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Totalen Waterschap Scheldestromen

Overzicht prestaties 2019
Totaal Groen (Op 

schema van 
gestelde 
doel)

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

Rood (<80 procent op schema van gestelde 
doel)

Waterschap 
Scheldestrome
n

36 (71%) 9 (18%) 6 (11%)

Prestaties met 
afwijkingen

Aantal gebieden waarvoor planvorming in 
2020 is afgerond (gecumuleerd)(zie 
programma Watersystemen)

% van de primaire waterkeringen dat 
beoordeeld is op basis van de nieuwe 
veiligheidsnormering (zie programma 
Waterkeringen)

% van de oppervlakte van het beheersgebied 
heeft een actueel peilbesluit (<=12 jaar) 
(gecumuleerd) (zie programma 
Watersystemen)

De organisatie voldoet voor … van de 12 
activiteiten aan de inrichtingseisen van de 
zorgplicht (zie programma Waterkeringen)

% verleende vergunningen binnen wettelijke 
termijn (zie programma Watersystemen)

De organisatie voldoet voor … van de 12 
activiteiten aan uitvoeringseisen van de 
zorgplicht (zie programma Waterkeringen)

% voldoen aan de lozingseisen uit de 
lozingsvergunningen (zie programma 
Afvalwaterketen)

% verleende vergunningen binnen 6 weken (zie 
programma Watersystemen)

% score op digitale volwassenheid (zie 
programma Bestuur en organisatie)

% van de begrote opbrengst precario en 
retributie dat voor 1 november is opgelegd 
(zie onderdeel Belastingen en algemene 
opbrengsten)

Facturen waarvoor een 
bestelling/verplichting is vastgelegd (o.b.v. 
jaargemiddelde) (zie programma Bestuur en 
organisatie)

Verruiming KRW-waterlichamen door aanleg 
van flauwe oevers (zie programma 
Watersystemen)

Score op volwassenheidsniveau digitale 
veiligheid (zie programma Bestuur en 
organisatie)

% Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap) 
(zie programma Bestuur en organisatie)

% wegen dat voldoende scoort op 
duurzaamheid (zie programma Wegen)

Begroting 2019 per programma
Programma 

Waterkeringe
n

Programma 
Watersysteme

n

Programm
a Wegen

Programma 
Afvalwaterkete

n

Programm
a Bestuur

en 
Organisati

e

Belastingen 
en

algemene 
opbrengste

n

Dekking 
uit 

reserves

Totaal 
Scheldestrome

n

Kosten € 10.606.142 € 28.497.540 € 
22.299.35

5

€ 25.234.381 € 
30.451.692

€ 65.000 € 
2.216.000

€ 119.370.110

Opbrengste
n

€ -501.000 € -215.510 € -
16.205.61

1

€ -425.550 € -
3.467.200

€ -
93.782.240

€ -
4.773.000

€ -119.370.110

Netto 
kosten

€ 10.105.142 € 28.282.030 € 
6.093.744

€ 24.808.831 € 
26.984.49

2

€ -
93.717.24

0

€ -
2.557.00

0

€ 0

Toelichting begroting 2019 per programma

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2019 en de 1e 
begrotingswijziging 2019.

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma’s.
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Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor november 2019 ten 
opzichte van begroting 2019

Programma 
Waterkeringen

Programma 
Watersystemen

Programma 
Wegen

Programma 
Afvalwaterketen

Programma 
Bestuur

en 
Organisatie

Belastingen 
en 

algemene 
opbrengsten

Reserves Totaal 
Scheldestrome

n

Resultaat € -134.783 € -28.905 € -52.213 € -156.011 € -909.748 € 1.554.760 € -
55.000

€ 218.100

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor november 
2019 ten opzichte van begroting 2019

De totale afwijking t.o.v. de begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen is het 
vertrekpunt. De afwijking per 1-11-2019 bedraagt € 218.000, - voordelig t.o.v. de 
begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen (de afwijking in de monitor van 1-9-2019 
bedroeg € 565.000,-).  Deze totale afwijking is opgebouwd uit de verschillende afwijkingen 
per programma. Per programma is een nadere specificatie opgesteld, inclusief toelichting 
op voornaamste oorzaken van de afwijkingen.

Investeringen 2019
Begroting Prognose Besteed

Bruto € 38.260.000 € 31.994.314

Netto € 29.432.000 € 27.376.700 € 21.132.618

Toelichting Investeringen 2019

Algemeen:

In de programmabegroting 2019 zijn nieuwe investeringskredieten opgenomen waarvan de 
bestedingen samen met de bestedingen uit eerder verstrekte kredieten en 
voorbereidingskredieten uitkomen op een niveau aan netto bestedingen van € 29,4 
miljoen. De prognose bij de monitor november 2019 komt uit op € 27,4 miljoen. De 
oorzaken die aan het verschil ten grondslag liggen zijn bij de programma's toegelicht. 
Het realisatiepercentage bedraagt op dit moment afgerond circa 72% en ligt op een hoger 
niveau als het realisatiepercentage van 2018 (65% in november 2018).

 

Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een 
programma zijn bij het betreffende programma opgenomen):

Op 29 mei jl. deed de Raad van State (RvS) uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS). De uitspraak houdt in dat activiteiten die invloed hebben op de stikstofdepositie in 
een Natura2000 gebied (Wester- en Oosterschelde en enkele natuurgebieden binnendijks) 
niet mogen worden uitgevoerd, tenzij deze worden gecompenseerd of gemitigeerd. Reeds 
vergunde (vergunning onherroepelijk) uitvoeringsprojecten lopen hierbij geen risico, maar 
dat geldt niet voor projecten waarvoor nog een vergunning wet Natuurbescherming moet 
worden aangevraagd. Er bestaat door de uitspraak van RvS geen toetsingskader meer voor 
projecten in de buurt van N2000 gebieden.

Onlangs is er een nieuwe calculator beschikbaar gekomen waarmee de impact op de 
stikstofdepositie in Natura2000 gebied berekend kan worden. Hierdoor kunnen projecten 
doorgang vinden waarvan met een dergelijke berekening kan worden aangetoond dat deze 
niet tot een toename van stikstofdepositie leiden. Er wordt op dit moment verder gekeken 
naar de problematiek door de Adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van 
Johan Remkes. Wat dit voor verder consequenties gaat hebben en hoe zaken verder 
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moeten worden ingevuld zal moeten blijken. Binnen het waterschap worden de 
ontwikkelingen en de eventuele gevolgen van de stikstofproblematiek inzichtelijk 
gemaakt.

 

In juli jl. is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en 
baggerspecie gepubliceerd. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. 
Dit zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Het 
handelingskader is per 1 oktober jl. van kracht geworden en geeft aan hoe op basis van 
tijdelijke normen met deze schadelijke stoffen moet worden omgegaan. De definitieve 
normen worden op basis van nader onderzoek naar de schadelijkheid in de loop van 
2020 vastgesteld.

Het tijdelijk handelingskader heeft geen nadelige gevolgen voor de uitvoering van 
baggerprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van een weilanddepot. Dit betreft 
circa 60% van de voorziene baggerprojecten. Voor de overige projecten waarbij 
partijen (steekvaste) baggerspecie en grond eerst in depot worden gebracht en 
vervolgens naar een definitieve toepassingslocatie worden afgezet, heeft het tijdelijk 
handelingskader wel negatieve gevolgen. Met name het aanvullend onderzoek dat moet 
worden uitgevoerd leidt tot extra kosten. Daarnaast stagneert de uitvoering van het 
werk omdat de laboratoria de vraag voor bemonstering en analysering niet aankunnen. 
De eerste uitkomsten van de bemonsteringen hebben tot nu toe nog geen 
consequenties gehad voor de afzet van ontwaterde baggerspecie en grond vanuit de 
depots. Vraag is of dit zo blijft als de definitieve normen voor PFAS worden 
vastgesteld.  

De PFAS-problematiek speelt niet alleen binnen het programma Watersystemen maar 
in meer of mindere mate ook bij Afvalwaterketen, Waterkeringen en Wegen. 
Afhankelijk van de uitkomsten van de aanpassing van de normen zal bekeken worden 
welke gevolgen dit heeft voor de verschillende projecten.

 

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te 
vinden (voor verdere toelichting wordt naar de programma's verwezen):

Niet van toepassing.
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Programma Afvalwaterketen

Totaal Programma Afvalwaterketen

Overzicht prestaties programma Afvalwaterketen
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)

Afvalwaterkete
n

10 1 0

Prestaties met 
afwijkingen

% voldoen aan de lozingseisen uit de lozingsvergunningen: 
oorzaak is 4x slibuitspoeling (aantal slibuitspoelingen is gedaald met 2 doordat op 
basis van nader onderzoek een bijstelling heeft plaatsgevonden waarmee beide toch 
binnen de toegestane grenzen vallen) en 5x voortschrijdend jaargemiddelde fosfaat 
overtreding  rwzi Bresken. 7x slibuitspoeling rwzi Terneuzen, 1x voortschrijdend 
jaargemiddelde fosfaat overtreding bij rwzi Hulst.

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, 

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 9.688.144 € 9.865.392 € -177.248

Externe opbrengsten € -425.550 € -425.550 € 0

Personeelskosten € 5.561.305 € 5.572.000 € -10.695

Rente en afschrijving € 9.984.932 € 9.953.000 € 31.932

Netto kosten programma Afvalwaterketen € 24.808.831 € 24.964.842 € -156.011

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen

Externe kosten:

Op 28 februari is een lekkage geconstateerd aan een rioolleiding aan de Bosschaartsweg bij 
de Mortiere. Het lek is in maart verholpen. De kosten van deze calamiteit bedragen 
€ 150.000 (N). Voor een deel kunnen deze gedekt worden uit het budget onvoorzien 
(€ 80.000,-) (V). Het budget voor advieskosten wordt overschreden, vanwege het 
aanbestedingstraject van de energie (€ 50.000,-) (N). Door een slechte bezinkeigenschap 
van het slib bij de rwzi Terneuzen en door operationele problemen bij de rwzi Walcheren 
is het noodzakelijk om meer dan voorzien gebruik te maken van chemicaliën (€ 74.000,-) 
(N). Tot slot zijn er nog een aantal kleinere voordelige afwijkingen van € 17.000,- (V).

 

Externe opbrengsten:

-

 

Personeelslasten:
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Een nadeel van € 11.000,- (N). Dit betreft aan de ene kant een financieel voordeel omdat 
er nog vacatures zijn in te vullen. Aan de andere kant is er sprake van een lagere 
activering op projecten ten opzichte van de inschatting die vooraf was gemaakt.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten in 2019 vallen de afschrijvingskosten 
€ 96.000,- (N) hoger uit. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de hydraulische 
uitbreiding van de rwzi Oostburg eerder technisch gereed is dan voorzien, de afschrijving 
start eerder dan voorzien (2019 in plaats van 2020). De rentekosten zijn €127.000,- (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 meest waarschijnlijke uitkomst van de prognose (gebaseerd op 
ervaringscijfers) vallen de kosten van de energie € 40.000,- lager uit dan begroot. De 
bandbreedte van de prognose is tussen -8% en +5%. Gezien echter het grillige verloop 
van de energiekosten is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit 
niet in de cijfers te verwerken.

Het DB heeft ingestemd met de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met SNB. 
Nadat alle aandeelhouders hebben ingestemd zal de samenwerkingsovereenkomst worden 
gewijzigd met terugwerkende kracht per 1-1-2018. De wijziging is nagenoeg 
budgetneutraal.

Op basis van de huidige resultaatverwachting van SNB, worden kosten hoger ingeschat dan 
begroot, namelijk op € 1.891.000. Deze kostentoename in 2019 vindt voornamelijk zijn 
oorzaak in hogere variabele kosten zoals opslagkosten. Het verwacht tekort bedraagt 
€ 56.000 in vergelijking met de begroting van WS.  Gezien echter het grillige verloop van 
deze kosten is er voor gekozen om dit op te nemen als risico/ontwikkeling en dit niet in de 
cijfers te verwerken.

Investeringen Programma Afvalwaterketen
Begroting Prognose Besteed

Bruto € 11.119.000 € 9.092.146

Netto € 11.119.000 € 9.089.206 € 6.352.867

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen

Algemeen:

Binnen het programma Afvalwaterketen is de prognose na afronding circa € 2,0 miljoen 
lager dan begroot. Bij een aantal renovaties van rioolgemalen en bij de rwzi's Terneuzen 
en Groede/Breskens wordt in 2019 meer uitgegeven dan begroot (in totaliteit circa € 0,9 
miljoen). Daarnaast is de prognose bij RWZI Walcheren circa € 0,3 miljoen hoger dan 
begroot in 2019. Dit alles past evenwel binnen (de toegestane marges van) het beschikbaar 
gestelde krediet. Aan de andere kant is de prognose voor 2019 bij het vervangen van de 
persleiding Schotsman met circa € 0,5 miljoen verlaagd als gevolg van het niet hoeven 
plaatsen van een nieuwe kelder. Ook wordt er in 2019 minder uitgegeven aan het groot 
onderhoud bij de RWZI Westerschouwen (€ 1,5 miljoen). Dit heeft te maken met 
verschuivingen qua kasritme omdat er wat uitloop is in de planning van het opstellen van 
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de bestekken waardoor de aanbesteding verschuift naar 2020. Bij de renovatie van het 
rioolgemaal Zierikzee is er sprake van een verschuiving in het kasritme naar 2020 in 
verband met een tegenvallende aanbesteding (€ 0,4 miljoen). De bijdrage in het project 
Phario is door het uitwerken van een alternatieve vorm verschoven naar 2020 (€ 0,5 
miljoen). Tot slot is er sprake van een verschuiving in het kasritme van de OAS 
Westerschouwen naar latere jaren (€ 0,3 miljoen).

 

Risico's en ontwikkelingen:

Rwzi Retranchement uitbreiding hydraulisch (PRJ1245): Om meer nauwkeurigheid in 
het uiteindelijk benodigde krediet te verkrijgen is een voorbereidingskrediet van € 
316.000,-toegekend. In de Programmabegroting 2020 is het geplande krediet, 
vooruitlopend op de uiteindelijke uitkomsten, verhoogd van € 3 miljoen naar € 8,5 
miljoen. In 2020 zal het uitvoeringskrediet, op basis van de uitkomsten, separaat 
worden aangevraagd.

 

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

Niet van toepassing.

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater
Doelstellingen
Gezuiverd afvalwater

Afvalwater vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid en omgevingskwaliteit (bodem, 
water en lucht).

 Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 199.260.269 153.417.370 45.842.900

Baten 199.260.269 122.603.389 76.656.881

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 30.813.981 -30.813.981

 Gerealiseerd 
resultaat

0 30.813.981 -30.813.981

Indicatoren

Prestatie zuiveringsheffing bij bedrijfsvergelijking (positie t.o.v. andere 
waterschappen)

Deze prestatie wordt in 2019 niet gemeten
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 -

2018 - - - - -

Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater
Doelstellingen
Vuilemissie overstorten beperkt door realisatie en borging afgesproken afvoercapaciteit

Vuilemissie door overstorten wordt beperkt doordat de met gemeenten afgesproken 
afvoercapaciteit is gerealiseerd en geborgd.

Stand van zaken

Externe kosten en -
opbrengsten 
doelstelling 
vuilemissie

Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 192.904 70.000 122.904

Baten 192.904 0 192.904

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 70.000 -70.000

 Gerealiseerd 
resultaat

0 70.000 -70.000

Prestaties

Percentage van de rioolpersgemalen dat voldoet aan afnameverplichting

Deze prestatie is uitgedrukt in een percentage rioolpersgemalen waarvan de capaciteit 
groter of gelijk is aan dat wat afgesproken is met de gemeenten.

 

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens 
de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 98 -

2018 - - - - - 98
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Investeringen
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de gehele installatie 
vervangen dient te worden. Dit project betreft dan het renoveren van de bestaande 
kelder, aanleggen van gedeeltelijk nieuwe persleiding en volledig vervangen van 
mechanische, elektrotechnische en besturingstechische installatie.Geplande datum start 
uitvoering: 01-05-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de stand der techniek. Het 
gemaal moet daarom zowel mechanisch, elektrisch en civieltechnisch aangepast worden. 
Tegelijkertijd kan hiermee voldaan worden aan de hedendaagse eisen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-07-2018 Geplande datum technische afronding: 01-03-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De volledige mechanische - elektrotechnische installaties worden vervangen. 
Verder wordt het huidige gebouw amoveerd en wordt er een nieuwe appendage kelder 
gerealiseerd. Hiermee wordt weer voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-08-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond.

Geld

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

PRJ1223M Renovatie rg Oosterland

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De elektrische- en besturingsinstallaties moeten daarom vervangen worden. 
Hiermee wordt weer voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start uitvoering: 
01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

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.
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PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres

De zuiveringsinstallatie Groede wordt gesloopt en vervangen door een nieuw rioolgemaal 
dat het afvalwater naar de zuivering in Breskens brengt. Om al dat water aan te kunnen, 
wordt de rioolzuivering in Breskens uitgebreid.Geplande datum start uitvoering: 01-12-
2016 Geplande datum technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen

Dit project betreft werkzaamheden t.b.v. OAS maatregel WesterschouwenGeplande datum 
start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022 
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Algemene voortgang

Tijd

Er is nog geen start- en einddatum vastgelegd.

Geld

Om meer nauwkeurigheid in het uiteindelijk benodigde krediet te verkrijgen is 
een voorbereidingskrediet van € 316.000,-toegekend. In de Programmabegroting 
2020 is het geplande krediet, vooruitlopend op de uiteindelijke uitkomsten, 
verhoogd van € 3 miljoen naar € 8,5 miljoen. In 2020 zal het uitvoeringskrediet, 
op basis van de uitkomsten, separaat worden aangevraagd.

PRJ1246 Rwzi Oostburg, uitbreiding hydraulis

De uitvoering van de werkzaamheden betreft vervanging van gehele elektrotechnische -en 
besturingstechnische installatie inclusief aantal metingen, aanpassing aan huidige 
anaerobe tank, selector, zandvanger, trommelzeef met bijbehorend leidingwerk en 
vervanging van beluchtingsplaten, blowers, pompen en bijbehorende appendages.Geplande 
datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-01-2019 

Algemene voortgang

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.

Afvalwater gezuiverd ten behoeve van ecologische doelen

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het 
ontvangende watersysteem niet in de weg staat.
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Stand van zaken

Externe kosten en -
opbrengsten 
doelstelling 
gezuiverd afvalwater

Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 15.928.880 4.126.686 11.802.194

Baten 15.928.880 209.050 15.719.830

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 3.917.636 -3.917.636

 Gerealiseerd 
resultaat

0 3.917.636 -3.917.636

Prestaties

Stikstofverwijdering

Deze prestatie meet de mate waarin wordt voldaan aan de eis dat minimaal 75% stikstof 
zoals die in het aangeboden afvalwater aanwezig is, wordt verwijderd

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2018 - - - - - 79

2019 73,9 75,1 79,6 80,6 75 -

Fosfaatverwijdering

Deze prestatie meet de mate waarin wordt voldaan aan de eis dat minimaal 75% fosfaat 
zoals die in het aangeboden afvalwater aanwezig is, wordt verwijderd

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 90,9 91,2 89,8 86,9 75 -

2018 - - - - - 79,5

Percentage Voldoen aan lozingseisen

Deze prestatie geeft aan in hoeveel procent van de metingen het waterschap voldoet aan 
de eisen die gesteld worden aan de lozingen.

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

4x slibuitspoeling (aantal slibuitspoelingen is gedaald met 2 doordat op basis van nader 
onderzoek een bijstelling heeft plaatsgevonden waarmee beide toch binnen de 
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toegestane grenzen vallen) en 5x voortschrijdend jaargemiddelde fosfaat 
overtreding  rwzi Bresken. 7x slibuitspoeling rwzi Terneuzen, 1x voortschrijdend 
jaargemiddelde fosfaat overtreding bij rwzi Hulst.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 96,3 99,8 98,8 98,4 100 -

2018 - - - - - 98,5

Chemisch zuurstofverbruik

Het chemisch zuurstofverbruik is een maat voor de vervuiling van het afvalwater. Het 
chemisch zuurstofverbruik moet voor minimaal 85% gezuiverd zijn.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 89,4 88,9 90,4 90,4 85 -

2018 - - - - - 89,1

Investeringen
PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres

De zuiveringsinstallatie Groede wordt gesloopt en vervangen door een nieuw rioolgemaal 
dat het afvalwater naar de zuivering in Breskens brengt. Om al dat water aan te kunnen, 
wordt de rioolzuivering in Breskens uitgebreid.Geplande datum start uitvoering: 01-12-
2016 Geplande datum technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank

Het huidige beluchtingssysteem en beluchtingsmethodiek is sterk verouderd. De huidige 
blowerinstallatie is afgeschreven en nauwelijks meer technisch te onderhouden evenzo 
vergt de draaiende beluchtingsbrug ook veel onderhoud. Het is dus hoog tijd, ook gezien 
uit het oogpunt van energie efficiëntie om het complete beluchtingssysteem grondig te 
renoveren.Geplande datum start uitvoering: 01-05-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-07-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond.

Geld

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

PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser

Dit project betreft het plaatsen van een biogasbehandelings-installatie op de zuivering 
Willem Annapolder te Kapelle. Werkzaamheden omvatten het plaatsen en aansluiten van 
een biowasser, droger en koolfilters.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 
Geplande datum technische afronding: 01-10-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen

De uitvoering betreft groot onderhoud aan ontvangwerk, beluchtingstanks, nabezinktanks, 
slibbuffer met bijbehorende appendages, electrotechnische installaties en 
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leidingwerk.Geplande datum start uitvoering: 01-07-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-11-2020 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022 

Algemene voortgang

Tijd

Er is nog geen start- en einddatum vastgelegd.

Geld

Om meer nauwkeurigheid in het uiteindelijk benodigde krediet te verkrijgen is 
een voorbereidingskrediet van € 316.000,-toegekend. In de Programmabegroting 
2020 is het geplande krediet, vooruitlopend op de uiteindelijke uitkomsten, 
verhoogd van € 3 miljoen naar € 8,5 miljoen. In 2020 zal het uitvoeringskrediet, 
op basis van de uitkomsten, separaat worden aangevraagd.

PRJ1246 Rwzi Oostburg, uitbreiding hydraulis

De uitvoering van de werkzaamheden betreft vervanging van gehele elektrotechnische -en 
besturingstechnische installatie inclusief aantal metingen, aanpassing aan huidige 
anaerobe tank, selector, zandvanger, trommelzeef met bijbehorend leidingwerk en 
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vervanging van beluchtingsplaten, blowers, pompen en bijbehorende appendages.Geplande 
datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-01-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1414 Uitrol WinCC OA rg zuid+uniform rwzi

Uitbreiding van het WinCC OA systeem met de objecten uit regio Zuid zodat alle 
waterkwaliteiten objecten via dit systeem bediend kunnen worden. Het vernieuwen van de 
PLC besturing van alle zuiveringen zodat de besturing, regeling en mogelijkheden van deze 
objecten voor de gebruikers uniform is ongeacht de zuivering. Vernieuwen van hardware 
en software zodat de systemen naar de toekomst toe ondersteund blijven en verbeterde 
beveiliging mechanisme toegepast kunnen worden.Geplande datum start uitvoering: 01-01-
2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

Verwerking reststromen (waaronder slib) binnen wet- en regelgeving

Reststromen, waaronder slib, worden verwerkt binnen de grenzen van wet- en regelgeving.
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Stand van zaken

Externe kosten en -
opbrengsten 
doelstelling 
verwerking 
reststromen

Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 4.070.223 2.958.702 1.111.521

Baten 4.070.223 150.000 3.920.223

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 2.808.702 -2.808.702

 Gerealiseerd 
resultaat

0 2.808.702 -2.808.702

Prestaties

Percentage ontwateringsgraad uit het zuiveringsslib

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 23,7 23,8 24,3 24,2 24 -

2018 - - - - - 24,3

Investeringen
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr.

Dit project betreft het realiseren van een slibindikker met bijbehorend leidingwerk en het 
opknappen van de bestaande slibbuffer.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2017 
Geplande datum technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

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.
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Geen overlast van transporteren en zuiveren afvalwater

Het transporteren en zuiveren van afvalwater veroorzaakt geen overlast voor de omgeving.

Investeringen
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de gehele installatie 
vervangen dient te worden. Dit project betreft dan het renoveren van de bestaande 
kelder, aanleggen van gedeeltelijk nieuwe persleiding en volledig vervangen van 
mechanische, elektrotechnische en besturingstechische installatie.Geplande datum start 
uitvoering: 01-05-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1214 rpg Yerseke, Groenix v Zoelenstraat

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De elektrische- en besturingsinstallaties moeten daarom vervangen worden, 
waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start 
uitvoering: 01-01-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

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

PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee

De technische installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op 
storingen en eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige 
stand der techniek en is niet redundant uitgevoerd. Het gemaal wordt aangepast waarbij 
voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen. Het nieuwe gemaal wordt niet volledig 
redundant uitgevoerd, de aanpassing zorgt bij uitval van 1 pomp voor een verbetering van 
de beschikbaarheid van ca. 50% naar ca. 70% van de capaciteit.Geplande datum start 
uitvoering: 01-07-2019 Geplande datum technische afronding: 01-03-2020 

Algemene voortgang

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 (in de monitor van september 2019 heeft een bijstelling van 
beschikbaar gestelde krediet plaatsgevonden).

PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de stand der techniek. Het 
gemaal moet daarom zowel mechanisch, elektrisch en civieltechnisch aangepast worden. 
Tegelijkertijd kan hiermee voldaan worden aan de hedendaagse eisen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-07-2018 Geplande datum technische afronding: 01-03-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.
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Geld

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

PRJ1223K Renovatie rg 's Heerenhoek

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen, 
geuroverlast naar omgeving en eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet 
meer aan de stand der techniek. Het gemaal moet daarom zowel mechanisch en elektrisch 
aangepast worden. Verder zal de geurbehandeling aangepast worden. Hiermee wordt weer 
voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande 
datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De volledige mechanische - elektrotechnische installaties worden vervangen. 
Verder wordt het huidige gebouw amoveerd en wordt er een nieuwe appendage kelder 
gerealiseerd. Hiermee wordt weer voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-08-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond.
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Geld

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

PRJ1223M Renovatie rg Oosterland

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De elektrische- en besturingsinstallaties moeten daarom vervangen worden. 
Hiermee wordt weer voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start uitvoering: 
01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen

Dit project betreft werkzaamheden t.b.v. OAS maatregel WesterschouwenGeplande datum 
start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.
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Prestatieboom duurzame taakuitoefening

Strategisch effect duurzame taakuitoefening
Doelstellingen
De afvalwaterketen is duurzaam

De afvalwaterketen is duurzaam en draagt op die manier bij aan de organisatiedoelstelling 
dat Scheldestromen energie neutraal is in 2025 en ruimte geeft aan de circulaire economie 
(organisatiebrede doelstelling conform MVI actieplan 2017 - 2020). 

Stand van zaken

Investeringen
PRJ1496 Bijdrage Phario

In het PHARIO (PHA uit RIOolwater) pilotproject hebben de waterschappen aangetoond dat 
prima PHA uit rioolwater gemaakt kan worden voor een concurrerende prijs. Om de markt 
zo te interesseren dat ze investeringen aandurven is meer testmateriaal nodig. Dit kan 
gerealiseerd worden in een demonstratie-installatie. In het project wordt de PHARIO 
Demonstratie gecombineerd met industrieel afvalwater. In het oorspronkelijke project 
(demoplant) is uitgegaan van het verkrijgen van LIFE subsidie. De aanvraag is negatief 
beoordeeld. Met de zakelijke partners lijkt het nu wel mogelijk om in ieder geval de basis 
van het oorspronkelijke PHARIO-project project te realiseren.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

De bijdrage in het project zal binnen het beschikbaar gestelde krediet passen.

Tactische doelstellingen duurzame taakuitoefening
Doelstellingen
Opwekking duurzame energie geoptimaliseerd en efficiënter gebruik energie

De opwekking van duurzame energie uit afvalwater wordt geoptimaliseerd. Daarnaast 
wordt efficiënt(er) gebruik gemaakt van energie.
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Stand van zaken

Indicatoren

Percentage energie-efficiency verbetering MJA3 zuiveringstechnische werken 
(cumulatief)

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens 
de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 40 -

2018 - - - - - 39,2

Percentage eigen energieopwekking binnen het gehele waterschap

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens 
de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 41 -

2018 - - - - - 38

Energie-efficiency-verbetering gehele waterschap

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens 
de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 27 -

2018 - - - - - 34,1
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Investeringen
PRJ1190 Vervangen persleiding Schotsman - Ka

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de gehele installatie 
vervangen dient te worden. Dit project betreft dan het renoveren van de bestaande 
kelder, aanleggen van gedeeltelijk nieuwe persleiding en volledig vervangen van 
mechanische, elektrotechnische en besturingstechische installatie.Geplande datum start 
uitvoering: 01-05-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1214 rpg Yerseke, Groenix v Zoelenstraat

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De elektrische- en besturingsinstallaties moeten daarom vervangen worden, 
waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start 
uitvoering: 01-01-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.
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PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee

De technische installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op 
storingen en eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige 
stand der techniek en is niet redundant uitgevoerd. Het gemaal wordt aangepast waarbij 
voldaan kan worden aan de hedendaagse eisen. Het nieuwe gemaal wordt niet volledig 
redundant uitgevoerd, de aanpassing zorgt bij uitval van 1 pomp voor een verbetering van 
de beschikbaarheid van ca. 50% naar ca. 70% van de capaciteit.Geplande datum start 
uitvoering: 01-07-2019 Geplande datum technische afronding: 01-03-2020 

Algemene voortgang

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 (in de monitor van september 2019 heeft een bijstelling van 
beschikbaar gestelde krediet plaatsgevonden).

PRJ1223J Renovatie rg Oostkapelle

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de stand der techniek. Het 
gemaal moet daarom zowel mechanisch, elektrisch en civieltechnisch aangepast worden. 
Tegelijkertijd kan hiermee voldaan worden aan de hedendaagse eisen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-07-2018 Geplande datum technische afronding: 01-03-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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PRJ1223K Renovatie rg 's Heerenhoek

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen, 
geuroverlast naar omgeving en eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet 
meer aan de stand der techniek. Het gemaal moet daarom zowel mechanisch en elektrisch 
aangepast worden. Verder zal de geurbehandeling aangepast worden. Hiermee wordt weer 
voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande 
datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1223L Renovatie rg Zandstraat, Driekwartwg

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De volledige mechanische - elektrotechnische installaties worden vervangen. 
Verder wordt het huidige gebouw amoveerd en wordt er een nieuwe appendage kelder 
gerealiseerd. Hiermee wordt weer voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-08-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond.

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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PRJ1223M Renovatie rg Oosterland

De installatie van het rioolgemaal is dusdanig verouderd dat de kans op storingen en 
eventueel uitval groter wordt. Het rioolgemaal voldoet niet aan de huidige stand van de 
techniek. De elektrische- en besturingsinstallaties moeten daarom vervangen worden. 
Hiermee wordt weer voldaan aan de hedendaagse eisen.Geplande datum start uitvoering: 
01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres

De zuiveringsinstallatie Groede wordt gesloopt en vervangen door een nieuw rioolgemaal 
dat het afvalwater naar de zuivering in Breskens brengt. Om al dat water aan te kunnen, 
wordt de rioolzuivering in Breskens uitgebreid.Geplande datum start uitvoering: 01-12-
2016 Geplande datum technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1233D Rwzi Terneuzen aanp.belucht/tank

Het huidige beluchtingssysteem en beluchtingsmethodiek is sterk verouderd. De huidige 
blowerinstallatie is afgeschreven en nauwelijks meer technisch te onderhouden evenzo 
vergt de draaiende beluchtingsbrug ook veel onderhoud. Het is dus hoog tijd, ook gezien 
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uit het oogpunt van energie efficiëntie om het complete beluchtingssysteem grondig te 
renoveren.Geplande datum start uitvoering: 01-05-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-07-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond.

Geld

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

PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr.

Dit project betreft het realiseren van een slibindikker met bijbehorend leidingwerk en het 
opknappen van de bestaande slibbuffer.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2017 
Geplande datum technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser

Dit project betreft het plaatsen van een biogasbehandelings-installatie op de zuivering 
Willem Annapolder te Kapelle. Werkzaamheden omvatten het plaatsen en aansluiten van 
een biowasser, droger en koolfilters.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 
Geplande datum technische afronding: 01-10-2019 
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Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen

Dit project betreft werkzaamheden t.b.v. OAS maatregel WesterschouwenGeplande datum 
start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen

De uitvoering betreft groot onderhoud aan ontvangwerk, beluchtingstanks, nabezinktanks, 
slibbuffer met bijbehorende appendages, electrotechnische installaties en 
leidingwerk.Geplande datum start uitvoering: 01-07-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-11-2020 

Algemene voortgang

Tijd
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De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022 

Algemene voortgang

Tijd

Er is nog geen start- en einddatum vastgelegd.

Geld

Om meer nauwkeurigheid in het uiteindelijk benodigde krediet te verkrijgen is 
een voorbereidingskrediet van € 316.000,-toegekend. In de Programmabegroting 
2020 is het geplande krediet, vooruitlopend op de uiteindelijke uitkomsten, 
verhoogd van € 3 miljoen naar € 8,5 miljoen. In 2020 zal het uitvoeringskrediet, 
op basis van de uitkomsten, separaat worden aangevraagd.

PRJ1246 Rwzi Oostburg, uitbreiding hydraulis

De uitvoering van de werkzaamheden betreft vervanging van gehele elektrotechnische -en 
besturingstechnische installatie inclusief aantal metingen, aanpassing aan huidige 
anaerobe tank, selector, zandvanger, trommelzeef met bijbehorend leidingwerk en 
vervanging van beluchtingsplaten, blowers, pompen en bijbehorende appendages.Geplande 
datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-01-2019 

Algemene voortgang

Tijd
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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.

Terugwinning grondstoffen uit afvalwater

Grondstoffen uit afvalwater worden teruggewonnen.

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage productie van grondstoffen uit afvalwater

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens 
de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 10 -

2018 - - - - - 2,1

Investeringen
PRJ1496 Bijdrage Phario

In het PHARIO (PHA uit RIOolwater) pilotproject hebben de waterschappen aangetoond dat 
prima PHA uit rioolwater gemaakt kan worden voor een concurrerende prijs. Om de markt 
zo te interesseren dat ze investeringen aandurven is meer testmateriaal nodig. Dit kan 
gerealiseerd worden in een demonstratie-installatie. In het project wordt de PHARIO 
Demonstratie gecombineerd met industrieel afvalwater. In het oorspronkelijke project 
(demoplant) is uitgegaan van het verkrijgen van LIFE subsidie. De aanvraag is negatief 
beoordeeld. Met de zakelijke partners lijkt het nu wel mogelijk om in ieder geval de basis 
van het oorspronkelijke PHARIO-project project te realiseren.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2019 

Algemene voortgang

37



Monitor november 2019

Waterschap Scheldestromen

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

De bijdrage in het project zal binnen het beschikbaar gestelde krediet passen.

Beperken gebruik chemicaliën

Het gebruik van chemicaliën wordt beperkt.

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage reductie van chemicaliëngebruik t.o.v. 2009

Deze prestatie kan nog niet worden gemeten, maar wordt begin 2020 vastgesteld. Volgens 
de huidige inzichten verloopt de voortgang evenwel voorspoedig.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 40 -

2018 - - - - - 34

Investeringen
PRJ1233E Rwzi Verseput slibstrategie maatr.

Dit project betreft het realiseren van een slibindikker met bijbehorend leidingwerk en het 
opknappen van de bestaande slibbuffer.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2017 
Geplande datum technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

38



Monitor november 2019

Waterschap Scheldestromen

Geld

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

PRJ1233F Rwzi WA-polder, gaswasser

Dit project betreft het plaatsen van een biogasbehandelings-installatie op de zuivering 
Willem Annapolder te Kapelle. Werkzaamheden omvatten het plaatsen en aansluiten van 
een biowasser, droger en koolfilters.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 
Geplande datum technische afronding: 01-10-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1496 Bijdrage Phario

In het PHARIO (PHA uit RIOolwater) pilotproject hebben de waterschappen aangetoond dat 
prima PHA uit rioolwater gemaakt kan worden voor een concurrerende prijs. Om de markt 
zo te interesseren dat ze investeringen aandurven is meer testmateriaal nodig. Dit kan 
gerealiseerd worden in een demonstratie-installatie. In het project wordt de PHARIO 
Demonstratie gecombineerd met industrieel afvalwater. In het oorspronkelijke project 
(demoplant) is uitgegaan van het verkrijgen van LIFE subsidie. De aanvraag is negatief 
beoordeeld. Met de zakelijke partners lijkt het nu wel mogelijk om in ieder geval de basis 
van het oorspronkelijke PHARIO-project project te realiseren.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.
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Geld

De bijdrage in het project zal binnen het beschikbaar gestelde krediet passen.
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Programma Waterkeringen

Totaal Programma Waterkeringen

Overzicht prestaties programma Waterkeringen
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)

Waterkeringe
n

1 0 3

Prestaties met 
afwijkingen

% van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe 
veiligheidsnormering:De origineel vastgestelde doelstelling van 15% is niet haalbaar, 
omdat de beoordeling op basis van de nieuwe normering meer tijd en ook geld kost dan 
eerder voorzien. Dit is overigens een beeld dat overeenkomt met de ervaringen bij 
andere waterschappen. In de nieuwe strategienota 2019 - 2023 is besloten om de 
doelstelling op basis van deze ontwikkeling bij te stellen naar 5% - 10%. Ingezet is op 
uitbreiding van de personele capaciteit en gedeeltelijke uitbesteding.

De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de 
zorgplicht:Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het 
waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang 
zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering 
voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we 
integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het 
wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de 
prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding 
van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt 
ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze 
geformuleerde doelstelling bedraagt 40%. 

De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de uitvoeringseisen van de 
zorgplicht: Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het 
waterschap. In de strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang 
zorgplicht te formuleren als het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering 
voldoet aan het wettelijk kader. Dit blijkt achteraf geen logische keuze omdat we 
integraal op alle activiteiten ontwikkelen met als doelstelling om in 2021 aan het 
wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe strategienota 2019 -2023 is besloten om de 
prestatie op een andere manier te formuleren (% voortgang). Ingezet is op uitbreiding 
van de personele capaciteit. De Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt 
ter informatie aan de AV voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze 
geformuleerde doelstelling bedraagt 40%. 

Exploitatiekosten programma Waterkeringen
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019,

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 7.414.600 € 8.807.925 € -1.393.325

Externe opbrengsten € -501.000 € -1.986.000 € 1.485.000

Personeelskosten € 2.780.287 € 3.022.000 € -241.713

Rente en afschrijving € 411.255 € 396.000 € 15.255

Netto kosten programma waterkeringen € 10.105.142 € 10.239.925 € -134.783

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen

Externe kosten:

Er wordt een nieuwe werkwijze gehanteerd voor het berekenen van de 
solidariteitsbijdrage, waarbij het projectgebonden aandeel wordt afgeleid van de actuele 
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programmering van het HWBP. Het meest recente projectgebonden aandeel kan daarom 
afwijken van bedragen in voorgaande begrotingen. Over 2019 heeft deze actualisatie tot 
gevolg dat de solidariteitsbijdrage over 2019 € 0,5 miljoen (N) hoger zal uitvallen dan 
begroot. Tegenover de hogere solidariteitsbijdragen over 2019 staan lagere 
solidariteitsbijdragen over de jaren 2020 en later. De totale kosten van het plan “Kurk eraf 
Waterdunen”, inclusief de kosten voor het in gebruik nemen van de getijdenduiker die 
voor rekening van het waterschap komen, zijn in deze monitor opgenomen (€ 1.385.000,-) 
(N) en hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen (*3). 
Voor herstelwerkzaamheden aan een duinpad bedraagt ons aandeel (samenwerking met 
gemeente Sluis met wie volgend jaar een verrekening volgt) voor 2019 € 50.000,- (N). Bij 
de Kop van Schouwen zal voor rekening van Rijkswaterstaat (*5) een zandtransport 
uitgevoerd worden om de zeereep te versterken (€ 62.000,-) (N). Voor de uitvoering 
van de kerntaak Waterveiligheid is een tekort geconstateerd aan capaciteit (zie ook de 
toelichting bij de prestaties). Om voortgang te boeken is er gekozen om dit jaar in te 
huren voor het WBI (wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de zorgplicht en de 
inhuurkosten te dekken uit het budget van de onderzoekskosten voor de wettelijke 
beoordeling (€ 175.000,-) (V) (*1). Binnen het onderhoudsbudget voor groot onderhoud 
heeft een herschikking plaatsgevonden (€ 83.000,-) (V), waarbij een deel van het gepland 
onderhoud is uitgesteld in afwachting van een nadere beoordeling en aan de andere kant 
worden een aantal zaken toegevoegd, zoals onderhoud uitwateringssluis Braakman en 
onderzoek / voorbereiding werkzaamheden sluisdeur Zierikzee (zie ook toelichting onder 
risico's (*4)). Er is gebleken dat een deel van het grondonderzoek in het kader van de 
wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen niet meer in 2019 kan worden 
uitgevoerd door onvoldoende beschikbare capaciteit bij het ingeschakelde externe 
bureau (€ 180.000,-) (V). Dit onderzoek schuift door naar 2020 en er zal bij de 
jaarrekening 2019 een voorstel worden gedaan om het betreffende budget mee over te 
hevelen naar 2020. De aanbesteding van het geplande onderhoud aan de damwand 
Yerseke voor een bedrag van € 65.000,- neemt meer tijd in beslag waardoor het 
onderhoud niet meer in 2019 zal plaatsvinden (V)  Het in de programmabegroting 
opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de 
overschrijdingen te compenseren. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en 
nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 21.000,- (V).

 

Externe opbrengsten:
De totale kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen en 
hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen 
(€ 1.255.000,-) (V) (*3) en de doorberekening van eigen personeel/inhuur (€ 160.000,-) (V) 
(*2). Bij de Kop van Schouwen zal voor rekening van Rijkswaterstaat (*5) een 
zandtransport uitgevoerd worden om de zeereep te versterken (€ 62.000,-) (V). 
Daarnaast is er sprake van een aantal overige kleine voordelen (€ 8.000,-) (V).

 

Personeelslasten:

Er is een nadeel van in totaal € 242.000,- (N). Enerzijds is er een voordeel op nog niet 
ingevulde vacatures. Anderzijds is er inhuur noodzakelijk voor de uitvoering van de 
kerntaak waterveiligheid. In 2019 vindt inhuur plaats voor het WBI (wettelijk 
beoordelingsinstrumentarium) en de zorgplicht, in totaal € 179.000,- (N). Hiervoor is 
dekking gevonden binnen het onderdeel “externe kosten” (*1). Voor de getijdenduiker is 
inhuur noodzakelijk, deze kosten worden verrekend met de Provincie en zijn opgenomen 
onder het onderdeel “externe opbrengsten” (*2). Ten opzichte van de monitor van 
september is er sprake van een lagere inschatting van de kosten van inhuur.
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In 2020 zal extra personele capaciteit in de begroting worden opgenomen voor het WBI en 
zorgplicht.

 

Rente en afschrijving:

Een beperkte afwijking van € 10.000,- lagere afschrijvingskosten (V) en € 6.000,- lagere 
rentekosten (V). De rente is 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:

Bij de keersluis Zierikzee is sprake van een mechanische storing bij het sluiten van de 
sluisdeuren. Vorig jaar is dit ook opgetreden, en er zijn toen ook maatregelen genomen om 
de storing op te lossen. Omdat deze niet afdoende blijken te zijn wordt nu door een 
gespecialiseerd bedrijf onderzoek gedaan. Als het onderzoek naar de oorzaak is afgerond 
wordt duidelijk of een herstelmaatregel nodig is. De financiële consequenties hiervan zijn 
nog niet aan te geven (*4).

 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

In de monitor van september 2019 was aangegeven dat er binnen het programma 
Waterkeringen op basis van de prognose van september sprake was van een te 
verwachten overschrijding op de netto kosten binnen de exploitatie van 5,3% en dat 
om die reden aan de algemene vergadering een afzonderlijk begrotingswijziging zou 
worden voorgelegd om de voorziene overschrijding te autoriseren. Op basis van de 
prognose van de monitor van november 2019 is er echter geen sprake meer van een 
overschrijding groter dan 5% en om die reden zal er dan ook geen afzonderlijke 
begrotingswijziging meer worden voorgelegd.

Investeringen Programma Waterkeringen
Begroting Prognose Besteed

Bruto € 2.263.000 € 1.847.375

Netto € 319.000 € 520.883 € 548.005

Toelichting investeringen programma Waterkeringen

Algemeen:

Binnen het programma Waterkeringen is de prognose na afronding circa € 0,2 miljoen 
hoger dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het doorschuiven van 
werkzaamheden van 2018 naar 2019 van de projecten aanlegvoorzieningen Veerse Meer 
2018 en keersluis Zierikzee.

 

Risico's en ontwikkelingen:

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

Niet van toepassing.

Prestatieboom Waterveiligheid

Strategisch effect Waterveiligheid
Doelstellingen
Waterveiligheid

Mensen en economische waarden worden maximaal beschermd doordat het risico op- en de 
gevolgen van een overstroming nu en in de toekomst zo klein mogelijk zijn

Tactische doelstellingen Waterveiligheid
Doelstellingen
Inrichting

De primaire waterkeringen zijn op orde. Dat wil zeggen dat ze uiteindelijk in 2050 voldoen 
aan de wettelijke norm voor de overstromingskans.

 

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage van de primaire waterkeringen dat beoordeeld is op basis van de nieuwe 
veiligheidsnormering

Met deze prestatie wordt de voortgang gemeten waarin het beoordelen van primaire 
waterkeringen volgens de nieuwe veiligheidsnormering (zoals verankerd in de Waterwet) 
vordert.

 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

De origineel vastgestelde doelstelling van 15% is niet haalbaar, omdat de beoordeling op 
basis van de nieuwe normering meer tijd en ook geld kost dan eerder voorzien. Dit is 
overigens een beeld dat overeenkomt met de ervaringen bij andere waterschappen. In de 
nieuwe strategienota 2019 - 2023 is besloten om de doelstelling op basis van deze 
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ontwikkeling bij te stellen naar 5% - 10%. Ingezet is op uitbreiding van de personele 
capaciteit en gedeeltelijke uitbesteding.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 3 3 4 6 15 -

2018 - - - - - 3

Instandhouding

Het is geborgd dat de primaire waterkeringen in een goede toestand verkeren en blijven 
verkeren. Dat wil zeggen conform de legger en op basis van de Digigids

Stand van zaken

Indicatoren

De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan de inrichtingseisen van de 
zorgplicht

Met deze prestatie wordt gemeten hoe het proces verloopt m.b.t. inrichting van de 
organisatie om deze op orde te brengen volgens de eisen van de zorgplicht.

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de 
strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als 
het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit 
blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen 
met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe 
strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren 
(% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De 
Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV 
voorgelegd.  De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde 
doelstelling bedraagt 40%.
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 0 5 -

2018 - - - - - 0

De organisatie voldoet voor … van de 12 activiteiten aan uitvoeringseisen van de 
zorgplicht

Met deze prestatie wordt gemeten hoe het proces verloopt m.b.t. inrichting van de 
organisatie om deze op orde te brengen volgens de eisen van de zorgplicht.

 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

 

Het voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht is een prioriteit van het waterschap. In de 
strategienota is er voor gekozen om de prestatie op voortgang zorgplicht te formuleren als 
het aantal activiteiten dat qua inrichting en uitvoering voldoet aan het wettelijk kader. Dit 
blijkt achteraf geen logische keuze omdat we integraal op alle activiteiten ontwikkelen 
met als doelstelling om in 2021 aan het wettelijk kader te voldoen. In de nieuwe 
strategienota 2019 -2023 is besloten om de prestatie op een andere manier te formuleren 
(% voortgang). Ingezet is op uitbreiding van de personele capaciteit. De 
Veiligheidsrapportage 2018 is vastgesteld, deze wordt ter informatie aan de AV 
voorgelegd. De voortgang op basis van de op een andere wijze geformuleerde 
doelstelling bedraagt 40%. 

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 0 5 -

2018 - - - - - 0

Investeringen
PRJ1478 Keersluis Zierikzee

Uit inspectie is gebleken dat de volledige elektrische installatie dient te worden vervangen 
om weer te voldoen aan de hedendaagse eisen en de waterschap standaardisering. O.a. de 
besturingskasten, de bekabeling, de binnenverlichting, verwarming en het 
schakelmateriaal worden vervangen. Van de seinlichten worden de armaturen 
vervangen.Geplande datum start uitvoering: 01-07-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-04-2019 
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Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

Het project is met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- 
afgerond. 

 

Schadebeperking

Als zich onverhoopt toch een overstroming voordoet wordt de schade zoveel mogelijk 
beperkt doordat de noodvoorzieningen voor primaire en regionale keringen op orde zijn en 
de regionale waterkeringen uiterlijk in 2050 op orde zijn conform de provinciale norm.

Stand van zaken

Indicatoren

Aantal oefeningen crisisorganisatie inclusief evaluatie

Met deze prestatie wordt gemeten hoe de voortgang verloopt richting de gewenste 
jaarlijkse grote oefening om alle aspecten van crisisbeheersing te trainen, te evalueren en 
de crisisorganisatie te optimaliseren.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 1 1 -

2018 - - - - - 1

Investeringen
PRJ1478 Keersluis Zierikzee

Uit inspectie is gebleken dat de volledige elektrische installatie dient te worden vervangen 
om weer te voldoen aan de hedendaagse eisen en de waterschap standaardisering. O.a. de 
besturingskasten, de bekabeling, de binnenverlichting, verwarming en het 
schakelmateriaal worden vervangen. Van de seinlichten worden de armaturen 
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vervangen.Geplande datum start uitvoering: 01-07-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

Het project is met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- 
afgerond. 

 

Prestatieboom Omgevingsgericht Waterkeringen

Strategisch effect Omgevingsgericht Waterkeringen
Doelstellingen
Omgevingsgericht, Organisatie brede ambitie

Omgevingsgerichtheid is een organisatiebrede ambitie voor Waterschap Scheldestromen. 
Dit geldt dus ook voor het programma Waterkeringen.

Investeringen
PRJ1410 Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2018

De damwanden in het haventje van eiland de Haringvreter verkeren in slechte staat en 
worden vervangen.Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum 
technische afronding: 01-04-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.
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Geld

Het project is met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- 
afgerond.

Tactische doelstellingen Omgevingsgericht Waterkeringen
Doelstellingen
Economische en ruimtelijke ontwikkelingen

Binnen de vastgestelde kaders voor waterveiligheid geven we ruimte voor economische en 
ruimtelijke ontwikkelingen door derden

Rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap ten aanzien van natuurwaarden, landschappelijke waarden en 
cultuurhistorische waarden

Positieve beleving waterkeringen

We dragen bij aan een positieve beleving van de waterkeringen doordat deze -waar 
mogelijk- toegankelijk zijn voor de omgeving en een aantrekkelijke inrichting van de 
waterkeringen wordt gerealiseerd en behouden

Veerse meer

Veerse meer.
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Programma Watersystemen

Totaal Programma Watersystemen

Overzicht prestaties programma Watersystemen
Programma Groen Oranje Rood

Watersystemen 11 3 2

                                                                                                                                                                                                                                    

Prestaties met 
afwijkingen

% Oppervlakte beheergebied met actueel 
peilbesluit: De voor 2019 oorspronkelijk 
geplande voortgang wordt niet gehaald. 
Er wordt sinds 2018 gewerkt met een 
aangepaste aanpak voor de laatste 4 
gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt 
momenteel gewerkt en we willen ze in 
2020 (volgens planning) afronden. In de 
nieuwe strategienota 2019 - 2023  is 
besloten om de prestatie in lijn met deze 
aangepaste aanpak te formuleren.

% verleende vergunningen binnen 6 weken: In verband 
met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen 
voldoet de behandeltermijn voor de vergunningen niet 
aan de doelstelling.

Aantal gebieden waarvoor planvorming is 
afgerond: De voor 2019 oorspronkelijk 
geplande voortgang wordt niet gehaald. 
Er wordt sinds 2018 gewerkt met een 
aangepaste aanpak voor de laatste 4 
gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt 
momenteel gewerkt en we willen ze in 
2020 (volgens planning) afronden. In de 
nieuwe strategienota 2019 - 2023  is 
besloten om de prestatie in lijn met deze 
aangepaste aanpak te formuleren.

Verruiming KRW-waterlichamen door aanleg van 
flauwe oevers: Op dit moment is de prognose dat er 
dit jaar 4 kilometer aan flauwe (KRW-)oevers wordt 
aangelegd. De doelstelling wordt niet gehaald doordat 
het grondverwervingsproces op een aantal trajecten 
moeizaam verloopt met een langere doorlooptijd tot 
gevolg en waardoor eveneens druk ontstaat op de 
beschikbare capaciteit voor andere 
grondverwervingstrajecten. Daarnaast is niet uit te 
sluiten dat de PFAS-problematiek de uitvoering van 
KRW-oeverprojecten gaat beïnvloeden.

% verleende vergunningen binnen 
wettelijke termijn: In verband met veel 
aanvragen voor grondwateronttrekkingen 
voldoet de behandeltermijn voor de 
vergunningen niet aan de doelstelling.

Exploitatiekosten programma Watersystemen
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, 

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 12.636.954 € 12.630.762 € 6.192

Externe opbrengsten € -215.510 € -80.827 € -134.683

Personeelskosten € 7.989.416 € 8.061.000 € -71.584

Rente en afschrijving € 7.871.170 € 7.700.000 € 171.170

Netto kosten programma Watersystemen € 28.282.030 € 28.310.935 € -28.905

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen

Externe kosten:

Zoals in het jaarverslag 2018 is aangegeven komt de prijsindexatie van het 
onderhoudsbestek 2018 ten laste van 2019 doordat er onzekerheid bestond over de hoogte 
van het indexatiebedrag over 2018 (€ 100.000,-) (N). Er loopt een schadeclaim voor 
gederfde inkomsten als gevolg van baggerwerkzaamheden met zoutschade tot gevolg voor 
een bedrag van circa € 91.000,- (N) (schadeclaims worden gezien de onvoorspelbaarheid en 
de lange doorlooptijd niet in de begroting geraamd). Voor de onderwerpen 
energietransitie, duurzaam en circulair worden kosten gemaakt die niet waren voorzien 
(€ 66.000,-) (N). Er is ingezet op meer oeverherstel in 2019 dan bij de begroting was 
voorzien voor een bedrag van € 223.000,- (N). De baggerkosten in diverse gebieden en 
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de kosten voor het inmeten vallen € 129.000,- hoger uit (N). Omdat er minder subsidie 
binnenkomt voor het Interregproject Scape, wordt er circa € 26.000,- minder uitgegeven 
(V) (*2). De betuining van de Sloeweg schuift door naar 2020, waardoor het begrote 
bedrag voor 2019 van € 101.000,- niet nodig is in 2019 (*1) (V) (in combinatie met de 
hogere kosten uit de monitor van september 2019 was er circa € 310.000,- 
beschikbaar wat nu doorschuift naar 2020, evenals de bijdrage van de provincie die 
hier tegenover staat (*1)). Er zal bij de jaarrekening 2019 een voorstel worden gedaan 
om de kosten en opbrengsten van de Sloeweg over te hevelen naar 2020 (per saldo 
nihil). De maaikosten vallen € 180.000,- lager uit (V). In combinatie met de ontvangen 
subsidie voor de Beaufortsluis blijft er een bedrag van € 192.000,- (V) (dit wordt voor 
een bedrag van €75.000,- veroorzaakt door interne uren die subsidiabel bleken te zijn) 
in 2019 over met betrekking tot cultuurhistorische duikers die kan worden ingezet 
voor het oppakken van cultuurhistorische duikers in 2020. Er zal bij de jaarrekening 
2019 een voorstel worden gedaan om het betreffende budget over te hevelen naar 
2020. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in 
totaal € 36.000,- (V). Het in de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van 
€ 80.000,- (V) wordt als dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren.

 

Externe opbrengsten:

Begin 2019 is nieuwe planning van het Interregproject SCAPE gemaakt. Hieruit blijkt dat er 
minder werkzaamheden door het waterschap uitgevoerd hoeven te worden, waardoor de 
betreffende subsidie circa € 39.000 lager uitvalt (N) (*2). Door de verschuiving naar 2020 
van de betuining van de Sloeweg verschuift de vergoeding door de provincie eveneens 
(€ 101.000,-) (N) (*1). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voordelige afwijkingen 
voor in totaal € 6.000,- (V).

 

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo per saldo € 71.000,- (N). Er is een extra muskusratten-
bestrijder aangesteld en er is sprake van extra inhuur om te voldoen aan de bestuurlijk 
vastgestelde doelstelling. Daarnaast is er sprake van extra inhuur in verband met ziekte. 
Tot slot is er sprake van een hogere activering op projecten ten opzichte van de 
inschatting die vooraf was gemaakt.

 

Rente en afschrijving:

Door verschuiving van investeringsprojecten zijn de afschrijvingskosten € 73.000,- (V) 
lager. De rentekosten zijn € 98.000,- (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:

In februari 2019 heeft het DB ingestemd met eenmalig € 100.000,- beschikbaar te stellen 
om te onderzoeken welke maatregelen op korte en lange termijn mogelijk zijn voor 
bestrijding droogte.De urgente korte termijnacties zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld hogere 
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winterpeilen hanteren). Acties voor de middellange en lange termijn worden voorbereid. 
De aard van de acties en de beperkt beschikbare menskracht maken dat er in 2019 
waarschijnlijk geen extra budget nodig is.

Op basis van de meest waarschijnlijke uitkomst van de prognose (gebaseerd op 
ervaringscijfers) vallen de kosten van de energie m.b.t. de gemalen € 112.000,- lager uit 
dan begroot. De bandbreedte van de prognose is tussen -19% en +3%. Gezien echter het 
grillige verloop van de energiekosten is er voor gekozen om dit op te nemen als 
risico/ontwikkeling en dit niet in de cijfers te verwerken.

Met betrekking tot de bagger- en gronddepots zijn de kosten voor bemonstering van 
partijen fors toegenomen door het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie. Wat de uiteindelijke uitkomst is van de discussie 
rond deze problematiek is nog niet duidelijk, waardoor de gevolgen met betrekking tot 
de hogere kosten ook lastig aan te geven zijn. 

Investeringen Programma Watersystemen
Begroting Prognose Besteed

Bruto € 14.925.000 € 13.143.125

Netto € 8.593.000 € 10.596.777 € 8.923.027

Toelichting investeringen programma Watersystemen

Algemeen:

Binnen het programma Watersystemen is de prognose na afronding circa € 2,0 miljoen 
hoger dan begroot. Dit is voornamelijk een gevolg van hogere verwachte bestedingen in 
2019 bij verschillende baggerprojecten (€ 1,2 miljoen). De voornaamste reden hiervoor is 
dat er werk in 2019 wordt uitgevoerd in plaats van 2018. Bij de meeste baggerprojecten 
heeft dit evenwel geen gevolgen voor het totaal beschikbaar gestelde krediet. Dit is wel 
het geval bij de baggerwerkzaamheden Molenkreek. Dit als gevolg van het feit dat er niet-
gesprongen explosieven gevonden. Hierdoor moet er beveiligd gebaggerd worden, 
waardoor de kosten omhoog gaan. Aan de andere kant is er sprake van doorgeschoven 
bestedingen bij de projecten betreffende het saneren van de stadshavens Goes en 
Kruispolder. In de vorige monitor is een verhoging van het voorbereidingskrediet voor 
Kruispolder aangevraagd (€ 0,4 miljoen). Een deel van de werkzaamheden op het gebied 
van duikers en stuwen 2019 is doorgeschoven naar 2020 (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is 
er sprake van een veelvoud aan diverse overige kleinere verschillen met betrekking tot een 
groot aantal verschillende projecten (€ 0,7 miljoen). 

 

Risico's en ontwikkelingen:

 Gemaal Kruispolder voorbereiding (PRJ1168C): Er zijn verschillende risico’s in beeld 
gebracht tijdens de voorbereiding, die van invloed zijn op de uitvoering van dit 
project. Voorname risico's zijn de veiligheid van de waterkering die moet worden 
onderzocht en een moeizaam verlopende grondverwerving. De beschikking voor de 
POP 3-subsidie van € 3.332.036,- is ontvangen. Er is een wijzigingsverzoek 
ingediend omdat het niet mogelijk blijkt om binnen 2 maanden na de ontvangst van 
de beschikking te starten met de uitvoering. Voor het project Kruispolder 
(herinrichting + bouw gemaal) is eerder voorbereidingskrediet aangevraagd. Met dit 
krediet zijn verschillende onderzoeken gedaan en een variantenstudie. Er is samen 
met de streek gekozen voor een variant die nu wordt uitgewerkt om tot uitvoering 
te komen. Momenteel loopt de grondverwerving. Dit is tijdrovend voor een fors 
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project als dit. We proberen met kavelruilen de benodigde gronden in eigendom te 
krijgen. Zodra er zicht op is dat dit gaat lukken willen we doorstomen naar een 
ontwerp en uitvoering. Het gemaal willen we door middel van een best value 
procurement-systeem in de markt te zetten zodat de aannemer ook in het ontwerp 
betrokken wordt. Hiermee krijgen we voor het beschikbare budget het beste 
resultaat. De aannemer zit hiermee in de voorbereiding en dit moet betaald 
worden, de aannemer maakt het ontwerp in plaats van een ingenieursbureau. 
Daarnaast moeten we voor de herinrichting nog diverse onderzoeken doen en 
adviezen vragen om het werk uitvoeringsgereed te maken en risico’s te 
onderzoeken en te kunnen beheersen. Dit betreft o.a. archeologisch onderzoek, 
boringen, sterkteberekeningen, milieukundig onderzoek. Door deze risico's is de 
planning en de prognose over de jaren onzeker. Het uiteindelijke benodigde 
uitvoeringskrediet staat binnen dit project onder druk door alle onzekere factoren 
die er bij komen kijken.

 Baggeren en verdiepen oude haven (PRJ1433E): De beschikking tot verlenen van 
subsidie voor de POP3 subsidie is op 9 mei binnengekomen ter hoogte van het 
ingediende bedrag. Er is een risico dat de subsidie evenwel niet of gedeeltelijk 
wordt toegekend. Dit omdat er verschil van inzicht is over het feit of er voldoende 
rekening is gehouden met grensoverschrijdend belang binnen de 
aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het verkrijgen van de vaststelling van de 
subsidie onzeker.

 Baggeren Westerschenge (PRJ1078): Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de 
vaststelling van de begrote subsidies bij dit project. De vaststellingsrapportage is 
tijdig ingediend. 

 Baggeren Sloekreek (PRJ1121): Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de 
vaststelling van de begrote subsidies bij dit project. De vaststellingsrapportage is 
tijdig ingediend.

 

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

Niet van toepassing.

Prestatieboom Gezond water

Strategisch effect Gezond water
Doelstellingen
Gezond water

Biologisch gezonde watersystemen die blijvend bijdragen aan een goede leefomgeving
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Tactische doelstellingen Gezond water
Doelstellingen
1. Geschikte leefruimte

Geschikte leefruimte voor de biologie creëren en in stand houden, dat wil zeggen met o.a. 
een geleidelijke en begroeide overgang van nat naar droog, voldoende waterdiepte en 
voldoende vispasseerbaarheid

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage van de KRW-waterlichamen dat volledig is ingericht

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 29 29 29 29 29 -

2018 - - - - - 29

Percentage van het beheergebied dat bereikbaar is gemaakt voor vis

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 42 42 42 44 46 -

2018 - - - - - 40

Aantal kilometer flauwe oever in 2018 tbv verruiming KRW-waterlichamen

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht 

 

Op dit moment is de prognose dat er dit jaar 4 kilometer aan flauwe (KRW-)oevers 
wordt aangelegd. De doelstelling wordt niet gehaald doordat het 
grondverwervingsproces op een aantal trajecten moeizaam verloopt met een langere 
doorlooptijd tot gevolg en waardoor eveneens druk ontstaat op de beschikbare 
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capaciteit voor andere grondverwervingstrajecten. Daarnaast is niet uit te sluiten dat 
de PFAS-problematiek de uitvoering van KRW-oeverprojecten gaat beïnvloeden.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 2 8 -

2018 - - - - - 7

Aanleg van vispassages

De projecten zijn in voorbereiding en zullen in 2019 nog worden uitgevoerd.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 2 7 -

2018 - - - - - 7

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor 
waterkwaliteit (KRW) op orde te brengen

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 58 58 60 61 62 -

2018 - - - - - 57

Investeringen
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-11-2013 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang
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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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).

PRJ1080 Aanleg vispassage gemaal De Piet

De huidige visstand in het waterlichaam achter gemaal de Piet is negatief beoordeeld op 
de toegepaste KRW-maatlat voor vis. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de slechte 
mogelijkheid voor vismigratie tussen Westerschenge en Veerse Meer. Bepaalde vissoorten 
ontbreken momenteel in de visstand terwijl deze juist wel te verwachten zijn. Een 
oplossing voor dit probleem is bij het gemaal de Piet een verbinding te maken met het 
buitenwater welke passeerbaar is voor verschillende soorten vis.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).

PRJ1084B Vispassage gemaal De Noord Stav/St.M

De huidige visstand in de twee waterlichamen achter gemaal de Noord zijn negatief 
beoordeeld op de toegepaste KRW-maatlat voor vis. De belangrijkste oorzaak hiervoor is 
de slechte mogelijkheid voor vismigratie tussen binnen- en buitenwater. Bepaalde 
vissoorten ontbreken momenteel in de visstand terwijl deze juist wel te verwachten zijn. 
De oorzaak daarvoor is een slechte mogelijkheid voor vismigratie tussen het binnenwater 
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en buitenwater. Een oplossing voor dit probleem is een verbinding te maken met het 
buitenwater welke passeerbaar is voor verschillende soorten vis.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1087 Gemaal Sint Annaland

Dit project betreft de bouw van een gemaal in het waterlichaam van gemaal de Noord bij 
de Stoofweg in Sint Annaland. Deze voorziening is voortgekomen uit het watergebiedsplan 
Tholen. De aanleiding vormt de periodieke wateroverlast in de kern van Sint Annaland als 
gevolg van neerslag en opstuwing door een overwegend zuidwesten wind over een lang 
afvoertraject. Een opvoergemaal bij de Stoofweg moet hier een oplossing voor 
bieden.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd.Geplande datum start 
uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-03-2020 
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Algemene voortgang

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. 

PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland

Door de ombouw van de elektrische- en besturingsinstallatie wordt de bedrijfszekerheid 
gewaarborgd en de functionaliteit van het gemaal verbeterd.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-10-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond (in de monitor september 2019 is de planning 
aangepast van 2018-12 naar 2019-10).

Geld

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

PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor

De elektrische- en besturingstechnische installatie van het gemaal is dusdanig verouderd 
dat de kans op storingen en eventueel uitval groter wordt. Het gemaal voldoet niet aan de 
huidige stand der techniek. Het gehele elektrische installatie van het gemaal moet daarom 
aangepast worden, waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden aan de hedendaagse 
eisen.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 
01-06-2019 
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Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1168C Kruispolder

Dit project betreft de bouw van een gemaal in de Kruispolder om het waterbeheer van 
PWO gebied Campen te optimaliseren. De maatregel heeft vooral effect op het 
waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), maar dient ook de doelen WB21 en 
KRW. De bouw van het gemaal heeft een relatie met het ‘sociale innovatie project 
Kruispolder’.Geplande datum start uitvoering: 01-10-2020 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2022 

Algemene voortgang

Tijd

Het werk moet nog van start gaan. Er zijn verschillende risico’s in beeld gebracht 
tijdens de voorbereiding, die van invloed zijn op de uitvoering van dit project. 
Voorname risico's zijn de veiligheid van de waterkering die moet worden onderzocht 
en een moeizaam verlopende grondverwerving.

Geld

De beschikking voor de POP 3-subsidie van € 3.332.036,- is ontvangen. Er is een 
wijzigingsverzoek ingediend omdat het niet mogelijk blijkt om binnen 2 maanden na 
de ontvangst van de beschikking te starten met de uitvoering. Voor het project 
Kruispolder (herinrichting + bouw gemaal) is eerder voorbereidingskrediet 
aangevraagd. Met dit krediet zijn verschillende onderzoeken gedaan en een 
variantenstudie. Er is samen met de streek gekozen voor een variant die nu wordt 
uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Momenteel loopt de grondverwerving. Dit is 
tijdrovend voor een fors project als dit. We proberen met kavelruilen de benodigde 
gronden in eigendom te krijgen. Zodra er zicht op is dat dit gaat lukken willen we 
doorstomen naar een ontwerp en uitvoering. Het gemaal willen we door middel van 
een best value procurement-systeem in de markt te zetten zodat de aannemer ook 
in het ontwerp betrokken wordt. Hiermee krijgen we voor het beschikbare budget 
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het beste resultaat. De aannemer zit hiermee in de voorbereiding en dit moet 
betaald worden, de aannemer maakt het ontwerp in plaats van een 
ingenieursbureau. Daarnaast moeten we voor de herinrichting nog diverse 
onderzoeken doen en adviezen vragen om het werk uitvoeringsgereed te maken en 
risico’s te onderzoeken en te kunnen beheersen. Dit betreft o.a. archeologisch 
onderzoek, boringen, sterkteberekeningen, milieukundig onderzoek. Door deze 
risico's is de planning en de prognose over de jaren onzeker. Het uiteindelijke 
benodigde uitvoeringskrediet staat binnen dit project onder druk door alle onzekere 
factoren die er bij komen kijken.

PRJ1170A Vispassages 2019

De huidige visstand in verschillende waterlichamen in het gebied waarin stuwen 
voorkomen zijn negatief beoordeeld op de toegepaste KRW-maatlat voor vis. De 
belangrijkste oorzaak hiervoor is de slechte mogelijkheid voor vismigratie tussen 
bovenstroomse - en benedenstroomse gebieden. Bepaalde vissoorten ontbreken 
momenteel in de visstand terwijl deze juist wel te verwachten zijn. Een oplossing voor dit 
probleem is een verbinding te maken bij die stuwen tussen beide gebieden welke 
passeerbaar is voor verschillende soorten vis, waaronder ook aalgoten.Geplande datum 
start uitvoering: 01-09-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019

Dit betreft het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud in de bebouwde gebieden 
van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Er zullen in diverse kernen baggerwerken worden 
uitgevoerd in 2019.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang
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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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).

PRJ1403 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2018

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR)Geplande 
datum start uitvoering: 01-06-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar een juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang
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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.

PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17

Dit project betreft het baggeren van de Vinkenissekreek en Bathsekreek ten behoeve van 
het verbeteren van de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR) en het bereiken van 
een goede waterkwaliteit (GGOR/KRW). Het zijn twee wateren uit het programma 
Baggeren grote wateren.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17

Het project betreft het baggeren van de Domburgse watergang en komt uit het programma 
Baggeren grote wateren. Uit slibmetingen en geconstateerde knelpunten blijkt dat 
baggeren noodzakelijk is om de afvoercapaciteit te waarborgen (WB21/GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.
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Geld

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

PRJ1431C Baggeren het Koegat '17

Het project betreft het baggeren van het Koegat nabij Vogelwaarde. Uit doorrekening in 
de PWO blijkt dat er een knelpunt zit voor de doorstroming (waterkwantiteit WB21, 
GGOR). Het betreft een project uit het programma Baggeren grote wateren.Geplande 
datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18

Dit gecombineerde baggerproject behoort tot het Programma 'Baggeren Grote 
Wateren'.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.
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PRJ1433B Baggeren Molenkreek

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 
'Baggeren grote waterenGeplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 
'Baggeren grote wateren. Tevens wordt de watergang verdiept, welke een WB21 (juist 
waterpeil onder extreme omstandigheden) maatregel uit de PWO (Planvorming Water 
Opgave) betreft.Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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. 

De beschikking tot verlenen van subsidie voor de POP3 subsidie is op 9 mei 
binnengekomen ter hoogte van het ingediende bedrag. Er is een risico dat de 
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subsidie evenwel niet of gedeeltelijk wordt toegekend. Dit omdat er verschil van 
inzicht is over het feit of er voldoende rekening is gehouden met 
grensoverschrijdend belang binnen de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het 
verkrijgen van de vaststelling van de subsidie onzeker. 

PRJ1450 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2018

Alle maatregelen uit de gebiedsplannen zijn via de prioriteringssystematiek gerangschikt 
naar urgentie. Op grond van die urgentie zijn maatregelenpakketten voor uitvoering 
samengesteld. Jaarlijks zal een projectonderdeel/maatregelenpakket worden uitgevoerd 
aan de hand van de hoogste prioriteit/effect.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2018 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019

Alle maatregelen uit de gebiedsplannen zijn via de prioriteringssystematiek gerangschikt 
naar urgentie. Op grond van die urgentie zijn maatregelenpakketten voor uitvoering 
samengesteld. Jaarlijks zal een projectonderdeel/maatregelenpakket worden uitgevoerd 
aan de hand van de hoogste prioriteit/effect.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.
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Geld

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

2. Chemische waterkwaliteit

Bijdragen aan een geschikte chemische waterkwaliteit

Investeringen
PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016

De Gemeente Reimerswaal is in het verleden, en recent nog, regelmatig geconfronteerd 
met wateroverlastproblemen in de kern Yerseke en dan met name in de omgeving van de 
Julianastraat die westelijk gelegen is van de Molenpolder. De meest doelmatige oplossing 
voor dit probleem bleek de aanleg van een overstort te zijn die tijdens extreme neerslag 
het water afvoert naar genoemde Molenpolder. Het oppervlaktewatersysteem in de 
Molenpolder zelf is echter niet optimaal en voorzien van erg lange duikers en 
hemelwaterstelsels. Om nu dit overtollige water in en door de Molenpolder goed te kunnen 
afvoeren is een verbetering van het huidige afvoerstelsel noodzakelijk. Hiervoor dient een 
extra waterloop aangelegd te worden in Noord-Zuid richting door de Molenpolder tussen 
het ontvangstpunt van de overstort tot aan de primaire waterloop richting gemaal De 
Moer.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2016 Geplande datum technische afronding: 
01-12-2019 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A

Dit project betreft maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem in het gebied van de 
rwzi Westerschouwen om rioolvreemd water voortaan via het watersysteem i.p.v. het 
rioleringssysteem af te voeren.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2017 Geplande 
datum technische afronding: 01-12-2022 
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Algemene voortgang

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. 

PRJ1482 Erfemissies

Het doel van dit project is om het aantal erfemissies terug te brengen.Geplande datum 
start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-08-2021 

Algemene voortgang

Tijd

Het project en daarmee onze bijdrage ligt op schema om de gestelde einddatum 
voor geplande technische afronding te halen.

Geld

De bijdrage in het project zal binnen het beschikbaar gestelde krediet passen. 

Prestatieboom Beperken wateroverlast

Strategisch effect Beperken wateroverlast
Doelstellingen
Beperken wateroverlast

beperken inundatie onder extreme omstandigheden ; Geen onacceptabele(economische en 
ecologische) schade door inundatie geralateerd aan het oppervlaktewater
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Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast
Doelstellingen
1. Berging-,vasthoud- en afvoercapaciteit

Een zodanige berging- , vasthoud- en afvoercapaciteit creëren en in stand houden dat het 
gebied voldoet aan de normen m.b.t. inundatie

Stand van zaken

Indicatoren

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 1 1 1 1 5 -

2018 - - - - - 0

Percentage van de te baggeren waterlopen in het stedelijk en landelijk gebied dat is 
gebaggerd

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 10 10 39 60 99 -

2018 - - - - - 97

Percentage van de te maaien waterlopen in het landelijk gebied dat is gemaaid

-
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 20 60 99 -

2018 - - - - - 96

Gemiddeld aantal muskusrattenvangsten per kilometer waterloop

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 -

2018 - - - - - 0,17

Planvorming voor gebieden in 2020 afgerond

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 
gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt 
momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. In de nieuwe 
strategienota 2019 - 2023  is besloten om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak 
te formuleren.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 11 11 11 11 13 -

2018 - - - - - 11

Percentage  van de adviezen in de watertoets dat door gemeenten is overgenomen

-
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 98 95 95 95 95 -

2018 - - - - - 98

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor 
wateroverlast (WB21) op orde te brengen

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 58 58 60 61 62 -

2018 - - - - - 57

Investeringen
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-11-2013 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).
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PRJ1078 Baggeren Westerschenge

Uit de studie voor de planvorming wateropgave is gebleken dat de windopzet in de 
Westerschenge te groot is,. Dit levert problemen op voor het bovenstroomse gebied. We 
zullen daarom de Westerschenge gaan baggeren.Geplande datum start uitvoering: 01-07-
2016 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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. 

Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de vaststelling van de begrote subsidies bij 
dit project. De vaststellingsrapportage is tijdig ingediend. 

PRJ1087 Gemaal Sint Annaland

Dit project betreft de bouw van een gemaal in het waterlichaam van gemaal de Noord bij 
de Stoofweg in Sint Annaland. Deze voorziening is voortgekomen uit het watergebiedsplan 
Tholen. De aanleiding vormt de periodieke wateroverlast in de kern van Sint Annaland als 
gevolg van neerslag en opstuwing door een overwegend zuidwesten wind over een lang 
afvoertraject. Een opvoergemaal bij de Stoofweg moet hier een oplossing voor 
bieden.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016

De Gemeente Reimerswaal is in het verleden, en recent nog, regelmatig geconfronteerd 
met wateroverlastproblemen in de kern Yerseke en dan met name in de omgeving van de 
Julianastraat die westelijk gelegen is van de Molenpolder. De meest doelmatige oplossing 
voor dit probleem bleek de aanleg van een overstort te zijn die tijdens extreme neerslag 
het water afvoert naar genoemde Molenpolder. Het oppervlaktewatersysteem in de 
Molenpolder zelf is echter niet optimaal en voorzien van erg lange duikers en 
hemelwaterstelsels. Om nu dit overtollige water in en door de Molenpolder goed te kunnen 
afvoeren is een verbetering van het huidige afvoerstelsel noodzakelijk. Hiervoor dient een 
extra waterloop aangelegd te worden in Noord-Zuid richting door de Molenpolder tussen 
het ontvangstpunt van de overstort tot aan de primaire waterloop richting gemaal De 
Moer.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2016 Geplande datum technische afronding: 
01-12-2019 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd.Geplande datum start 
uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-03-2020 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

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

PRJ1121 Baggeren Sloekreek

De waterdiepte in de Sloekreek is zeer gering geworden. De achterliggende 
landbouwpercelen kunnen hierdoor te nat worden. In 2016 gaan de Sloekreek baggeren. De 
baggerspecie zal in een grootschalige baggerverspreiding op percelen in de directe 
nabijheid van de kreek worden toegepast.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2016 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2018 

Algemene voortgang

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. 

Er is een risico m.b.t. het verkrijgen van de vaststelling van de begrote subsidies bij 
dit project. De vaststellingsrapportage is tijdig ingediend. 

PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland

Door de ombouw van de elektrische- en besturingsinstallatie wordt de bedrijfszekerheid 
gewaarborgd en de functionaliteit van het gemaal verbeterd.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-10-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond (in de monitor september 2019 is de planning 
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aangepast van 2018-12 naar 2019-10).

Geld

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

PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor

De elektrische- en besturingstechnische installatie van het gemaal is dusdanig verouderd 
dat de kans op storingen en eventueel uitval groter wordt. Het gemaal voldoet niet aan de 
huidige stand der techniek. Het gehele elektrische installatie van het gemaal moet daarom 
aangepast worden, waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden aan de hedendaagse 
eisen.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 
01-06-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1168C Kruispolder

Dit project betreft de bouw van een gemaal in de Kruispolder om het waterbeheer van 
PWO gebied Campen te optimaliseren. De maatregel heeft vooral effect op het 
waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), maar dient ook de doelen WB21 en 
KRW. De bouw van het gemaal heeft een relatie met het ‘sociale innovatie project 
Kruispolder’.Geplande datum start uitvoering: 01-10-2020 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2022 

Algemene voortgang

Tijd

Het werk moet nog van start gaan. Er zijn verschillende risico’s in beeld gebracht 
tijdens de voorbereiding, die van invloed zijn op de uitvoering van dit project. 
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Voorname risico's zijn de veiligheid van de waterkering die moet worden onderzocht 
en een moeizaam verlopende grondverwerving.

Geld

De beschikking voor de POP 3-subsidie van € 3.332.036,- is ontvangen. Er is een 
wijzigingsverzoek ingediend omdat het niet mogelijk blijkt om binnen 2 maanden na 
de ontvangst van de beschikking te starten met de uitvoering. Voor het project 
Kruispolder (herinrichting + bouw gemaal) is eerder voorbereidingskrediet 
aangevraagd. Met dit krediet zijn verschillende onderzoeken gedaan en een 
variantenstudie. Er is samen met de streek gekozen voor een variant die nu wordt 
uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Momenteel loopt de grondverwerving. Dit is 
tijdrovend voor een fors project als dit. We proberen met kavelruilen de benodigde 
gronden in eigendom te krijgen. Zodra er zicht op is dat dit gaat lukken willen we 
doorstomen naar een ontwerp en uitvoering. Het gemaal willen we door middel van 
een best value procurement-systeem in de markt te zetten zodat de aannemer ook 
in het ontwerp betrokken wordt. Hiermee krijgen we voor het beschikbare budget 
het beste resultaat. De aannemer zit hiermee in de voorbereiding en dit moet 
betaald worden, de aannemer maakt het ontwerp in plaats van een 
ingenieursbureau. Daarnaast moeten we voor de herinrichting nog diverse 
onderzoeken doen en adviezen vragen om het werk uitvoeringsgereed te maken en 
risico’s te onderzoeken en te kunnen beheersen. Dit betreft o.a. archeologisch 
onderzoek, boringen, sterkteberekeningen, milieukundig onderzoek. Door deze 
risico's is de planning en de prognose over de jaren onzeker. Het uiteindelijke 
benodigde uitvoeringskrediet staat binnen dit project onder druk door alle onzekere 
factoren die er bij komen kijken.

PRJ1175 Herinrichting Gaternissekreek

Het project is een combinatie van het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het 
vergroten van de waterafvoer- en bergingscapaciteit. Door de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers verbeteren we de ecologische kwaliteit van de watergang. 
Daarnaast gaan we de waterloop baggeren met als doel om de afvoercapaciteit in de 
Gaternissekreek te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Door deze genoemde 
maatregelen zal het waterpeil beter beheersbaar worden.Geplande datum start uitvoering: 
01-07-2016 Geplande datum technische afronding: 01-12-2017 

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond.

PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019

Dit betreft het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud in de bebouwde gebieden 
van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Er zullen in diverse kernen baggerwerken worden 
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uitgevoerd in 2019.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).

PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A

Dit project betreft maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem in het gebied van de 
rwzi Westerschouwen om rioolvreemd water voortaan via het watersysteem i.p.v. het 
rioleringssysteem af te voeren.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2017 Geplande 
datum technische afronding: 01-12-2022 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1403 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2018

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR)Geplande 
datum start uitvoering: 01-06-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 
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Algemene voortgang

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.

PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar een juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17

Dit project betreft het baggeren van de Vinkenissekreek en Bathsekreek ten behoeve van 
het verbeteren van de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR) en het bereiken van 
een goede waterkwaliteit (GGOR/KRW). Het zijn twee wateren uit het programma 
Baggeren grote wateren.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

77



Monitor november 2019

Waterschap Scheldestromen

Algemene voortgang

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.

PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17

Het project betreft het baggeren van de Domburgse watergang en komt uit het programma 
Baggeren grote wateren. Uit slibmetingen en geconstateerde knelpunten blijkt dat 
baggeren noodzakelijk is om de afvoercapaciteit te waarborgen (WB21/GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1431C Baggeren het Koegat '17

Het project betreft het baggeren van het Koegat nabij Vogelwaarde. Uit doorrekening in 
de PWO blijkt dat er een knelpunt zit voor de doorstroming (waterkwantiteit WB21, 
GGOR). Het betreft een project uit het programma Baggeren grote wateren.Geplande 
datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang
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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.

PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18

Dit gecombineerde baggerproject behoort tot het Programma 'Baggeren Grote 
Wateren'.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1433B Baggeren Molenkreek

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 
'Baggeren grote waterenGeplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.

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

PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 
'Baggeren grote wateren. Tevens wordt de watergang verdiept, welke een WB21 (juist 
waterpeil onder extreme omstandigheden) maatregel uit de PWO (Planvorming Water 
Opgave) betreft.Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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. 

De beschikking tot verlenen van subsidie voor de POP3 subsidie is op 9 mei 
binnengekomen ter hoogte van het ingediende bedrag. Er is een risico dat de 
subsidie evenwel niet of gedeeltelijk wordt toegekend. Dit omdat er verschil van 
inzicht is over het feit of er voldoende rekening is gehouden met 
grensoverschrijdend belang binnen de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het 
verkrijgen van de vaststelling van de subsidie onzeker. 

PRJ1450 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2018

Alle maatregelen uit de gebiedsplannen zijn via de prioriteringssystematiek gerangschikt 
naar urgentie. Op grond van die urgentie zijn maatregelenpakketten voor uitvoering 
samengesteld. Jaarlijks zal een projectonderdeel/maatregelenpakket worden uitgevoerd 
aan de hand van de hoogste prioriteit/effect.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2018 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 
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Algemene voortgang

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.

PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019

Alle maatregelen uit de gebiedsplannen zijn via de prioriteringssystematiek gerangschikt 
naar urgentie. Op grond van die urgentie zijn maatregelenpakketten voor uitvoering 
samengesteld. Jaarlijks zal een projectonderdeel/maatregelenpakket worden uitgevoerd 
aan de hand van de hoogste prioriteit/effect.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

2. Adequaat reageren

Adequaat reageren op extreme neerslagomstandigheden die kunnen leiden tot schade door 
inundatie
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Prestatieboom Optimaal gebruik

Strategisch effect Optimaal gebruik
Doelstellingen
Optimaal gebruik

Scheldestromen streeft er naar dat blijvend gebruik kan worden gemaakt van de 
watersystemen

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik
Doelstellingen
1. Aanvoeren en conserveren

Aanvullend op het peilbesluit (zoet water) aanvoeren en conserveren t.b.v.  doorspoelen 
en beregening

 Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 2.895.675 424.775 2.470.900

Baten 2.895.675 13.274 2.882.401

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 411.501 -411.501

 Gerealiseerd 
resultaat

0 411.501 -411.501

2. Verantwoord gebruik

Bijdragen aan een verantwoord gebruik van water door derden

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage van de vergunningen dat verleend wordt binnen 6 weken

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

In verband met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen voldoet de behandeltermijn 
voor de vergunningen niet aan de doelstelling.
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 71,4 73,1 66 68 90 -

2018 - - - - - 75,2

Percentage van de vergunningen dat verleend wordt binnen de wettelijke termijn

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

In verband met veel aanvragen voor grondwateronttrekkingen voldoet de behandeltermijn 
voor de vergunningen niet aan de doelstelling.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 89,3 91 87 87 100 -

2018 - - - - - 96,3

3. Optimaal gebruik berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit

Voldoende berging-,afvoer- en aanvoercapaciteit creëren en in stand houden t.b.v. de 
gewenste waterpeilen

Stand van zaken

Indicatoren

Oppervlakte van het totale beheersgebied met een actueel peilbesluit (niet ouder dan 
12 jaar, waterverordening prov. Zeeland)

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De voor 2019 oorspronkelijk geplande voortgang wordt niet gehaald. Er wordt sinds 2018 
gewerkt met een aangepaste aanpak voor de laatste 4 gebieden. Aan alle 4 gebieden wordt 
momenteel gewerkt en we willen ze in 2020 (volgens planning) afronden. In de nieuwe 
strategienota 2019 - 2023  is besloten om de prestatie in lijn met deze aangepaste aanpak 
te formuleren.
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2018 - - - - - 58

2019 61 61 61 61 80 -

Percentage van de maatregelen dat is uitgevoerd om het beheersgebied voor 
peilbeheer (GGOR) op orde te brengen

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 58 58 60 61 62 -

2018 - - - - - 57

Investeringen
PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-11-2013 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).
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PRJ1087 Gemaal Sint Annaland

Dit project betreft de bouw van een gemaal in het waterlichaam van gemaal de Noord bij 
de Stoofweg in Sint Annaland. Deze voorziening is voortgekomen uit het watergebiedsplan 
Tholen. De aanleiding vormt de periodieke wateroverlast in de kern van Sint Annaland als 
gevolg van neerslag en opstuwing door een overwegend zuidwesten wind over een lang 
afvoertraject. Een opvoergemaal bij de Stoofweg moet hier een oplossing voor 
bieden.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1107A Uitvoering SWP Molenpolder 2016

De Gemeente Reimerswaal is in het verleden, en recent nog, regelmatig geconfronteerd 
met wateroverlastproblemen in de kern Yerseke en dan met name in de omgeving van de 
Julianastraat die westelijk gelegen is van de Molenpolder. De meest doelmatige oplossing 
voor dit probleem bleek de aanleg van een overstort te zijn die tijdens extreme neerslag 
het water afvoert naar genoemde Molenpolder. Het oppervlaktewatersysteem in de 
Molenpolder zelf is echter niet optimaal en voorzien van erg lange duikers en 
hemelwaterstelsels. Om nu dit overtollige water in en door de Molenpolder goed te kunnen 
afvoeren is een verbetering van het huidige afvoerstelsel noodzakelijk. Hiervoor dient een 
extra waterloop aangelegd te worden in Noord-Zuid richting door de Molenpolder tussen 
het ontvangstpunt van de overstort tot aan de primaire waterloop richting gemaal De 
Moer.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2016 Geplande datum technische afronding: 
01-12-2019 

Algemene voortgang

Tijd
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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. 

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd.Geplande datum start 
uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-03-2020 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1153D Ombouw gemaal Duiveland

Door de ombouw van de elektrische- en besturingsinstallatie wordt de bedrijfszekerheid 
gewaarborgd en de functionaliteit van het gemaal verbeterd.Geplande datum start 
uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-10-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is technisch afgerond (in de monitor september 2019 is de planning 
aangepast van 2018-12 naar 2019-10).
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Geld

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

PRJ1153G Ombouw gemaal Dreischor

De elektrische- en besturingstechnische installatie van het gemaal is dusdanig verouderd 
dat de kans op storingen en eventueel uitval groter wordt. Het gemaal voldoet niet aan de 
huidige stand der techniek. Het gehele elektrische installatie van het gemaal moet daarom 
aangepast worden, waarbij tegelijkertijd voldaan kan worden aan de hedendaagse 
eisen.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 
01-06-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1168C Kruispolder

Dit project betreft de bouw van een gemaal in de Kruispolder om het waterbeheer van 
PWO gebied Campen te optimaliseren. De maatregel heeft vooral effect op het 
waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR), maar dient ook de doelen WB21 en 
KRW. De bouw van het gemaal heeft een relatie met het ‘sociale innovatie project 
Kruispolder’.Geplande datum start uitvoering: 01-10-2020 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2022 

Algemene voortgang

Tijd

Het werk moet nog van start gaan. Er zijn verschillende risico’s in beeld gebracht 
tijdens de voorbereiding, die van invloed zijn op de uitvoering van dit project. 
Voorname risico's zijn de veiligheid van de waterkering die moet worden onderzocht 
en een moeizaam verlopende grondverwerving.
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Geld

De beschikking voor de POP 3-subsidie van € 3.332.036,- is ontvangen. Er is een 
wijzigingsverzoek ingediend omdat het niet mogelijk blijkt om binnen 2 maanden na 
de ontvangst van de beschikking te starten met de uitvoering. Voor het project 
Kruispolder (herinrichting + bouw gemaal) is eerder voorbereidingskrediet 
aangevraagd. Met dit krediet zijn verschillende onderzoeken gedaan en een 
variantenstudie. Er is samen met de streek gekozen voor een variant die nu wordt 
uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Momenteel loopt de grondverwerving. Dit is 
tijdrovend voor een fors project als dit. We proberen met kavelruilen de benodigde 
gronden in eigendom te krijgen. Zodra er zicht op is dat dit gaat lukken willen we 
doorstomen naar een ontwerp en uitvoering. Het gemaal willen we door middel van 
een best value procurement-systeem in de markt te zetten zodat de aannemer ook 
in het ontwerp betrokken wordt. Hiermee krijgen we voor het beschikbare budget 
het beste resultaat. De aannemer zit hiermee in de voorbereiding en dit moet 
betaald worden, de aannemer maakt het ontwerp in plaats van een 
ingenieursbureau. Daarnaast moeten we voor de herinrichting nog diverse 
onderzoeken doen en adviezen vragen om het werk uitvoeringsgereed te maken en 
risico’s te onderzoeken en te kunnen beheersen. Dit betreft o.a. archeologisch 
onderzoek, boringen, sterkteberekeningen, milieukundig onderzoek. Door deze 
risico's is de planning en de prognose over de jaren onzeker. Het uiteindelijke 
benodigde uitvoeringskrediet staat binnen dit project onder druk door alle onzekere 
factoren die er bij komen kijken.

PRJ1391E BOB Zeeuws Vlaanderen 2019

Dit betreft het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud in de bebouwde gebieden 
van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Er zullen in diverse kernen baggerwerken worden 
uitgevoerd in 2019.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).
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PRJ1393 OAS-Wschouwen maatr watersyst fase A

Dit project betreft maatregelen aan het oppervlaktewatersysteem in het gebied van de 
rwzi Westerschouwen om rioolvreemd water voortaan via het watersysteem i.p.v. het 
rioleringssysteem af te voeren.Geplande datum start uitvoering: 01-04-2017 Geplande 
datum technische afronding: 01-12-2022 

Algemene voortgang

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. 

PRJ1403 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2018

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR)Geplande 
datum start uitvoering: 01-06-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1404 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2019

We willen met ons watersysteem voorbereid zijn op toekomstige klimaatveranderingen en 
maken daarvoor plannen. We streven met deze plannen naar een juist waterpeil onder 
extreme omstandigheden (programma WB21), naar goede waterkwaliteit (programma 
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KRW) en naar juist waterpeil onder normale omstandigheden (programma GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1431A Baggeren Vinkenisse-en Bathsekreek17

Dit project betreft het baggeren van de Vinkenissekreek en Bathsekreek ten behoeve van 
het verbeteren van de doorstroming (waterkwantiteit WB21, GGOR) en het bereiken van 
een goede waterkwaliteit (GGOR/KRW). Het zijn twee wateren uit het programma 
Baggeren grote wateren.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1431B Baggeren Domburgse watergang '17

Het project betreft het baggeren van de Domburgse watergang en komt uit het programma 
Baggeren grote wateren. Uit slibmetingen en geconstateerde knelpunten blijkt dat 
baggeren noodzakelijk is om de afvoercapaciteit te waarborgen (WB21/GGOR).Geplande 
datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 
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Algemene voortgang

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.

PRJ1431C Baggeren het Koegat '17

Het project betreft het baggeren van het Koegat nabij Vogelwaarde. Uit doorrekening in 
de PWO blijkt dat er een knelpunt zit voor de doorstroming (waterkwantiteit WB21, 
GGOR). Het betreft een project uit het programma Baggeren grote wateren.Geplande 
datum start uitvoering: 01-08-2017 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1432 Bag.gr.wat.Moerschans/zestig voet'18

Dit gecombineerde baggerproject behoort tot het Programma 'Baggeren Grote 
Wateren'.Geplande datum start uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang
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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.

PRJ1433B Baggeren Molenkreek

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 
'Baggeren grote waterenGeplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1433E Baggeren en verdiepen Oude Haven '18

In dit baggerproject worden werkzaamheden verricht die behoren tot het programma 
'Baggeren grote wateren. Tevens wordt de watergang verdiept, welke een WB21 (juist 
waterpeil onder extreme omstandigheden) maatregel uit de PWO (Planvorming Water 
Opgave) betreft.Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum technische 
afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden.
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Geld

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

De beschikking tot verlenen van subsidie voor de POP3 subsidie is op 9 mei 
binnengekomen ter hoogte van het ingediende bedrag. Er is een risico dat de 
subsidie evenwel niet of gedeeltelijk wordt toegekend. Dit omdat er verschil van 
inzicht is over het feit of er voldoende rekening is gehouden met 
grensoverschrijdend belang binnen de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het 
verkrijgen van de vaststelling van de subsidie onzeker. 

PRJ1450 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2018

Alle maatregelen uit de gebiedsplannen zijn via de prioriteringssystematiek gerangschikt 
naar urgentie. Op grond van die urgentie zijn maatregelenpakketten voor uitvoering 
samengesteld. Jaarlijks zal een projectonderdeel/maatregelenpakket worden uitgevoerd 
aan de hand van de hoogste prioriteit/effect.Geplande datum start uitvoering: 01-06-2018 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1452 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2019

Alle maatregelen uit de gebiedsplannen zijn via de prioriteringssystematiek gerangschikt 
naar urgentie. Op grond van die urgentie zijn maatregelenpakketten voor uitvoering 
samengesteld. Jaarlijks zal een projectonderdeel/maatregelenpakket worden uitgevoerd 
aan de hand van de hoogste prioriteit/effect.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 
Geplande datum technische afronding: 01-12-2020 
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Algemene voortgang

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.

4. Optimaal gebruik, adequaat reageren

Adequaat reageren op schade , incidenten en calamiteiten

Stand van zaken

 Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 170.825 40.443 130.382

Baten 170.825 0 170.825

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 40.443 -40.443

 Gerealiseerd 
resultaat

0 40.443 -40.443

Indicatoren

Percentage van de te baggeren waterlopen in het stedelijk en landelijk gebied dat is 
gebaggerd

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 10 10 39 60 99 -

2018 - - - - - 97

Percentage van de te maaien waterlopen in het landelijk gebied dat is gemaaid

-
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 20 60 99 -

2018 - - - - - 96

5. Stedelijk water

Stedelijk water.

 Exploitatie Begroting 2019 Actueel Prognose Exploit/Inv  sept 2019 
vastgelegd

Afwijking 2019 monitor sept

Lasten 138.789 68.112 70.677

Baten 138.789 0 138.789

Gerealiseerd saldo 
van baten en lasten

0 68.112 -68.112

 Gerealiseerd 
resultaat

0 68.112 -68.112
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Programma Wegen

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 6 1 0

Prestaties 
met 
afwijkingen

% wegen dat voldoende scoort op duurzaamheid:  Op basis van de GLOVIS meting 
2019 is er sprake van een iets lagere score ten opzichte van de norm. Duurzaamheid 
wordt gemeten aan de hand van schades zoals rafeling, dwarsonvlakheid en 
scheurvorming. Het beeld is dat met name de droge jaren tot meer scheurvorming 
en dwarsonvlakheid leiden.

-

Exploitatiekosten programma Wegen
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, 

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 15.256.499 € 16.068.878 € -812.379

Externe opbrengsten € -16.205.611 € -17.004.921 € 799.310

Personeelskosten € 4.188.699 € 4.243.000 € -54.301

Rente en afschrijving € 2.854.157 € 2.839.000 € 15.157

Netto kosten programma wegen € 6.093.744 € 6.145.957 € -52.213

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). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere nadelige 
afwijkingen voor in totaal € 45.000,- (N). De uitvoering van het Groenbeheerplan is per 1 
januari 2019 overgeheveld van de investeringen naar de exploitatie. 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 
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begroting was voorzien. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere nadelige afwijkingen 
voor in totaal € 12.000,- (N).

 

Personeelslasten:

Een nadeel van per saldo € 54.000,- (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 € 20.000,- (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 € 3.412.447

Netto € 3.035.000 € 2.901.520 € 2.327.044

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 
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bijdrage hierin. Met een deel van de betrokken grondeigenaren moet nog 
overeenstemming bereikt worden.

Fietspad Vlake (PRJ11494):  Het verleggen van de kabels en leidingen die we 
onverwachts zijn tegengekomen onder de Vlakebrug is in oktober gereed. Daarna zal 
de aannemer de aanleg van het fietspad kunnen afronden. De verwachting is dat de 
werkzaamheden begin december kunnen worden afgerond. Het verleggen van de 
kabels en leidingen betekent een grotere overschrijding van het krediet.

 

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

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

-
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 0 0,5 -

2018 - - - - - 7,5

Investeringen
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

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

Algemene voortgang

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

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

PRJ1494 Fietspad Vlake

Het project omvat de aanleg van een fietspad tussen de Oude Rijksweg (N289) bij de 
Vlakebruggen en de aansluiting met de Reeweg bij het buurtschap Vlake. Het fietspad 
komt aan de oostkant van de Kanaalweg te liggen en heeft een breedte van 3,00 meter. 
Dit betekent een flinke verbetering voor de verkeersveiligheid. Aansluitend op de aanleg 
van het fietspad wordt de Kanaalweg ingericht als 80-km weg. Daarnaast wordt aan beide 
kanten van de aansluiting met de Reeweg op de Kanaalweg bij het buurtschap een drempel 
aangelegd. De drempels komen op een afstand van 80 meter ten opzichte van de 
aansluiting te liggen. Het gedeelte van de Kanaalweg tussen de drempels wordt als 60 km-
weg ingericht.Geplande datum start uitvoering: 01-09-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-10-2019 

Algemene voortgang
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Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema.

Geld

Het verleggen van de kabels en leidingen die we onverwachts zijn tegengekomen 
onder de Vlakebrug is in oktober gereed. Daarna zal de aannemer de aanleg van 
het fietspad kunnen afronden. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 
december kunnen worden afgerond. Het verleggen van de kabels en leidingen 
betekent een grotere overschrijding van het krediet.

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 1,7 9,2 -

2018 - - - - - 10,2

Investeringen
PRJ1438 2019 ess.herkenb.kenmerken wegen

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 
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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 ingerGeplande datum 
start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

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

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 1,3 2,5 -

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

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

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

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

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).Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-04-2020 

Algemene voortgang
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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: 01-02-
2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019

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

Algemene voortgang

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. 

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

Stand van zaken

Indicatoren

Wegen scoren voldoende op duurzaamheid

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht 
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Op basis van de GLOVIS meting 2019 is er sprake van een iets lagere score ten opzichte 
van de norm. Duurzaamheid wordt gemeten aan de hand van schades zoals rafeling, 
dwarsonvlakheid en scheurvorming. Het beeld is dat met name de droge jaren tot meer 
scheurvorming en dwarsonvlakheid leiden.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 92 92 92 91 92 -

2018 - - - - - 91

Investeringen
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat

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

Algemene voortgang

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)

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.Geplande datum start uitvoering: 01-03-2021 Geplande datum technische 
afronding: 01-07-2021 

Algemene voortgang
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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

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

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

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

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 
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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).Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-04-2020 

Algemene voortgang

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

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 Klaassesweg, de Zwaanweg en Verlengde Dishoekseweg (Zoutelande 
en Dishoek) middels het aanbrengen van markering als 60 km-weg ingerGeplande datum 
start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische afronding: 01-11-2019 

Algemene voortgang

Tijd

107



Monitor november 2019

Waterschap Scheldestromen

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 2018/2019

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2018 Geplande datum technische afronding: 01-03-
2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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PRJ1446B Gr.onderh.kunstwerken wegen 2018

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

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

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

PRJ1446C Gr.ondh.kunstwerken wegen 2019

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

Algemene voortgang

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
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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 94 -

2018 - - - - - 94

Wegen scoren voldoende op comfort

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 95 95 95 96 95 -

2018 - - - - - 95

Investeringen
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018

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.Geplande datum start uitvoering: 01-
08-2018 Geplande datum technische afronding: 01-03-2019 
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Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

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

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).Geplande datum start uitvoering: 01-06-2019 Geplande datum technische 
afronding: 01-04-2020 

Algemene voortgang

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.)
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Investeringen
PRJ1401 GBP uitvoeringsplan 2018/2019

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2018 Geplande datum technische afronding: 01-03-
2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is succesvol afgerond!

Geld

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet.
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Programma Bestuur en Organisatie

Totaal Programma Bestuur en Organisatie

Overzicht prestaties programma Bestuur en Organisatie
Programma Groen 

(Op 
schema 
van 
gestelde 
doel)

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

Bestuur en 
Organisatie

5 4 0

Prestaties 
met 
afwijkingen

% score op digitale volwassenheid: De norm in de strategienota was gebaseerd op een 
landelijke onafhankelijke meting door de Unie van waterschappen op 9 concrete doelen. 
Die meting wordt sinds 2017 niet meer uitgevoerd. De score voor ons waterschap over 2017 
bedroeg 76%. De Unie van waterschappen heeft in 2018 voor de waterschappen 20 nieuwe 
minimale ambities samengevat in de Baseline Basis op Orde, waarvoor een landelijke 
monitoring wordt voorbereid. Het is de bedoeling deze nieuwe landelijke monitor als basis 
te gaan hanteren en richting de nieuwe strategienota is dit meegenomen.

Facturen waarvoor een bestelling/verplichting is vastgelegd (o.b.v. jaargemiddelde): Het 
verbeteren van het vastleggen van orders (=verplichtingen) zal ook in 2019 de aandacht 
hebben. In overleg met de afdelingen worden er, bij het bespreking van de spendanalyses, 
verbeteringen doorgevoerd. We streven er naar alle bestellingen als order te registreren. 
Opgemerkt moet worden dat een 100% score niet het einddoel is omdat er niet aan alle 
facturen die we ontvangen een bestelling ten grondslag ligt.

Score op volwassenheidsniveau digitale veiligheid: De uitkomst blijft iets achter ten 
opzichte van de prognose. Wel ligt hij volledig op één lijn met de andere waterschappen. 
Uit de in 2017 uitgevoerde landelijk BIWA-audit is door de auditor een inschatting gedaan 
dat de volwassenheid binnen de sector zit tussen niveau 2 en 3. De stijgende lijn zet zich 
door. Om uiteindelijk te kunnen groeien naar de gewenste volwassenheid van niveau 4 (de 
doelstelling voor eind 2019), is het onder meer nodig om informatiebeveiliging verder in de 
bedrijfsprocessen te verankeren en duidelijk het eigenaarschap per bedrijfsproces te 
benoemen.

% Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap): Het verzuimpercentrage blijft op ongeveer 
hetzelfde niveau als in de vorige monitor.

Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, 

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 12.883.391 € 13.877.220 € -993.829

Externe opbrengsten € -3.467.200 € -3.502.980 € 35.780

Personeelskosten € 14.117.290 € 14.098.000 € 19.290

Rente en afschrijving € 3.451.011 € 3.422.000 € 29.011

Netto kosten programma bestuur en organisatie € 26.984.492 € 27.894.240 € -909.748

Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie

Externe kosten:

De jaarrekening over 2018 van het Waterschapshuis valt evenwel € 112.000,- voordelig uit 
(V). Dit als gevolg van door omstandigheden vertraagde maar tevens goedkoper 
uitgevoerde werkzaamheden. Voor assetmanagement wordt met een deel van de 
initiatieven aangesloten bij de lopende organisatieontwikkeling waardoor er verschuiving 
in de tijd is (€ 25.000,-) (V) (leidt tot een lagere onttrekking uit bestemmingsreserve 
assetmanagement – zie onderdeel “reserves”). De kosten voor innovatie vallen 
€ 30.000,- lager uit (V) over 2019 (leidt tot een lagere onttrekking uit 
bestemmingsreserve innovatie – zie onderdeel “reserves”). Er zijn minder uitgaven 
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voor onderhoud nodig aan de kantoren in Middelburg en Terneuzen dan waarmee 
gemiddeld jaarlijks rekening wordt gehouden in de begroting (€ 126.000,-) (V). Het in 
de programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt als 
dekking ingezet om de overschrijdingen te compenseren. Als gevolg van de aanpassing van 
het onderhoudscontract vallen de onderhoudskosten voor het materieel hoger uit 
(€ 44.000,-) (N). Conform de eerste begrotingswijziging vallen de kosten voor het 
Waterschapshuis € 176.000,- (N) hoger uit. Voor het inrichten van de nieuwe 
projectenruimte in het hoofdkantoor Middelburg worden in totaal voor € 190.000,- (N) 
extra kosten gemaakt. Als gevolg van onder andere hogere brandstofkosten en benodigde 
inhuur auto’s vanwege lange levertijden van auto’s vallen de kosten voor auto’s € 90.000,- 
hoger uit (N). Er wordt een vooraf onvoorzien bedrag van € 30.000,- (N) bijgedragen aan 
STOWA i.v.m. een kennisimpuls waterkwaliteit. Voor de aangroei van pensioen DB-leden 
wordt een bedrag van € 140.000,- (N) uitgegeven, dat niet in de begroting was 
meegenomen. De kosten van de verzekeringspremie vallen hoger uit op basis van de 
daadwerkelijke aanbesteding (€ 50.000,-) (N). De kosten voor de bijstand door advocaten 
in enkele lopende procedures vallen hoger uit dan begroot (€ 100.000,-) (N), deze kosten 
vallen moeilijk is te schatten en zijn afhankelijk van het aantal en het soort procedures. 
De kosten voor de advisering rond het zoetwaterdossier en de taxatiekosten voor 
verschillende doeleinden vallen hoger uit (per saldo € 50.000,-) (N). Het nadelige saldo 
SaBeWa 2018 en de overige gevolgen uit de eerste begrotingswijziging 2019, zoals onder 
andere een verhoging van de kosten op basis van de nieuw afgesloten 
dienstverleningsovereenkomst tussen het waterschap en SaBeWa (€ 201.000,-) (N). Uit de 
2e bestuursrapportage van SaBeWa blijkt dat er rekening moet worden gehouden met 
extra kosten van € 45.000,- (N). Er is extra ondersteuning nodig voor de begeleiding van 
aanbestedingen (€ 30.000,-) (N). Er zijn meer licenties benodigd op het gebied van 
automatisering (€ 45.000,-) (N). Daarnaast zijn er diverse overige posten die met name 
kleinere nadelige afwijkingen laten zien voor in totaal € 176.000,- (N).

 

Externe opbrengsten:

De nieuw af te sluiten dienstverleningsovereenkomst met Sabewa resulteert in hogere 
opbrengsten voor ICT en huisvesting facilitair € 74.000,- (V). Op basis van het nieuwe 
convenant en een positieve bijstelling ten opzichte van de monitor van september 2019 
valt de erfpacht lager uit (€ 9.000,-) (N). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere 
voordelige en nadelige afwijkingen voor in totaal € 29.000,- (N).

 

Personeelslasten:

Een voordeel van per saldo € 19.000,- (V). Er zijn extra kosten voor het inhuren van 
personeel, dit kan worden gecompenseerd omdat er nog diverse vacatures nog niet zijn 
ingevuld in 2019.

 

Rente en afschrijving:

De rentekosten zijn € 41.000,- (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. De 
afschrijvingskosten vallen € 12.000,- (N) hoger uit. 
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Risico’s en ontwikkelingen:
In 2015 heeft het waterschap beroep aangetekend bij het Gerechtshof Den Bosch. Daarbij 
is verzocht een deskundigenonderzoek te laten uitvoeren. In augustus 2016 heeft het 
Gerechtshof de aan de deskundigen voor te leggen vragen geformuleerd, die vooral 
betrekking hadden op de uitgevoerde taxaties, de grondwaarde en de canongrondslag. Bij 
beschikking van 20 juli 2017 heeft het Gerechtshof de deskundigen benoemd. Door 
omstandigheden is de commissie van deskundigen pas in 2018 van start gegaan met de 
werkzaamheden. In juni 2019 heeft de commissie haar adviezen uitgebracht. De 
uitgebrachte adviezen van de commissie worden momenteel bestudeerd.

Investeringen Programma Bestuur en Organisatie
Begroting Prognose Besteed

Bruto € 6.662.000 € 4.499.221

Netto € 6.366.000 € 4.268.314 € 2.981.675

Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie

Algemeen

Binnen het programma Bestuur en Organisatie is de prognose na afronding circa € 2,0 
miljoen lager dan begroot. Als gevolg van een organisatorisch meer efficiënte keuze wordt 
niet een deel van de te vervangen vloerbedekking doorgeschoven naar 2020, maar de 
gehele vervanging (€ 0,5 miljoen). Daarnaast is de bouw van de peilboot verder vertraagd, 
omdat er voor gekozen is om nader onderzoek te laten plaatsvinden met betrekking tot de 
uitkomsten van de aanbesteding (€ 1,0 miljoen). Bij het vervangen van de warmte/koude 
voorziening kantoor Middelburg wordt niet een deel, maar de gehele investering 
doorgeschoven naar 2020 omdat er voor gekozen is om nader onderzoek te laten 
plaatsvinden met betrekking tot de uitkomsten van de aanbesteding (€ 0,5 miljoen). Er 
wordt een onderzoek binnen de samenwerking gladheidbestrijding uitgevoerd naar de 
verdere werkwijze. Afhankelijk van de uitkomsten wordt duidelijk welk gevolgen dit zal 
hebben voor de aanschaf van het materieel voor de gladheidsbestrijding. Eventuele 
aanschaf is om die reden doorgeschoven naar 2021 (€ 0,3 miljoen). Er loopt een onderzoek 
naar de verdere insteek van de digitalisering van documenten waardoor de bijbehorende 
investering doorschuift naar 2020 (€ 0,3 miljoen). Anderzijds is de aanschaf van een aantal 
nieuwe auto’s doorgeschoven van 2018 naar 2019 en is er sprake van een verhoging van het 
krediet in 2019 om eerder te bestellen als gevolg van de levertijd en modelwisseling (€ 0,6 
miljoen).

 

Risico's en ontwikkelingen:

Niet van toepassing.

 

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

Niet van toepassing.
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Prestatieboom Draagvlak

Strategisch effect Draagvlak
Doelstellingen
Draagvlak

Draagvlak bij burgers en andere belanghebbenden voor het uitvoeren van onze taken, het 
heffen van belasting daarvoor een het bestaan van het waterschap.

Tactische doelstellingen Draagvlak
Doelstellingen
Zichtbaarheid & waterbewustzijn

Het belang van het waterschap(swerk) wordt op relevante momenten duidelijk en herkend 
door de Zeeuwse burger en andere belanghebbenden. Zij zijn zich er van bewust dat 
(water)veiligheid, schoon en voldoende water niet vanzelfsprekend zijn.

Investeringen
PRJ1486 Inventariseren archieven Zeeuws-Vl.

In dit project vindt een inventarisatie plaats van de archieven van het vroegere 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2018 Geplande 
datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

Ruimte voor participatie

Betrokken partijen krijgen waar mogelijk de ruimte om (vrijwillig) in besluitvorming en/of 
uitvoering van werkzaamheden een verantwoordelijkheid te nemen voor het gezamenlijke 
belang.
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Prestatieboom Adequate externe dienstverlening

Strategisch effect Adequate externe dienstverlening
Doelstellingen
Adequate dienstverlening

De dienstverlening aan burgers, bedrijven en organisaties, door of in opdracht van het 
waterschap, voldoet aan de verwachtingen die zij daarvan hebben en wat zij daar op basis 
van onze servicegarantie van mogen verwachten: Het waterschap houdt proactief rekening 
met hun belang  (indien mogelijk) en reageert tijd, in één keer goed en duidelijk.

Tactische doelstellingen Adequate externe dienstverlening
Doelstellingen
Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid

We zijn bereikbaar en aanspreekbaar. We communiceren bij de uitvoering van onze taken 
tijdig en duidelijk naar alle betrokkenen. Burgers, bedrijven en organisaties met 
(aan)vragen, meldingen en klachten zijn we tijdig van dienst.

Stand van zaken

Investeringen
PRJ1480 Implementatie omgevingswet

De activiteiten en de planning zijn er op gericht om Scheldestromen ‘omgevingswet-proof’ 
te maken voor het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt in 2021. De 
veranderopgave wordt niet op één moment gerealiseerd maar in een proces van enkele 
jaren.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2018 Geplande datum technische afronding: 
01-12-2020 

Algemene voortgang

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.
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Werken als één organisatie

Werken als één organisatie die naar buiten toe met één mond spreekt (1 vraag = 1 
antwoord) waarbij medewerkers rekening houden met alle waterschapsbelangen en 
inwoners niet belasten met onze organisatiestructuur.

Betrouwbare organisatie

We zijn een betrouwbare organisatie die afspraken nakomt, koersvast is en inwoners gelijk 
behandelt.

Beschikbaar stellen van informatie en data

Beschikbaar stellen van informatie en data.

Prestatieboom Onze medewerkers

Strategisch effect Onze medewerkers
Doelstellingen
Tevreden medewerkers

Onze medewerkers zijn tevreden, vitaal en inzetbaar op de korte en lange termijn.

Tactische doelstellingen Onze medewerkers
Doelstellingen
Het gaat goed met de medewerkers

Het gaat geestelijk, lichamelijk, en sociaal goed met medewerkers, wat wordt bevorderd 
door een goede balans werk-privé, een optimale fysieke werkomgeving (zie hieronder bij 
volgende doelstelling) en een cultuur van sociale veiligheid. 

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage Ziekteverzuim (exclusief zwangerschap)

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht
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Het verzuimpercentrage blijft op ongeveer hetzelfde niveau als in de vorige monitor.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 5,63 5,52 4,5 4,6 4 -

2018 - - - - - 4,29

Betrokkenheid en ontwikkeling medewerkers

Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en blijven zich ontwikkelen, wat er aan 
bijdraagt dat de organisatie kan blijven inspelen op interne en externe ontwikkelingen.

Prestatieboom Adequate interne faciliteiten

Strategisch effect Adequate interne faciliteiten
Doelstellingen
Proces optimaal faciliteren

Het primaire proces wordt optimaal gefaciliteerd.

Tactische doelstellingen Adequate interne faciliteiten
Doelstellingen
Fysieke werkomgeving

Optimale fysieke werkomgeving (op kantoor, steunpunten, rwzi's. thuis, in dienstauto, op 
materieel en in het veld) voor het uitvoeren van werkzaamheden die veilig is (minimaal 
voldoet aan de wettelijke eisen), bijdraagt aan een blijvend goede gezondheid en het 
welzijn van medewerkers.

Stand van zaken

Investeringen
PRJ1340A Vloerbedekk. kant. & b.loc

De aanbesteding vloerbedekking voor de kantoren Middelburg, Terneuzen en de 
buitenlocaties wordt momenteel voorbereid, en (inkooptechnisch gezien) gecombineerd 
met de aanschaf van regulier kantoormeubilair. Uitvoering kantoor Terneuzen is gepland 
december 2019, gesprekken met huurders zijn reeds gestart. In kantoor Middelburg worden 
de werkzaamheden zo mogelijk gecombineerd met PRJ1501 vervangen van de 
brandmeldinstallatie, dit om de overlast in kantoor zo veel mogelijk te beperken. 
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Uitvoering werkzaamheden in kantoor Middelburg staan gepland in eerste kwartaal 
2020.Geplande datum start uitvoering: 01-02-2020 Geplande datum technische afronding: 
01-12-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1416 Aank./vervangen auto's 2019

Dit terugkerend project gaat over het vervangen/inruilen van personen- en bedrijfsauto's 
waarvan het contract is verlopen of de maximale kilometerstand is bereikt. In 2019 gaat 
het hierbij om 45 auto's.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum 
technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.

PRJ1445 Aank./vervangen tractiemiddelen 2019

Dit project gaat over het vervangen/inruilen van tractiemiddelen.Geplande datum start 
uitvoering: 01-01-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 
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Algemene voortgang

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 (in de monitor september 2019 is het beschikbaar gestelde 
krediet bijgesteld).

PRJ1495 Uitbreiding mat. gladheidbestr.2018

Dit project betreft de aankoop van materialen voor gladheidbestrijdingGeplande datum 
technische afronding: 01-01-2019 

Algemene voortgang

Tijd

Het project is afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden.

Geld

Het werk is afgerond binnen het beschikbaar gestelde krediet.

PRJ1487 Verv.centr.warmte/koude voorz.M'burg

Dit project gaat over de vervanging van de gezamenlijke koude-warmtevoorziening van het 
stads- en waterschapskantoor te Middelburg in verband met beeindiging van het contract 
Watstad (waterschap/gemeente Middelburg/Delta). Onderzocht wordt of het mogelijk is 
de gezamenlijke installatie te spiltsen in afzonderlijke installaties per gebouw.Geplande 
datum start uitvoering: 01-04-2020 Geplande datum technische afronding: 01-08-2020 

Algemene voortgang
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Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema (in de monitor september 
2019 is de planning aangepast van 2019-12 naar 2020-8).

Geld

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

PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019

Dit project betreft de aankoop van materialen voor gladheidbestrijding.

Algemene voortgang

Tijd

De technische afronding van het project ligt op schema (in de monitor september 
2019 is de planning aangepast van 2019-12 naar 2021-12).

Geld

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

ICT-Systemen op orde

Het (tijd- en plaatsonafhankelijk) uitvoeren van processen wordt ondersteund doordat 
medewerkers zijn ontzorgd met hardware en software met een goede beschikbaarheid en 
in staat zijn gesteld dit goed te gebruiken.

Stand van zaken

Indicatoren

Percentage score op digitale volwassenheid

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De norm in de strategienota was gebaseerd op een landelijke onafhankelijke meting door 
de Unie van waterschappen op 9 concrete doelen. Die meting wordt sinds 2017 niet meer 
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uitgevoerd. De score voor ons waterschap over 2017 bedroeg 76%. De Unie van 
waterschappen heeft in 2018 voor de waterschappen 20 nieuwe minimale ambities 
samengevat in de Baseline Basis op Orde, waarvoor een landelijke monitoring wordt 
voorbereid. Het is de bedoeling deze nieuwe landelijke monitor als basis te gaan hanteren 
en richting de nieuwe strategienota is dit meegenomen.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 76 76 76 76 80 -

2018 - - - - - 76

Informatie op orde

Gegevens over de eigenschappen en staat van bedrijfsmiddelen (assets) zijn eenduidig en 
centraal vastgelegd, actueel, digitaal toegankelijk en bruikbaar in de processen.

Investeringen
PRJ1338 Vervangen peilboot Meermin III

Het waterschap moet als waterkeringbeheerder de standzekerheid van de waterkering 
kunnen garanderen. Deze standzekerheid is sterk afhankelijk van de stabiliteit van de 
vooroever. Voor het bepalen van de ligging van de vooroever (en de ontwikkeling ervan) 
voert het waterschap jaarlijks peilingen uit op de vooroevers die grenzen aan de bij het 
waterschap in beheer zijnde primaire waterkeringen. Het waterschap voert deze peilingen 
zelfstandig uit met de peilboot de Meermin III . Naast deze werkzaamheden worden er ook 
werkzaamheden voor externen uitgevoerd, waaronder Rijkswaterstaat.Geplande datum 
start uitvoering: 01-12-2016 Geplande datum technische afronding: 01-06-2020 

Algemene voortgang

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. 
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PRJ1483 Inrichten documentenatelier

Het nieuwe Documentair Informatie Systeem gaat een moderne en gebruiksvriendelijke 
oplossing bieden voor het registreren, raadplegen, zoeken en delen van digitale 
informatie/documenten, die voldoet aan de wetgeving (o.a. Archiefwet, Privacy en 
Informatieveiligheid). Ter vervanging van het huidige systeem.Geplande datum start 
uitvoering: 01-08-2018 Geplande datum technische afronding: 01-01-2020 

Algemene voortgang

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.

PRJ1484 Werkplekvervanging

Op alle werkplekken, waar een dockingstation staat (hoofdkantoren, steunpunten, 
zuiveringsinstallaties, etc.), wordt het dockingstation vernieuwd. Zonodig worden ook het 
toetsenbord, muis en beeldscherm vernieuwd. Als dat gedaan is worden bestaande Pc's en 
notebooks vervangen door nieuwe.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2019 Geplande 
datum technische afronding: 01-12-2019 

Algemene voortgang

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.
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Veiligheid van informatie en systemen op orde

Een transparante overheid zijn die zorgvuldig met informatie omgaat en daarmee 
tenminste voldoet aan wetgeving en landelijke afspraken waaraan het waterschap zich 
heeft gecommitteerd.

Stand van zaken

Indicatoren

Score op volwassenheidsniveau digitale veiligheid

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

De uitkomst blijft iets achter ten opzichte van de prognose. Wel ligt hij volledig op één lijn 
met de andere waterschappen. Uit de in 2017 uitgevoerde landelijk BIWA-audit is door de 
auditor een inschatting gedaan dat de volwassenheid binnen de sector zit tussen niveau 2 
en 3. De stijgende lijn zet zich door. Om uiteindelijk te kunnen groeien naar de gewenste 
volwassenheid van niveau 4 (de doelstelling voor eind 2019), is het onder meer nodig om 
informatiebeveiliging verder in de bedrijfsprocessen te verankeren en duidelijk het 
eigenaarschap per bedrijfsproces te benoemen.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 3,2 3,2 3,2 3,2 4 -

2018 - - - - - 2,9

Investeringen
PRJ1480 Implementatie omgevingswet

De activiteiten en de planning zijn er op gericht om Scheldestromen ‘omgevingswet-proof’ 
te maken voor het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt in 2021. De 
veranderopgave wordt niet op één moment gerealiseerd maar in een proces van enkele 
jaren.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2018 Geplande datum technische afronding: 
01-12-2020 

Algemene voortgang

125



Monitor november 2019

Waterschap Scheldestromen

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.

PRJ1486 Inventariseren archieven Zeeuws-Vl.

In dit project vindt een inventarisatie plaats van de archieven van het vroegere 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.Geplande datum start uitvoering: 01-01-2018 Geplande 
datum technische afronding: 01-12-2020 

Algemene voortgang

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 Basis voor goed functionerende democratische overheid

Strategisch effect Basis voor een goed functionerende democratische overheid
Doelstellingen
Rechtmatig en democratisch

Het is geborgd dat de organisatie rechtmatig en getrouw haar taken uitvoert en besluiten 
neemt. Het bestuur krijgt tijdig de informatie en ondersteuning die bijdragen aan het goed 
uitvoeren van haar democratische taken.

Stand van zaken
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Indicatoren

Goedkeurende accountantsverklaring i.r.t. getrouwheid en rechtmatigheid

De prestatie kan nog niet gemeten worden, dit volgt in de eerste helft van 2020

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 0 0 0 0 100 -

2018 - - - - - 100

Investeringen
PRJ1481 Verkiezingen 2019

Dit project betreft de organisatie van de verkieziingn in 2019Geplande datum start 
uitvoering: 01-06-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-2019 

Tijd

Project is succesvol afgerond!

Geld

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

Tactische doelstellingen Basis voor een goed functionerende democratische overheid
Doelstellingen
Rechtmatigheid

In relatie tot de gehouden aanbestedingen. Een getrouwe en rechtmatige weergave van de 
baten, lasten, activa en passiva. Baten, lasten en balansmutaties zijn rechtmatig tot stand 
gekomen.

Inzicht en informatie

De organisatie heeft inzicht in exploitatie, investeringen en prestaties en de bijbehorende 
risico's. Het bestuur krijgt tijdig de informatie die zij nodig heeft om haar sturende en 
controlerende taak goed uit te voeren.

Stand van zaken
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Indicatoren

Facturen waarvoor een bestelling/verplichting is vastgelegd (o.b.v. jaargemiddelde)

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht

 

Het verbeteren van het vastleggen van orders (=verplichtingen) zal ook in 2019 de 
aandacht hebben. In overleg met de afdelingen worden er, bij het bespreking van de 
spendanalyses, verbeteringen doorgevoerd. We streven er naar alle bestellingen als order 
te registreren. Opgemerkt moet worden dat een 100% score niet het einddoel is omdat er 
niet aan alle facturen die we ontvangen een bestelling ten grondslag ligt.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 69 71 73 73 80 -

2018 - - - - - 63

Ondersteuning en faciliteiten

Het dagelijks bestuur, de commissies en de algemene vergadering worden ondersteund en 
gefaciliteerd om hun taak goed uit te voeren. 

Samenwerking met andere overheden

Het bestuur en organisatie worden in staat gesteld om de doelen in samenwerking met 
andere overheden te behalen.

Prestatieboom Opbrengsten uit eigendommen

Strategisch effect Opbrengsten uit eigendommen
Doelstellingen
Opbrengsten uit eigendommen

Effecten primaire taken.
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Externe kosten en opbrengsten strategisch effect Opbrengsten uit 
eigendommen
Tactische doelstellingen Opbrengsten uit eigendommen
Doelstellingen
Realiseren opbrengsten uit eigendommen

Realiseren opbrengsten uit eigendommen.

Prestatieboom overig

Doelstellingen
Overige prestaties

Stand van zaken

 Exploitatie 0 0 0

 Gerealiseerd resultaat 0 0 0

Indicatoren

Percentage van de afgeronde projecten dat maximaal 6 maanden na de geplande 
datum (o.b.v. begrotingsplan) technisch gereed is

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 100 100 100 100 85 -

2018 - - - - - 90

Percentage van de technisch afgeronde projecten dat is gerealiseerd is binnen het 
budget, of met minder dan 10% overschrijding van het budget (o.b.v. oorspronkelijk 
door de AV verleend krediet)

-
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Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 100 100 100 100 90 -

2018 - - - - - 92

Percentage van het geplande investeringsvolume gerealiseerd (monitor investeringen)

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 13 22 57 72 90 -

2018 - - - - - 86

Percentage van het inkoopvolume dat duurzaam wordt ingekocht

-

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 100 100 100 100 100 -

2018 - - - - - 100
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Belastingen en algemene opbrengsten

Totaal Belastingen en algemene opbrengsten

Overzicht prestaties Belastingen en algemene opbrengsten
Totaal Groen 

(Op 
schema 
van 
gestelde 
doel)

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

Rood (<80 procent op schema van gestelde doel)

Belastingen 
en 
algemene 
opbrengste
n

3                                                  0                                                              1

Prestaties 
met 
afwijkingen

Percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat voor 1 november is 
opgelegd: Het percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat is opgelegd 
voor het lopende kalenderjaar loopt achter op schema. De aanslagen voor 2019 (als ook 
2017 en 2018, gebaseerd op de oude verordening) worden dit jaar verstuurd. Er is een 
nieuwe retributieverordening vastgesteld in de AV van maart jongstleden. Volgens deze 
verordening dient er alleen betaald worden als er beregend is. Dit kan echter pas na het 
seizoen worden vastgesteld. Hieropvolgend kunnen dan de aanslagen voor 2019 worden 
verzonden.

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019, 

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Externe kosten € 65.000 € 65.000 € 0

Externe opbrengsten € -2.639.000 € -2.639.000 € 0

Dividend € -1.000.000 € -1.534.000 € 534.000

Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -90.143.240 € -90.344.000 € 200.760

Rente en afschrijving € 0 € -820.000 € 820.000

Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -93.717.240 € -95.272.000 € 1.554.760

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten

Externe kosten:

-

 

Externe opbrengsten:

-

 

Dividend:

In de Programmabegroting 2019 is een te ontvangen dividend bedrag van de NWB van € 1 
miljoen geraamd. De NWB Bank keert over het boekjaar 2018 € 20 miljoen aan dividend uit 
aan haar aandeelhouders. De directie van de bank heeft hiertoe besloten in het 
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vooruitzicht van de aangepaste verordening kapitaalvereisten. Onderdeel van de 
verordening is een proportionele berekening van de leverage ratio voor promotional banks. 
Daarmee zal de leverage ratio van de NWB Bank uitkomen op meer dan 10% en dat is 
ruimschoots boven de minimale eis van 3%. Dit betekent dat er in 2019 sprake is van een 
dividenduitkering aan Scheldestromen van € 1,534 miljoen. Dit is € 0,534 miljoen (V) meer 
dan begroot.

 

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding):

Ten opzichte van de totale belastingopbrengst, inclusief oninbaar / kwijtschelding is de 
prognose dat de opbrengst € 200.000,- (V) hoger is. De afwijking van de opbrengst is 
verdeeld over de diverse belastingheffingen, maar de voornaamste categorieën waarop de 
afwijking betrekking hebben zijn de heffing gebouwd, ongebouwd en de zuiveringsheffing. 
Aan de andere kant is er sprake van een hogere toename van de kwijtschelding dan in de 
begroting voorzien.

 

Rente en afschrijving:

In 2007 is een ontvangen afkoopsom uitgezet in een beleggingsproduct met een 
gegarandeerd rendement. Hierbij worden beursrendementen in enig jaar “vastgeklikt”. Er 
is door de koersontwikkelingen een renteclick van € 754.900,- (V) in 2019 gerealiseerd 
(inclusief verschillende uit voorgaande jaren). De looptijd van het beleggingsproduct is op 
2 juli 2019 geëindigd. Daarnaast is er sprake van overige voordelige afwijkingen van € 
65.000,- (V).

 

Risico’s en ontwikkelingen:

-

Prestatieboom Verwerven belastinginkomsten

Strategisch effect Verwerven belastinginkomsten
Doelstellingen
Verwerven belastinginkomsten

Effecten primaire taken.

Tactische doelstellingen Verwerven belastinginkomsten
Doelstellingen
Realiseren inkomsten

Realiseren inkomsten uit precario, leges en retributie.
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Stand van zaken

Indicatoren

Percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat voor 1 november is 
opgelegd

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht

Het percentage van de begrote opbrengst precario en retributie dat is opgelegd voor het 
lopende kalenderjaar loopt achter op schema. De aanslagen voor 2019 (als ook 2017 en 
2018, gebaseerd op de oude verordening) worden dit jaar verstuurd. Er is een nieuwe 
retributieverordening vastgesteld in de AV van maart jongstleden. Volgens deze 
verordening dient er alleen betaald worden als er beregend is. Dit kan echter pas na het 
seizoen worden vastgesteld. Hieropvolgend kunnen dan de aanslagen voor 2019 worden 
verzonden.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 3 3 3 3 100 -

2018 - - - - - 90

Percentage openstaand bedrag per 31-12 t.o.v. totaal opgelegde retributies en 
precarioheffing in het lopende kalenderjaar

Deze prestatie kan op dit moment van het jaar  nog niet worden gemeten.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 2 -

2018 - - - - - 1

Bewaken inkomsten

Bewaken van inkomsten uit belastingheffing.

Stand van zaken
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Indicatoren

Percentage openstaand bedrag per 31-12 t.o.v. totaal opgelegde aanslagen in het 
lopende kalenderjaar

Deze prestatie kan op dit moment van het jaar nog niet worden gemeten.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 2 -

2018 - - - - - 2,2

Percentage van de begrote belastingopbrengst dat voor 1 november door SaBeWa is 
opgelegd

Deze prestatie kan op dit moment van het jaar nog niet worden gemeten.

Periode Realisatie 
april

Realisatie 
juni

Realisatie 
septembe
r

Realisatie 
november

Doelstellin
g 31-12

Realisatie 
vorig jaar

2019 98 -

2018 - - - - - 99
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Reserves

Reserves
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2019,

inclusief begrotingswijzigingen
Prognose 2019 Afwijking

Toevoeging aan reserves € 2.216.000 € 2.350.000 € -134.000

Ontrekking aan reserves € -4.773.000 € -4.852.000 € 79.000

Totaal € -2.557.000 € -2.502.000 € -55.000

Toelichting reserves

Toevoeging aan reserves:

Niet van toepassing

 

Onttrekking aan reserves:

Voor assetmanagement wordt met een deel van de initiatieven aangesloten bij de lopende 
organisatieontwikkeling waardoor er verschuiving in de tijd is (zie programma B&O) en er 
een lagere onttrekking uit bestemmingsreserve assetmanagement zal plaatsvinden 
(€ 25.000,-) (N).

De kosten voor innovatie vallen € 30.000,- lager uit over 2019 (zie programma B&O) en 
dus is er sprake van een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve innovatie (N).
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