijk (Wolphaartsdijk) en de 
Hooglandsedijk (Driewegen). De Schorerweg kon in 2017 niet uitgevoerd worden. 
Voor en op kosten van de gemeente Veere wordt een gedeelte van het fietspad 
Dishoek meegenomen. De verwachting is dat ook de kosten sluiten op het 
beschikbare krediet. Mocht tijdens de verdere voorbereiding blijken dat dit niet het 
geval gaat zijn dan wordt de reconstructie van de Weeldijk doorgeschoven. Indien er 
sprake is van een (aanbestedings)voordeel dan wordt het Sluiskilpad (Sluiskil) geheel 
of gedeeltelijk gereconstrueerd. Het Sluiskilpad wordt derhalve samen met de 
andere wegen en fietspaden besteksgereed gemaakt.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond.

PRJ1412 Reconstructies wegen 2019

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 31-12-
2019 

Algemene voortgang

Uit inspectie en onderzoek is gebleken dat een aantal wegen en weggedeelten in 
een zodanig slechte conditie zijn dat ze niet meer in aanmerking komen voor 
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regulier onderhoud. Deze wegen en weggedeelten dienen daarom te worden 
gereconstrueerd. Een reconstructie omvat meestal het verwijderen van de 
verharding en fundering en het opnieuw aanbrengen ervan. Het vrijgekomen 
funderingsmateriaal wordt daarbij, indien mogelijk, hergebruikt op locatie. In 2019 
worden vooralsnog zes wegen en weggedeelten en twee fietspaden gereconstrueerd. 
Het betreft in volgorde van prioritering het Sluiskilpad (Sluiskil), het fietspad 
Noorddijk II en Duinweg (Cadzand), de Nieuwe Kraaijertsedijk (Lewedorp), de 
Goversweg (Kruiningen), de Weg van Kleverskerke naar Middelburg (Arnemuiden), de 
Ringdijk (Oostburg) en de Zuidweg (Anna Jacobapolder).

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.

3. Minimale overlast

De weg veroorzaakt minimale overlast voor de omgeving(door verontreiniging, geluid, 
trillingen, uitzicht etc.)

Investeringen
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 20182019

Geplande datum technische afronding: 01-03-2019 

Algemene voortgang

Het betreft het omvormen (rooien en aanbrengen) van beplanting langs wegen en 
dijken. Het gewenste beeld en de gewenste structuur is vastgelegd in het 
Beleidsplan Beplanting 2016-2025. Dit beleid is nader uitgewerkt in het vastgestelde 
Beheerplan beplanting 2016-2020. De concrete maatregelen worden uitgewerkt in 
dit jaarlijkse uitvoeringsplan. Bij de uitvoeringsplannen van de afgelopen jaren is 
gebleken dat het financiële zwaartepunt nog meer in het tweede jaar ligt. In het 
uitvoeringsplan wordt opgenomen dat de aannemer het geleverde plantmateriaal 
voor het aanbrengen keurt en er vervolgens drie jaar de verantwoording voor 
draagt. De aannemer dient er derhalve voor te zorgen dat de beplanting na deze 
drie jaar van goede kwaliteit is en voldoet aan onze eisen.

Tijd

Het project is succesvol afgerond!
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Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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