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Totaal Overkoepelende thema's 

Overzicht prestaties Overkoepelende thema's 

  

  

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) 

Grijs (geen prognose te 
geven op dit moment) 

     

Overkoepelende 
Thema's 

3 0 1 0 

   Circulair is een 
gunningscriterium in 
aanbestedingen (%) 

 

 

Exploitatiekosten Overkoepelende thema's 
Toelichting exploitatiekosten Overkoepelende thema's 

- 

Investeringen Overkoepelende thema's 

- 

Toelichtingen investeringen Overkoepelende thema's 

- 

Prestatieboom Overkoepelende thema's 

Strategisch effect Overkoepelende thema's 
Doelstellingen 
Klimaatadaptatie 

Aanpassen aan een veranderend klimaat zit op basis van wettelijke normen verweven in 
onze kerntaken. Daar ligt onze prioriteit. Waar het zowel onze taken als die van andere 
overheden raakt, werken we samen aan het klimaatbestendig maken van Zeeland. 

Het waterschap gaat bij de klimaatopgaven uit van informatie uit de klimaatstudies van 
het KNMI die vertaald worden naar (wettelijke) normstelling. 

We ontwikkelen stimuleringsbeleid om kleine betaalbare initiatieven breder bij bewoners 
en bedrijven onder de aandacht te brengen. We hechten hierbij sterk aan 
burgerparticipatie. 

Voortgang per september 2022 

Ter ondersteuning van dialoog en verdere bewustwording heeft Scheldestromen het 
initiatief genomen voor de Zeeuwse Watertafel. De Zeeuwse watertafel is een plek 
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waar ideeën en 
strategieën in een open setting gedeeld kunnen worden. Om elkaar te inspireren en 
gezamenlijke acties te initiëren. Dit alles met als doel een klimaatrobuust en 
toekomstbestendig Zeeland. Deze 
manier van werken past ook goed bij de uitwerking van het WBP. 

  

  

Doelstellingen 
Duurzame energie en circulaire economie 

n 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden en 
zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case. 

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder 
andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) 

In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar 
halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit 
afvalwater. 

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze 
bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen. 

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig 
hergebruik van onze reststoffen op te heffen. 

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een 
voorwaarde voor toepassing. 

Voortgang per september 2022 

Stand van zaken realisatie zonnepanelen: onbekend.  

Inmiddels zijn er op diverse terreinen van het waterschap zonnepanelen geïnstalleerd. 
Hoewel de projecten allemaal met een positieve businesscase zijn uitgevoerd waren er 
wel onvoorziene investeringskosten. Deze tegenvallers zijn eerder dit jaar geëvalueerd 
en de AV is van de uitkomst in kennis gesteld. Andere tegenvaller is dat  er structureel 
minder hout vrijkomt uit het (groot)onderhoud van ons groen. De duurzame 
verwaarding van het rooihout vulde een groot deel in van de strategie om tegen 2025 
100% energieneutraal te zijn. Hoewel Scheldestromen met de gerealiseerde 
investeringen in zonnepanelen nochtans op koers ligt in relatie tot de 2025-doelstelling 
zal er aanvullend beleid nodig om de doelstelling te halen.   

Stand van zaken energiebesparing 

Geplande maatregelen (bv electrificering wagenpark) worden door capaciteit of 
geldgebrek getemporiseerd, ogenschijnlijk zonder dat het effect op de 
energiebesparingsdoelstelling wordt meegenomen.  Het effect kan pas bij de volgende 
monitor geduid worden.  In mei is al gerapporteerd dat energiebesparingsmaatregelen 
geregeld worden getemporiseerd. Over 2021 heeft dit er voor gezorgd dat niet de 1% 
geplande structurele energiebesparing is bereikt, maar enkel 0,7%. Het lijkt er op dat 
ook de 1% over 2022 niet gehaald zal gaan worden. Omdat dit percentage één maal per 
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jaar (medio april/mei) wordt vastgesteld kan nu niet aangegeven worden wat het 
exacte percentage zal gaan worden.   

Stand van zaken circulaire economie  

Door vaststelling van het Waterschapsbeheerplan 2022-2027 is de scope aangescherpt 
tot een top-5. In het vierde kwartaal wordt gewerkt aan het opstellen van de aanpak 
en het uitvoeringsprogramma.  Over de afgelopen periode zijn geen significante 
ontwikkelingen te melden.  

  

Doelstellingen 
Leefomgeving 

In ons werk hebben we aandacht voor meekoppelkansen om biodiversiteit in stand te 
houden en zo mogelijk naar een hoger niveau te tillen. We zoeken verbinding met 
maatregelen voor klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie. Hierbij 
nemen we onze verantwoordelijkheid, maar bekijken ook de mogelijkheden voor 
cofinanciering. 

We blijven het vastgestelde beleid voor biodiversiteit uitvoeren. 

Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk. Hiervoor 
werken we samen met andere partijen. We stellen beleid voor cultuurhistorie op. 

We zijn tegen ontpoldering als landinwaartse oplossing voor natuurherstel. 

We staan open voor initiatieven van derden, waarbij het kostenveroorzakingsprincipe ons 
uitgangspunt is. 

In 2021 hebben we de basis op orde om te voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen er 
voor dat de waterbelangen goed geborgd worden in plannen van derden. 

Voortgang per september 2022 

De pilotgebieden voor een aangepast biodiversiteits-vriendelijk maaibeheer zijn 
vastgesteld. Ze liggen in de omgeving van de Schelphoek tot Burgh Haamstede (gebied 
zuid van N57). De proef duurt minimaal 3 jaar om zo een goed beeld te krijgen van de 
effecten (en opschalingskansen)  inzake biodiversiteit en de bedrijfsvoering van een 
aangepast maaibeheer.  

Doelstellingen 
Innovatie en kennis 

Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de 
kerntaken. We pakken innovatie gestructureerd aan en ontwikkelen daarvoor 
innovatiebeleid. 

We ontwikkelen een kennisstrategie voor het gestructureerd opdoen, behouden en 
toegankelijk maken van kennis. 

We dragen samen met (Zeeuwse) onderwijsinstellingen bij aan het ontwikkelen van 
relevante kennis en kundige medewerkers. 
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Voortgang per september 2022 

In het tweede kwartaal van 2022 zijn een implementatieplan en communicatieplan 
opgeleverd. Deze plannen helpen om innovatie binnen Scheldestromen gestructureerd 
aan te plakken. Bij de implementatie en de uitvoering van het innovatiebeleid 3 
onderwerpen centraal:  

•    het ontwikkelen van de juiste instrumenten om effectief te kunnen innoveren;  
•    een innovatie(werk)proces;  
•    de groei naar een innovatieve organisatiecultuur.  

De besluitvorming om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot uitvoering van dit plan 
heeft nog niet plaatsgevonden in verband met de recentelijke wijzigingen in de 
organisatiestructuur. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in kwartaal vier van 2022. 

Verder is in de afgelopen maanden voortgang geboekt op diverse innovatie initiatieven, 
waaronder bij de dijkversterking Hansweert. Als onderdeel van dit project wordt een 
pilot voorbereid met steenbekleding gemaakt van baggerspecie. In juni is de productie 
van deze duurzame steen van start gegaan. De bedoeling is om in september van dit 
jaar te beginnen met inrichten van het proefvak. Vervolgens worden de 
proefresultaten gemonitord.  
In juli vond, na ruim twee jaar, weer een volledig fysieke Kennislunch plaats op 
kantoor Middelburg. STOWA verzorgde daarbij een lezing over het gebruik van eDNA in 
het waterbeheer. Met deze veelzijdige techniek kan bijvoorbeeld de waterkwaliteit of 
aanwezigheid van muskusratten worden bepaald. In het laatste kwartaal van dit jaar 
vindt de tweede Kennislunch (vanuit het thema innovatie & kennis). 

De samenwerking met de Hogeschool Zeeland is in de afgelopen periode geëvalueerd. 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat er ruimte is om de samenwerking te 
stroomlijnen. Dit om de kwaliteit van de output (= nieuwe kennis en afgeronde 
projecten) te kunnen verbeteren. Dit vraagt van het waterschap een proactieve rol. 

Doelstellingen 
Crisisbeheersing 

Omschrijving (toelichting) 

We hebben een professionele crisisorganisatie die voorbereid is op haar taak en we zijn 
volwaardig crisispartner in de regio. 

Voortgang per september 2022 

Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren achterstanden 
opgelopen wat betreft ontwikkeling crisisbeheersing. De focus voor dit jaar ligt op het 
uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: Opleiden, Trainen en 
Oefenen (OTO). Hierbij geldt  dat dit jaar het thema “de basis op orde” centraal staat.  
Het team en thema Crisisbeheersing heeft een aantal pittige jaren achter de rug. Door 
ziekte, personele verschuivingen, een niet stabiele HRM en onduidelijkheden in de 
verantwoordelijkheden en aansturing zijn taken blijven liggen en is er sprake van 
achterstanden. 
In 2021 is een beleidsmedewerker voor vier dagen per week in de rol van 
crisiscoördinator gestart. Omdat deze daarbij ook projectleider van het project Piket-, 
Wacht- en Storingsdiensten is, blijven er per saldo nog 2 dagen per week over voor 
Crisisbeheersing. 
In 2021 zijn de werkzaamheden op basis van het belangrijkste doel van 
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crisisbeheersing, namelijk dat we als waterschap gesteld staan bij een calamiteit, 
geprioriteerd en uitgevoerd. 
Dit is een goede keuze gebleken, want bij alle calamiteiten konden het waterschap en 
de crisisorganisatie adequaat optreden. 
Uiteraard moet er wel worden doorontwikkeld in actualisatie planvorming, processen 
op orde en structurele verbeteringen om toekomstbestendig te zijn. 
In 2022 zijn er wijzigingen te verwachten: 
- het team krijgt een nieuwe plaats in de organisatie met een verantwoordelijk 
teamleider en afdelingshoofd 
- voor de versterking van het team crisisbeheersing, ook vanwege het toevoegen van 
de activiteit 'uitvoering wachtdienstregeling' aan het team, is in 2022 een extra 
medewerker aangetrokken. 
Door de programmamanager is besloten om de ingezette lijn van prioriteren op basis 
van focus op het hoofddoel (staan bij een calamiteit) vooralsnog voort te zetten in 
2022. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Prestaties 

Crisisoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd 

Mocht zich een crisis voor één van onze taken voordoen, dan reageren we snel en adequaat 
om de gevolgen te beperken. We hebben één crisisorganisatie voor al onze taken. We 
blijven ons ontwikkelen om goed toegerust te zijn en te blijven voor onze taak als 
volwaardig crisispartner in de regio. 

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht 

Op 17 oktober vindt er een oefening plaats waarmee de prestatie met betrekking tot het 
uitvoeren en evalueren van een crisisoefening in 2022 wordt gehaald. De oefening wordt 
gericht op de inzet en werkwijze van de crisisorganisatie bij de simulatie van een 
calamiteit. Als gevolg van personele onderbezetting zijn er de afgelopen jaren 
achterstanden ontstaan wat betreft het professionaliseren van de crisisbeheersing door 
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). De focus voor dit jaar vanuit de doelstelling ‘basis op 
orde’ ligt op het uitvoeren van de hoogst geprioriteerde werkzaamheden: het actualiseren 
van de bemensing van de crisisorganisatie en het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). 
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Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar 

2022 1,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's 
Doelstellingen 
Duurzame energie 

Omschrijving (toelichting) 

In 2025 is Scheldestromen 100% energieneutraal. Daarvoor werken we samen met derden 
en zoeken we naar oplossingen met een financieel positieve business case. 

We geven op een verantwoorde wijze ruimte voor de energietransitie in Zeeland, onder 
andere door participatie in de Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Prestaties 

1% energiebesparing per jaar 
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We zetten de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze 
CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het 
wagen- en machinepark mee. 

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht 

Deze PI wordt jaarlijks bepaald rond 1 april, over het voorgaande jaar. De ontwikkeling 
van het cijfer door het jaar heen is te wispelturig om een representatief gekwantificeerd 
cijfer als tussenstand te kunnen geven. De prognose voor 2022 komt  wel boven de 1% uit.  

Tot nu toe valt de neerslag in 2022 erg mee. Als dat zo blijft, en ook de gasmotoren 
blijven goed functioneren, zal het getal voor 2022  boven de 1% uitkomen. Op de lange 
termijn zijn er evenwel extra maatregelen nodig om aan de doelstellingen te kunnen 
blijven voldoen.   

 

 

Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar 

2022 1,00    

 

Energieneutraal 2025 

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de 
opwekking van duurzame energie (door onszelf en derden). We onderzoeken de kansen 
voor het opwekken van duurzame energie (door onszelf en door derden). 

Onderstaande prestatie heeft een Groen stoplicht 

De doelstelling voor 2022 (60%) zal naar verwachting gehaald gaan worden. Echter, van de 
einddoelstelling (100% in 2025) is duidelijk geworden dat het bedachte (en ondertussen 
grotendeels uitgevoerde) maatregelenpakket ons niet verder brengt dan 61%. De benodigde 
beleidsbijstelling (bijstelling van de norm danwel middelen) zal opgevoerd worden als 
maatregel in het implementatieplan van het WBP. 
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Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar 

2022 60,00 60,00 60,00 53,00 

 

Investeringen 
PRJ1153N Krooshekreiniger pg Oosterland 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden. 

 

Omschrijving (toelichting) 
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De bestaande krooshekreiniger van het type vingerbalk wordt vervangen, omdat deze 
helemaal versleten en afgeschreven is. De nieuwe krooshekreiniger is van een ander type 
en wel van het type bovenloop. Ook wordt bij het gemaal de elektrische installatie 
aangepast t.b.v. dit nieuwe type reiniger.  

 

PRJ1153O Krooshekreiniger pg Postweg 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden. 

 

Omschrijving (toelichting) 

De bestaande krooshekreiniger van het type vingerbalk wordt vervangen, omdat deze 
helemaal versleten en afgeschreven is. De nieuwe krooshekreiniger is van een ander type 
en wel van het type bovenloop. Ook wordt bij het gemaal de elektrische installatie 
aangepast t.b.v. dit nieuwe type reiniger.  

 

PRJ1223A Renovatie rg Zierikzee 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het beschikbaar 
gestelde krediet wordt afgerond. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het project is technisch afgerond. 

 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

 

PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

???????De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden 
een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De 
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werkzaamheden van renovatie van rg Rilland zullen voornamelijk bestaan uit de vervanging 
van de elektrische installatie, aanpassingen aan de mechanische installatie en het coaten 
van de pompkelder. 

 

PRJ1223S Renovatie rg Rilland 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden 
een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaam-
heden bestaan voornamelijk uit volledige renovatie van de werktuigbouwkundige en elek-
trotechnische installatie en het voldoen aan de afnameverplichting. 

 

PRJ1228 Amov.rwzi Groede/ub rwzi Bres 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde 
krediet wordt afgerond 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het project is technisch afgerond. 

 

Omschrijving (toelichting) 

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. 

 

PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000 
zal worden afgerond. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Dit project betreft werkzaamheden t.b.v. OAS maatregel Westerschouwen 

 

PRJ1241A Groot ond. RWZI Westerschouwen 

Geld (indicator) 
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Geld (toelichting) 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het gestelde 
krediet wordt afgerond 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

Het project is technisch afgerond. 

 

Omschrijving (toelichting) 

De uitvoering betreft groot onderhoud aan ontvangwerk, beluchtingstanks, nabezinktanks, 
slibbuffer met bijbehorende appendages, electrotechnische installaties en leidingwerk. 

 

PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

In 2022 is de uitvoering gestart en gezien de marktontwikkelingen na het ter beschikking 
stelling van in totaal € 12,1 mln. worden de projectkosten frequent gemonitord. In de 
Algemene Vergadering van 17 november 2022 wordt  een separaat aanvullend krediet 
aangevraagd van € 1.276.000. Dit als gevolg van de extreme marktontwikkelingen in 2022. 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 
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Omschrijving (toelichting) 

Doel van dit project is de afnamecapaciteit van de zuivering te vergroten van 770 m3/h 
naar 1000 m3/h, zonder toename van de biologische capaciteit. Hydraulische aanpassing is 
hiervoor noodzakelijk o.a. in de vorm van een nieuw ontvangwerk, een nieuw verdeelwerk 
voor de nabezinktanks, een nieuwe retour- en surplusslibkelder en het 
vergroten/vernieuwen van leidingen op het terrein. Tevens worden de aanvoerende 
persleidingen (5 stuks) omgelegd om op een gunstige manier aan te sluiten op het nieuwe 
ontvangwerk. Naast het vergroten van de afnamecapaciteit zullen verschillende civiele, 
werktuigkundige en elektrotechnische onderdelen van de installatie worden vernieuwd. 

 

PRJ1522 Aanleg zonnepanelen terr. & gebouwen 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

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

 

Omschrijving (toelichting) 

Op 8 locaties worden zonneparken aangelegd die ongeveer de zelfde energie moeten 
opwekken die er op die zelfde locatie nodig is voor het afvalwater te zuiveren. 

 

Doelstellingen 
Circulaire economie 

Omschrijving (toelichting) 
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In 2050 is het waterschap 100% circulair. In de periode tot en met 2030 streven we naar 
halvering van ons grondstoffenverbruik en het terugwinnen van grondstoffen uit 
afvalwater. 

In samenwerking ontwikkelen we circulaire oplossingen voor onze kerntaken. Onze 
bijdrage richten we op de opstart- en onderzoeksfase van nieuwe oplossingen. 

We werken samen met andere overheden om wettelijke beperkingen voor nuttig 
hergebruik van onze reststoffen op te heffen. 

We volgen nieuwe en duurzame technieken, terugverdienen binnen de levensduur is een 
voorwaarde voor toepassing. 

 

Kwaliteit (indicator) 

 

 

Kwaliteit (toelichting) 

 

Prestaties 

Circulair is een gunningscriterium in aanbestedingen (%) 

Het waterschap wil, waar mogelijk, bijdragen aan de circulaire economie en streeft ernaar 
om in 2050 volledig circulair te zijn. Vanaf 2023 laten we circulariteit en CO2 reductie 
meewegen bij alle aanbestedingen waar dat relevant is. 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht 

In maart/april zijn verschillende analyses uitgevoerd naar de mate waarin circulair een 
(gunnings-)criterium is in aanbestedingen. Uit de analyse is duidelijk geworden dat 
traditionele circulaire maatregelen (bijv. een gesloten grondbalans) goed geborgd zijn en 
blijven. Ook maatregelen die gericht zijn op verkenning van wat circulair werken in 
projecten inhoudt hebben een duidelijk en blijvend effect. Dit is een positieve 
ontwikkeling richting het doel om in 2050 een volledig circulaire bedrijfsvoering te 
hebben. De maatregelen hebben echter nog niet geleid tot een significante vooruitgang in 
het circulair uitvragen en aanbesteden van onze werken. In 2022 blijft deze PI daarom 
steken op 15% in plaats van de beoogde 65%. De uitgevoerde analyses bieden een basis om 
later dit jaar te komen met een nieuw pakket aan maatregelen. Een pakket dat op 
management en of bestuurlijk niveau besproken en vastgesteld zal moeten worden.  
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Periode Doelstelling 31-12 Realisatie mei Realisatie september Realisatie vorig jaar 

2022 65,00 15,00 15,00 15,00 

 

Investeringen 
PRJ1223R Renovatie rg Oost-Souburg 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

???????De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 
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Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden 
een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De 
werkzaamheden van renovatie van rg Rilland zullen voornamelijk bestaan uit de vervanging 
van de elektrische installatie, aanpassingen aan de mechanische installatie en het coaten 
van de pompkelder. 

 

PRJ1223S Renovatie rg Rilland 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Dit project is gebaseerd op het groot onderhoudsprogramma rioolgemalen. Per jaar worden 
een aantal rioolgemalen aangepast die bovenaan de prioriteringslijst staan. De werkzaam-
heden bestaan voornamelijk uit volledige renovatie van de werktuigbouwkundige en elek-
trotechnische installatie en het voldoen aan de afnameverplichting. 

 

PRJ1456B Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2022 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar gestelde 
krediet. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Het aanpassen van het watersysteem door het vergroten/verruimen van waterlopen, 
duikers en stuwen om daarmee te voldoen aan de normering voor Waterbeheer 21e eeuw 
(WB21) en aan de norm voor een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). 

 

PRJ1492 Uitv.WB-21/KRW/GGOR 2022 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn 
Water. 
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PRJ1525 Reconstructies wegen 2022 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De geplande technische afronding van het project ligt op schema. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Dit project bestaat uit twee deelprojecten: 

-    reconstructie Kapelleweg-Ringdijk te Scharendijke (complete reconstructie) 
-    reconstructie Olmendijkweg te Philippine (onverharde weg voorzien van een 
asfaltconstructie) 

 

PRJ1549 Hergebruik effluent Deltaprgr. Zoetw 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

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

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Het project zit in de voorbereidingsfase. 

 

Omschrijving (toelichting) 

Dit project betreft het hergebruik effluent in het kader van Deltaprogramma Zoetwater 

 


