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Totalen Waterschap Scheldestromen 

Overzicht prestaties 2020 
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 
Scheldestromen 

29 (76%) (2 nog niet te 
meten, zie onderstaand) 

5 (13%) 4 (11%) 

    

Prestaties met 
afwijkingen 

Investeringen 
gerealiseerd binnen de 
oorspronkelijke planning 
(+ max 6 maanden) 

De maatregelen om het beheersgebied voor 
wateroverlast (WB21) op orde te brengen zijn 
uitgevoerd (%) (De getallen tussen haakjes zijn 
het percentage van de oppervlakte van het 
beheergebied dat voldoet aan de normen voor 
WB21).  
Zie programma Watersystemen- Beperken 
wateroverlast 
 

De organisatie voldoet aan 
de uitvoeringseisen van de 
Zorgplicht op de primaire 
waterkeringen (%) 
Zie programma 
Waterkeringen-
Waterveiligheid 

 Circulair is een 
gunningscriterium in 
aanbestedingen (%) 

Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%)  
Zie programma Afvalwaterketen-Gezuiverd 
afvalwater 

Lozingen per jaar via 
overstorten door falen van 
het afvalwatersysteem.  
Zie programma 
Afvalwaterketen-Gezuiverd 
afvalwater 

  Ziekteverzuim (%).  
Zie programma Bestuur en Organisatie- 
Medewerkers 

Aantal geregistreerde 
verkeersdoden op 
waterschapswegen 
Zie programma Wegen- 
Verkeersveiligheid 

  Vergunningaanvragen en bezwaren 
afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) 
Zie programma Bestuur en Organisatie- 
Dienstverlening en draagvlak 

Ongevallen met verzuim 
Zie programma Bestuur en 
Organisatie-Faciliteiten 

  Investeringen gerealiseerd binnen het 
oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% 
en/of € 250.000,-) 
Zie programma Belastingen en financiën 

 

Begroting 2020, inclusief 1e en 2e begrotingswijziging 2020 per 
programma 
 Programma 

Waterkeringe
n 

Programma 
Watersysteme

n 

Programm
a Wegen 

Programma 
Afvalwaterket

en 

Programm
a Bestuur 

en 
Organisati

e 

Belastinge
n en 

algemene 
opbrengste

n 

Dekking 
uit 

reserves 

Totaal 
Scheldestrom

en 

Kosten € 11.824.194 € 31.315.679 € 
22.346.37

4 

€ 26.367.991 € 
32.874.500 

€ 68.000 € 285.000 € 125.081.738 

Opbrengste
n 

€ -501.000 € -923.259 € -
16.597.70

0 

€ -668.050 € -
3.397.000 

€ -
98.715.730 

€ -
4.279.000 

€ -125.081.738 

Netto 
kosten 

€ 11.323.194 € 30.392.420 € 
5.748.674 

€ 25.699.941 € 
29.477.50

0 

€ -
98.647.73

0 

€ -
3.994.00

0 

€ 0 

Toelichting begroting 2020 (inclusief de 1e en 2e 
begrotingswijziging 2020)  per programma 

Uitgangspunt voor de monitor vormt de vastgestelde Programmabegroting 2020, inclusief 
de 1e en 2e begrotingswijziging 2020. 

De begroting is opgesteld op basis van de genoemde programma’s. 
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Verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 2020 ten 
opzichte van begroting 2020 (inclusief de 1e en 2e 
begrotingswijziging 2020) 
 Programma 

Waterkeringen 
Programma 

Watersystemen 
Programma 

Wegen 
Programma 

Afvalwaterketen 
Programma 

Bestuur 
en 

Organisatie 

Belastingen 
en  

algemene 
opbrengsten 

Reserves Totaal 
Scheldestromen 

Resultaat € -7.180 € -213.291 € 
1.019.183 

€ 17.356 € 89.099 € 863.000 € -
862.000 

€ 906.167 

Toelichting verwacht resultaat o.b.v. prognoses monitor september 
2020  ten opzichte van begroting 2020 (inclusief de 1e en 2e 
begrotingswijziging 2020) 

De totale afwijking t.o.v. de primaire begroting 2020, inclusief de 1e en 2e 
begrotingswijziging 2020, is het vertrekpunt voor deze monitor. De afwijking per 
september 2020 bedraagt € 906.167 euro voordelig t.o.v. de primaire begroting 2020, 
inclusief 1e en 2e begrotingswijziging 2020. 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.  

De coronacrisis heeft invloed op de kosten in zowel positieve als negatieve zin. Mogelijk is 
er minder belastingopbrengst uit zuiveringsheffing door eventuele faillissementen. Met 
name de ontwikkeling m.b.t. al dan niet uitkeren van dividend kan van invloed zijn. 
Reguliere werkzaamheden en projecten worden soms niet of op een andere wijze 
uitgevoerd. Dit kan zowel kostenverhoging als kostenverlaging tot gevolg hebben. Het 
uiteindelijke effect van dit alles is nog niet voorspelbaar. 

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is 
op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt 
door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders 
verdeeld moeten worden en op onderdelen onder druk staan. 

Investeringen 2020 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 41.612.000 € 36.300.390  

Netto € 32.860.000 € 29.870.034 € 16.267.000 

Toelichting Investeringen 2020 

Algemeen: 

In de begroting 2020-2023 zijn voor de periode 2019-2023 projecten opgenomen voor een 
bedrag van € 165 miljoen (netto besteding voor alle programma's).  
De sturing vindt plaats op een totaalbedrag van € 150 miljoen (afspraak 
bestuursprogramma), verhoogd met € 4,4 mlljoen voor de investering in zonnepanelen, in 
totaliteit € 154,4 miljoen. Het verkrijgen van subsidies kan het mogelijk maken de 
projecten uit te voeren tegen lagere uitgaven. (bron programmabegroting 2020 MJR 2020-
2023).  

De prognose bij de monitor september 2020 komt uit op € 29,9 miljoen. De oorzaken die 
aan het verschil ten grondslag liggen zijn bij de programma's toegelicht. Het 
realisatiepercentage bedraagt op dit moment afgerond circa 50% en ligt op een lager 
niveau als het realisatiepercentage van 2019 (57% in september 2019, toen er nog geen 
sprake was van corona). 
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Risico's en ontwikkelingen algemeen (specifieke risico's voor investeringen binnen een 
programma zijn bij het betreffende programma opgenomen): 

Vooralsnog gaan de werkzaamheden, ondanks de coronacrisis, zoveel mogelijk door. Indien 
de crisis echter nog langer aan zal houden, is het de verwachting dat er vertragingen 
binnen meerdere projecten zichtbaar zullen worden. Nu zijn het vooral de lopende 
projecten die doorgang vinden. Hoe het vergaat met het opstarten van nieuwe projecten is 
niet helemaal inzichtelijk. Dit omdat per project moet worden gekeken of veilig werken 
een optie is. 

De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk minder inzicht en/of grip is 
op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De voortgang wordt bemoeilijkt 
door de diverse verschuivingen in functies/rollen waardoor werkzaamheden anders 
verdeeld moeten worden en er bepaalde onderdelen onder druk staan. 

  

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

PRJ1233G Vervanging blowers RWZI Hulst: Het krediet te verhogen van € 400.000,-/ € 
400.000,- bruto/netto naar € 675..000,-/€ 675.000,- bruto/netto (zie programma 
Afvalwaterketen). 

PRJ1223A Renovatie rioolgemaal Zierikzee:  Het krediet te verhogen van € 1.625.000,-/ 
€ 1.625.000,- bruto/netto naar € 1.910.000,-/€ 1.910.000,- bruto/netto (zie programma 
Afvalwaterketen). 

PRJ 1241A Groot onderhoud RWZI Westerschouwen: Het krediet te verhogen van € 
5.200.000,-/ € 5.200.000,- bruto/netto naar € 5.700.000,-/€ 5.700.000,- bruto/netto (zie 
programma Afvalwaterketen). 

PRJ1241 OAS Westerschouwen: de geplande technische afronding te verschuiven van 
2020-07 naar 2021-12 (zie programma Afvalwaterketen). 

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven 
van 2020-12 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen). 

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: Het krediet te verhogen van € 1.821.000,-/ € 
1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058.000,-/€ 2.058.000,- bruto/netto (zie programma 
Watersystemen). 

PRJ1116 Saneren Stadshavens en havenk. Goes: de geplande technische afronding te 
verschuiven van 2020-03 naar 2021-12 (zie programma Watersystemen). 

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg: Het krediet te verhogen van €200.000,-/ € 
200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 573.000,- bruto/netto (zie programma Wegen). 
Verzocht wordt om budget vanuit PRJ1497 naar PRJ1497A over te hevelen. 

PRJ1487 Verv. centr. warmte/koude voorziening Middelburg: de geplande technische 
afronding te verschuiven van 2020-08 naar 2023-12 (zie programma Bestuur en 
Organisatie). 
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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) 

    

Afvalwaterketen 1 1 1 

    

Prestaties met 
afwijkingen 

 Zuiveringen voldoen aan de 
lozingseisen (%) 

Lozingen per jaar via overstorten door 
falen van het afvalwatersysteem 
 

Exploitatiekosten programma Afvalwaterketen 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020,  

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Externe kosten € 10.528.491 € 10.776.842 € -248.351 

Externe opbrengsten € -668.050 € -723.257 € 55.207 

Personeelskosten € 5.722.000 € 5.684.000 € 38.000 

Rente en afschrijving € 10.117.500 € 9.945.000 € 172.500 

Netto kosten programma Afvalwaterketen € 25.699.941 € 25.682.585 € 17.356 

Toelichting exploitatiekosten programma Afvalwaterketen 

Externe kosten: 

De prognose van de externe kosten is € 248.000,- hoger dan de begroting 2020. De 
uitgestelde werken 2019 zijn nu in de begroting en prognoses verwerkt. De hogere 
prognoses worden veroorzaakt door een aantal oorzaken. Zo is er voor € 28.000,- (N) 
meer aan gemeentebelasting opgelegd en is er voor € 39.000,- aan extra werk aan de 
omloopgoot van de RWZI Walcheren door onvoorziene werkzaamheden. Voor de RWZI 
Terneuzen is een hogere belastingaanslag WVO (Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren) opgelegd (€ 37.000,- N).  De kosten voor elektriciteit vallen € 
25.000,- (N) hoger uit en er is voor € 30.000,- (N) uitgegeven aan de revisie van 
perforatierooster Waarde naar aanleiding van schade. Dit naast de in de monitor van mei 
genoemde aankoppeling van Heros (€ 48.000 N) die door het waterschap is 
voorgefinancierd (bij de opbrengsten staat de terugbetaling vermeld). Deze bedragen 
waren niet begroot. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige 
afwijkingen voor in totaal circa € 41.000,- (N). 

Externe opbrengsten: 

De prognose van de externe opbrengsten is € 55.000,- hoger dan de begroting 2020. Dit 
wordt veroorzaakt door verwachte terugbetaling van de aansluitkosten van Heros ad € 
48.000,- (V) en voor € 7.000,- (V) kleine onvoorziene opbrengsten gedurende het jaar. 

Personeelslasten: 

Het voordeel van € 38.000,- (V) wordt veroorzaakt doordat vacatures later worden 
ingevuld. 

Rente en afschrijving: 
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Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde 
projecten waarvan de eerste afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke 
boekwaarde lager is dan de inschatting bij de begroting, vallen de afschrijvingen in 2020 
lager uit. Op basis van de monitor van september is een berekening gemaakt van de 
afschrijving, deze valt € 165.500 (V) lager uit dan begroot. Aan rentekosten is een 
voordeel van € 7.000,- (V) opgenomen. 

Risico’s en ontwikkelingen: 

Covid-19 virus: Op de rwzi's en rioolgemalen zijn de medewerkers meerdere malen 
gewezen op de bestaande werkinstructies om veilig te werken en om het direct 
contact met afvalwater te voorkomen. In opdracht van het Ministerie wordt een 
onderzoeksprogramma uitgevoerd door het RIVM waarbij in eerste instantie 2 rwzi's in 
het onderzoek werden betrokken, maar vanaf september van dit jaar worden alle 
locaties bemonsterd en geanalyseerd op het Covid-19-virus. Mogelijk gaat de 
bemonstering per locatie van 1  naar 2 x per week. Dit heeft een impact op personele 
inzet. In relatie tot de kosten bestaat hierover nog enige onduidelijkheid. 

Energie: De kosten van energie voor de rioolgemalen en zuiveringen ligt volgens de 
berekeningen nog € 94.000,- hoger, Dit word hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
verhoging van de energiebelasting. De tarieven zijn begin januari bekend gemaakt. 
Daarbij bleek dat de verlaging van energiebelasting voor particulieren wordt betaald 
uit een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers, wat voor ons een 
grote extra kostenpost oplevert. 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden: 

  

Investeringen Programma Afvalwaterketen 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 12.658.000 € 13.027.619  

Netto € 12.658.000 € 12.974.619 €6.416.000 

Toelichting investeringen programma Afvalwaterketen 

Algemeen: 

Op dit moment wordt er alles aangedaan om projecten doorgang te laten vinden. Veel 
werkzaamheden kunnen binnen de gestelde financien en planning plaatsvinden. Voor 
de prognose van 2020 wordt de inschatting gemaakt dat circa € 317.000,- meer wordt 
uitgegeven dan begroot. 

  

Risico's en ontwikkelingen 

Corona: Zoals uit de monitor blijkt gaan de werkzaamheden ondanks de coronacrisis 
zoveel mogelijk door. Indien de crisis echter nog langer aan zal houden,  is het de 
verwachting dat er vertragingen binnen meerdere projecten zichtbaar zullen worden. Nu 
zijn het vooral de lopende projecten die doorgang vinden. Hoe het vergaat met het 
opstarten van nieuwe projecten is niet helemaal inzichtelijk. Dit omdat per project moet 
worden gekeken of veilig werken een optie is. 
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Capaciteit: Naast de coronacrisis wordt aandacht gevraagd voor capaciteitsproblemen voor 
de verschillende projecten, waaronder het reinigen en inspecteren van riolering, renovatie 
riolering en diverse gemalen. Het probleem is nu tijdelijk opgelost door werkzaamheden 
onder te brengen bij de resultaatcoördinator. 

PRJ1249 RWZI Camperland: Project is gereed. Gedurende de 
schoonmaakwerkzaamheden is schade ontstaan aan de beluchtingsplaten, die 
momenteel worden verhaald op de aannemer. Schade is uit noodzaak m.b.t. 
zuiveringsprestaties inmiddels gerepareerd. Indien geen schadepenningen worden 
uitgekeerd, dan dient het huidige krediet met € 70.000,- te worden opgehoogd. 

  

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

PRJ1233G Vervanging Blowers RWZI Hulst: Afgelopen juni 2020 is de installatie in 
bedrijf genomen. De blowers draaien prima, echter is gebleken dat er niet voldoende 
zuurstof (ondanks volledige capaciteit blowers) wordt afgegeven in de tank als gevolg 
van (teveel) defecte beluchtingsplaten. Gevolg hiervan is dat de zuiveringsprestaties 
onvoldoende zijn en dat in de zeer nabije toekomst sprake kan zijn van overschrijding 
op de effluenteisen. Op voorhand was reeds bekend dat de beluchtingsplaten, als 
gevolg van veroudering, defecten hadden opgelopen. Desalniettemin was de 
inschatting dat deze beluchtingsplaten afdoende zouden kunnen blijven functioneren 
totdat de algehele renovatie in 2022 zou starten. De gesteldheid van de 
beluchtingsplaten is echter onderschat. Hierdoor was het noodzakelijk om de 
renovatie van de beluchtingselementen voor AT1 naar voren te halen (naar voren 
halen van een klein deel van het groot onderhoud van de rwzi Hulst), Dit om de 
verdere bedrijfsvoering van de zuivering niet in gevaar brengen. De renovatiekosten 
bedragen € 275.000,- en zullen via een aanvullend krediet worden aangevraagd bij de 
AV. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen van € 400.000,-/ € 400.000,- 
bruto/netto naar € 675.000,-/€ 675.000,- bruto/netto. 

PRJ1223A Renovatie RG Zierikzee: De werkzaamheden voor het rioolgemaal zijn 
nagenoeg afgerond. Als gevolg van extra kosten, bestaande uit PFAS houdende grond (€ 
17.000,-) en meerposten in het bestek (€ 268.000,-) ( onder andere extra 
werkzaamheden wapening en fundering, leidingwerk, besturing en uitloop 
werkzaamheden), wordt het krediet ad € 1.625.000,- (bruto/netto) met € 285.000,- 
overschreden. Voorgesteld wordt om het krediet met € 285.000,- te verhogen naar € 
1.910.000,- (bruto/netto). 

PRJ 1241A Groot onderhoud RWZI Westerschouwen: Het project verloopt naar behoren 
en is omstreeks het einde van dit jaar gereed en operationeel. Er zijn gedurende de 
uitvoering extra kosten gemaakt om het werk zoveel als mogelijk coronaproof te 
kunnen en te blijven realiseren. Daarbij zijn er gedurende het werk nog onvoorziene 
werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van betonrot en defecte elementen in de 
nabezinktank. De meerkosten bedragen € 500.000,-, waarvan € 300.000,- als gevolg 
van coronaperikelen en € 200.000,- voor reparaties (onderwaterwerk) aan de 
nabezinktank. Voorgesteld wordt om het krediet ad € 5,2 miljoen euro (bruto/netto) te 
verhogen naar € 5,7 miljoen euro (bruto/netto). 

PRJ1241 OAS Westerschouwen: De voorbereiding is gestart. De begrotingsraming was 
niet gebaseerd op een realistische en haalbare scope. De nadere beschouwing van het 
ontwerp (RG Westenschouwen) heeft plaatsgevonden en wordt nu omgezet in een 
bestek. Dit leidt tot een langere doorlooptijd. Voor het gemaal Ellemeet is een 
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concept-ontwerp gereed. De geplande technische afronding verschuift hierdoor van 
2020-07 naar 2021-12. 

  

Prestatieboom Gezuiverd afvalwater 

Strategisch effect Gezuiverd afvalwater 
Doelstellingen 
Gezuiverd afvalwater 

Gezuiverd afvalwater draagt bij aan een betere leefomgeving en is veilig voor de 
volksgezondheid, bodem, lucht- of waterkwaliteit 

 

Tactische doelstellingen Gezuiverd afvalwater 
Doelstellingen 
Voldoende capaciteit 

Vuilemissie door overstorten is beperkt doordat we voldoen aan de met gemeenten 
afgesproken afvoercapaciteit. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Rioolgemalen voldoen aan de afnameverplichting (%) 

Met de gemeenten hebben we afspraken gemaakt over hoeveel water ons systeem kan 
transporteren. Deze afspraken hebben we vastgelegd in een afnameverplichting. 

Opmerking monitor: 

Begin 2021 (april) kan dit worden vastgesteld, maar loopt volgens planning. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 98,40 

2020 0,00 0,00 98,00 - 

Lozingen per jaar via overstorten door falen van het afvalwatersysteem 

Naast het op orde hebben en houden van de capaciteit van ons systeem, is het ook 
belangrijk dat het systeem goed functioneert. Ons beheer en onderhoud is er op gericht 
dat zich geen situaties voordoen waarbij we ongezuiverd afvalwater moeten lozen door het 
falen van ons systeem. 

Onderstaande prestatie heeft een rood stoplicht 

Er heeft 1 nooduitlaat bij rioolgenaal Zaamslagveer plaatsgevonden (door 
miscommunicatie bij het overnemen van een storingsdienst heeft er niemand gereageerd 
op een urgente storing en is deze pas 's morgens ontdekt) 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 3,00 

2020 1,00 1,00 0,00 - 

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 

Het project is technisch afgerond. 
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Geld 

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

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 

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

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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: 01-09-
2020  

 

 
Algemene voortgang 
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Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. 

 
Geld 

De werkzaamheden voor het rioolgemaal zijn nagenoeg afgerond. Als gevolg van 
extra kosten, bestaande uit PFAS houdende grond (€ 17.000,-)en meerposten in het 
bestek (€ 268.000,-) (onder andere extra werkzaamheden wapening en fundering, 
leidingwerk, besturing en uitloop werkzaamheden), wordt het krediet ad € 
1.625.000,- (bruto/netto) met € 285.000,- overschreden. Voorgesteld wordt om het 
krediet met € 285.000,- te verhogen naar € 1.910.000,- (bruto/netto) 

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 

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. 

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  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

PRJ1223N Aanpassing rioolgemaal Zaamslagveer 

Het bestaande rioolgemaal bestaat uit één pomp. Deze behaalt echter niet de benodigde 
capaciteit van 19m3/uur. Daarnaast is de elektrische installatie (uit 1978) sterk verouderd. 
Het bestaande rioolgemaal wordt uitgebreid naar twee pompen en voorzien van een 
nieuwe buiten- en binnen kast voor de elektrische installatie. Ook wordt deze voorzien van 
stadswater. Dit alles volgens ontwerp van het waterschap. 

Geplande datum start uitvoering: 01-03-2020 Geplande datum technische afronding: 01-06-
2020  
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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. 

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele 

Renovatie van rg Borssele waarbij de mechanische en elektrische installatie vervangen 
wordt, de kelder wordt geconserveerd met een nieuwe coating en er wordt een pig-
lanceervoorziening gecreëerd t.b.v. het reinigen van achterliggende persleidingen. 

Geplande datum start uitvoering: 01-12-2020 Geplande datum technische afronding: 01-03-
2021  

 

 
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. 

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp 

Renovatie van rg Wilhelminadorp waarbij de mechanische en bijna volledige elektrische 
installatie vervangen wordt, samen met enkele bouwkundige aanpassingen zoals afsluiters 
en het kelderdek. De kelder zal ook geconserveerd worden middels een nieuwe coating. 

Geplande datum start uitvoering: 01-12-2020 Geplande datum technische afronding: 01-03-
2021  

 

 
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. 

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 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen 

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

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2021 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

De voorbereiding is gestart. De begrotingsraming was niet gebaseerd op een 
realistische en haalbare scope. De nadere beschouwing van het ontwerp (RG 
Westenschouwen) heeft plaatsgevonden en wordt nu omgezet in een bestek en leidt 
tot een langere doorlooptijd. Voor het gemaal Ellemeet is een concept ontwerp 
gereed. De geplande technische afronding verschuift hierdoor van 2020-07 naar 
2021-12. 
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Geld 

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

PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr 

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. 

Geplande datum start uitvoering: 01-11-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022  

 

 
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.  

 

PRJ1521 Verv. en renoveren afvalwaterleiding 

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2020  

 

 
Tijd 
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Geld 

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

Zuiveren van afvalwater 

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het 
watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen. 

We onderzoeken de mogelijkheden voor het nuttig toepassen van effluent (bijv. als 
zoetwater voor de landbouw). Daarna maken we een afweging op basis van kosten en 
baten. 

Samen met partners stimuleren we dat vervuiling van het afvalwater (bijv. medicijnresten) 
wordt beperkt bij de bron. 

We volgen de landelijke ontwikkelingen voor kansrijke en betaalbare oplossingen voor het 
verwijderen van medicijnresten / microverontreinigingen op onze zuiveringen. We brengen 
de omvang in beeld. Maar we gaan nog niet zelf investeren in maatregelen. 

Verdunning van het afvalwater beperken: We stimuleren het afkoppelen van regenwater 
en het verminderen van rioolvreemd water via de Samenwerking (Afval)waterketen 
Zeeland (SAZ+). We evalueren de pilot van het gezamenlijke gemalenbeheer met de 
gemeente Middelburg en besluiten over een mogelijk vervolg. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Zuiveringen voldoen aan de lozingseisen (%) 

Het afvalwater wordt zodanig gezuiverd dat het de ecologische doelen van het 
watersysteem niet in de weg staat. We voldoen aan de wettelijke lozingseisen. 

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht 

RWZI Walcheren: Door extreme regenval is er 112.650 m3 over de zuivering gegaan, 
hierdoor is er wat slib uitgespoeld. Overtreding van onopgeloste bestanddelen. 

RWZI Terneuzen: Ook hier regenaanvoer en het nog niet werken (defect) van de influent 
bypass klep. Deze is reeds gerepareerd. (verleggen influent bypass van voor de 
roostergoedverwijdering naar achter de roostergoedverwijdering). Debiet hier was 26.510 
m3. Overtreding van onopgeloste bestanddelen. 

RWZI Breskens: Door drijflaagje op de tank lichte uitspoeling van slib. Overtreding van 
onopgeloste bestanddelen, biologisch en chemisch zuurstofverbruik. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 98,80 

2020 98,70 99,20 100,00 - 

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. 

0

20

40

60

80

100

120

Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar

2019 2020



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 25 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

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

Het project is met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- 
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: 01-11-
2019  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch 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. 

PRJ1233G Vervanging blowers rwzi Hulst 

Vervangen van de drie bestaande blowers en het aanpassen van gebouw en persleidingen 
van AT1. De bestaande installatie is verouderd (1984) en niet energiezuinig. De bestaande 
blowerinstallatie wordt vervangen voor twee stuks nieuwe Delta Hybrid. De voedingskabels 
vanaf het bedieningsgebouw naar het blowergebouw worden vernieuwd, evenals de 
aansturing van de blowers. De nieuwe blowers zijn geschikt om in de toekomst het 
afvalwater van de gehele zuivering te zuiveren. Zodoende kan een beluchtingstank buiten 
bedrijf worden genomen. 

Geplande datum start uitvoering: 01-03-2020 Geplande datum technische afronding: 01-07-
2020  

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. 
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Geld 

Afgelopen juni 2020 is de installatie in bedrijf genomen. De blowers draaien prima, 
echter is gebleken dat er niet voldoende zuurstof (ondanks volledige capaciteit 
blowers) wordt afgegeven in de tank als gevolg van (teveel) defecte 
beluchtingsplaten. Gevolg hiervan is dat de zuiveringsprestaties onvoldoende zijn en 
dat in de zeer nabije toekomst sprake kan zijn van overschrijding op de 
effluenteisen. Op voorhand was reeds bekend dat de beluchtingsplaten, als gevolg 
van veroudering, defecten hadden opgelopen. Desalniettemin was de inschatting dat 
deze beluchtingsplaten afdoende zouden kunnen blijven functioneren totdat de 
algehele renovatie in 2022 zou starten. De gesteldheid van de beluchtingsplaten is 
echter onderschat. Hierdoor was het noodzakelijk om de renovatie van de 
beluchtingselementen voor AT1 naar voren te halen (naar voren halen van een klein 
deel van het groot onderhoud van de rwzi Hulst), Dit om de verdere bedrijfsvoering 
van de zuivering niet in gevaar brengen. De renovatiekosten bedragen € 275.000,- en 
zullen via een aanvullend krediet worden aangevraagd bij de AV. Voorgesteld wordt 
het krediet te verhogen van € 400.000,-/ € 400.000,- bruto/netto naar € 675..000,-
/€ 675.000,- bruto/netto. 

PRJ1233H Aanpassing bedrijfsgebouw rwzi WAP 

Een oude gascompressorruimte op de zuivering Willem-Annapolder wordt geschikt gemaakt 
om in de toekomst dienst te kunnen doen als schakelruimte. Hiervoor moeten bouwkundige 
saneringswerken worden uitgevoerd en ventilatieleidingen voor de gasmotor moeten 
worden omgelegd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-07-2020 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2020  

 

 
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. 

PRJ1233I Prakt.onderz SVI-beheersing rwzi Tnz 

Waterschap Scheldestromen en Sweco gaan samen een proef uitvoeren met als doel de 
capaciteit van rwzi Terneuzen te vergroten. Deze vergroting is noodzakelijk omdat de 
MBR-installatie op de rwzi, welke 20-30% van de voorbezonken vuilvracht behandelt, uit 
bedrijf genomen gaat worden. Hierdoor zal de belasting naar de overige beluchtingstanks 
toenemen. Deze kunnen de extra belasting aan, mits de slibvolume-index (SVI) voldoende 
laag is. De huidige SVI maakt echter het bijbouwen van een extra nabezinktank 
noodzakelijk. Om de hiermee gepaard gaande forse investering te vermijden is Waterschap 
Scheldestromen geïnteresseerd in een innovatieve technologie van Sweco: inDENSE®.De 
technologie bestaat uit toepassing van cyclonen in de afvoer van het surplusslib . Met de 
cyclonen vindt een continue selectie van de zwaardere slibfractie plaats waardoor de 
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bezinkbaarheid van het slib verbetert (lage slibvolume index) en constanter blijft (geen 
voorjaarspieken). Tevens neemt de bio-P capaciteit toe. 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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

PRJ1233J Aanpass. ontvangwerk rwzi Walcheren 

Dit project voorziet de zuivering Walcheren o.a. van een nieuwe zandwasinstallatie, 
reviseert de roostergoedreiniging en brengt een voorziening aan om het gehele 
ontvangwerk te kunnen by-passen. 

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2020 Geplande datum technische afronding: 01-11-
2021  

 

 
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. 

PRJ1236 Rwzi Waarde, perforatierooster 

De huidige roostergoedreiniger is sterk verouderd en functioneert niet goed meer. Door 
vervanging in een perforatierooster is de bedrijfszekerheid gewaarborgd en de 
functionaliteit (meer vuilafvang) sterk verbeterd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-04-2018 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2018  

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 29 

 
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: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden. 

 
Geld 

Het project verloopt naar behoren en is omstreeks het einde van dit jaar gereed en 
operationeel. Er zijn gedurende de uitvoering extra kosten gemaakt om het werk 
zoveel als mogelijk coronaproof te kunnen en te blijven realiseren. Daarbij zijn er 
gedurende het werk nog onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van 
betonrot en defecte elementen in de nabezinktank. De meerkosten bedragen € 
500.000,-, waarvan € 300.000,- als gevolg van coronaperikelen en € 200.000,- voor 
reparaties (onderwaterwerk) aan de nabezinktank. Voorgesteld wordt om het 
krediet ad € 5,2 miljoen euro (bruto/netto) te verhogen naar € 5,7 miljoen euro 
(bruto/netto). 

PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr 

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. 

Geplande datum start uitvoering: 01-11-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022  
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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.  

 

PRJ1249 Rwzi Camperland, perforatierooster 

De huidige roostergoedreiniger was sterk verouderd en functioneerde niet goed meer. Door 
de vervanging van de huidige reiniger door een perforatierooster is de bedrijfszekerheid 
gewaarborgd en de functionaliteit (meer vuilafvang) sterk verbeterd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2019  

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Project is gereed. Gedurende de schoonmaakwerkzaamheden is schade ontstaan aan 
de beluchtingsplaten, die momenteel worden verhaald op de aannemer. Schade is 
uit noodzaak m.b.t. zuiveringsprestaties inmiddels gerepareerd. Indien geen 
schadepenningen worden uitgekeerd, dan dient het huidige krediet met € 70.000 te 
worden opgehoogd. 

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-
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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

PRJ1442 Afrekening fase A OAS Westerschouwen 

Betreft de verrekening in het kader van de OAS (Optimalisatie AfvalwaterSysteem) 
Westerschouwen van de diverse projecten van beide partijen over de afgelopen periode 
2014 – 2020. 

Geplande datum technische afronding: 01-12-2020  

 

 
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. 

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 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  
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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. 

Verwerken van reststromen 

Voor de (duurzame) verwerking van ons zuiveringsslib blijven we deelnemen in de 
Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). 

 

 
Stand van zaken 

 

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 technisch afgerond. 

 
Geld 

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

    

Waterkeringen 3 0 1 

    

Prestaties met 
afwijkingen 

  De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen 
van de Zorgplicht op de primaire waterkeringen 
(%) 

Exploitatiekosten programma Waterkeringen 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020, 

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Externe kosten € 7.829.194 € 7.811.374 € 17.820 

Externe opbrengsten € -501.000 € -771.000 € 270.000 

Personeelskosten € 3.605.000 € 3.905.000 € -300.000 

Rente en afschrijving € 390.000 € 385.000 € 5.000 

Netto kosten programma waterkeringen € 11.323.194 € 11.330.374 € -7.180 

Toelichting exploitatiekosten programma Waterkeringen 

Externe kosten: 

Naar aanleiding van de monitor mei is € 224.000,- aan uitgesteld werk 2019 gewijzigd 
in de begroting 2020 en de prognoses 2020. Dit bedrag veroorzaakt nu geen verschillen 
meer. Om voortgang te blijven boeken is ook dit jaar gekozen om in te huren voor het WBI 
(wettelijk beoordelingsinstrumentarium) en de inhuurkosten te dekken uit het budget van 
de onderzoekskosten voor de wettelijke beoordeling (€ 300.000,- V). Voor onderzoek in 
het kader van de veiligheidstoetsing worden hogere kosten gemaakt van € 120.000,- 
(N). Dit omdat de kosten van de onderzoeksopdrachten voor de verschillende 
dijkvakken hoger uitvallen (het aantal opdrachten valt eveneens hoger uit). De 
belastingen vallen € 75.000,- (V) lager uit. Dit als gevolg van een naijlend effect 
betreffende een uitspraak over wegendifferentiatie.  Er is sprake van 
onderzoekskosten primaire waterkeringen en hogere onderhoudskosten voor een 
bedrag van € 142.000,- (N). De kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen”, die nog 
doorlopen in 2020, zijn begroot op € 80.000,- (N) . Een groot deel van deze kosten komt 
voor rekening van de Provincie Zeeland en zijn opgenomen onder de opbrengsten. 
In het voorjaar zijn we geconfronteerd met o.a. de stormen Ciara en Dennis, die schade 
veroorzaakt hebben aan de kust (€ 46.000,- N). 
De reparatie van schade door een derde aan een steiger kost € 19.500,- (N) (zie 
externe opbrengsten voor de ontvangen schadevergoeding steiger). 
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 € 29.500,- (N). 

Externe opbrengsten: 
De kosten van het plan “Kurk eraf Waterdunen” zijn in deze monitor opgenomen en 
hiertegenover is de opbrengst van de provincie Zeeland eveneens opgenomen voor € 
70.000,-. 
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De definitieve vaststelling van de subsidie met betrekking tot de aanleg van 
buitendijkse fietspaden is € 72.000,- (V) hoger uitgevallen. 
Er is een bijdrage ontvangen van de gemeente Sluis voor de Groese Duintjes van € 
81.000,-(V). Dit betreft hun aandeel in de kosten voor het onderhoud aan de 
duinpaden. 
Voor reparatie van schade door een derde aan een steiger (zie externe kosten voor de 
reparatiekosten aan de steiger) is een schadevergoeding onvangen van € 19.500,- (V). 
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal 
circa € 27.500,- (V). 

  

Personeelslasten: 

Dit betreft inhuur voor het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (te dekken uit externe 
kosten). 

  

Rente en afschrijving: 

- 

  

Risico’s en ontwikkelingen: 

Getijdenduiker: Door het Waterschap en de Provincie Zeeland is gezamenlijk 
geconstateerd dat, om de getijdenduiker regulier in bedrijf te kunnen stellen, er een 
oplossing moet worden gevonden voor het zogeheten ‘waterbezwaar’. Inmiddels zijn 
er de nodige aanvullende onderzoeken verricht. Er is na de ingebruikname van de 
getijdenduiker een monitoringsprogramma uitgevoerd. Hierin is o.a. nagegaan of de 
stroomsnelheden etc. zoals die bij het ontwerp waren berekend ook in de praktijk 
worden gerealiseerd, in combinatie met de doelstellingen voor het gedempt getij in 
het plangebied Waterdunen. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en zijn ook 
verwerkt in de aanvullende onderzoeken. Planning is dat in het eerste kwartaal 2021 
de oplossing is gerealiseerd en de getijdenduiker regulier in bedrijf zal zijn op 
automatische sturing. 

  

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden: 

  

Investeringen Programma Waterkeringen 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 4.363.000 € 4.738.968  

Netto € 813.000 € 732.385 € 575.000 

Toelichting investeringen programma Waterkeringen 

Algemeen: 
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Van grove verschuivingen in planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de 
coronacrisis worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet 
en lopen veel realisatieprojecten op koers. Op dit moment is er sprake van dat 1 
project (aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020) vertraging oploopt (4 maanden). 
Vanuit de totale prognose voor 2020 (de plussen en de minnen vanuit de projecten) is 
er sprake van een onderschrijding van circa € 810.000,- miljoen euro (10%). 

  

Risico's en ontwikkelingen 

PRJ1440/A - Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020 : duur en periode uitvoering is 
afhankelijk van de buitentemperatuur i.v.m. verwerken kunststof materialen. 

PRJ1013H - HWBP Hansweert (24S) : De top-3 uit het risicodossier ziet er als volgt uit: 
1. Kabels en leidingen DOW en DNWG niet tijdig verlegd; 
2. Vergunbaarheid: passende beoordeling niet haalbaar door stikstofproblematiek; 
3. Grondverwerving: niet tijdig verwerven van alle benodigde gronden. 
Uitloop t.o.v. einddatum 'Dijk veilig' is ca. 2 maanden. 

PRJ1013L - HWBP Sint Annaland (24T) : De verkenningsfase van dit project zal in Q4-
2020 worden opgestart. Hieruit volgt een Plan van Aanpak inclusief een 
(geactualiseerde) risicodossier, raming en de aanvraag voor een voorbereidingskrediet. 

  

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

- 

  

Prestatieboom Waterveiligheid 

Strategisch effect Waterveiligheid 
Doelstellingen 
Waterveiligheid 

Mensen en economische waarden zijn beschermd volgens de wettelijke normen. We 
beperken de risico’s op een overstroming zoveel mogelijk. Nu en in de toekomst. 

 

Tactische doelstellingen Waterveiligheid 
Doelstellingen 
Primaire keringen op orde brengen 

Voor het waterschap is en blijft de waterveiligheid prioriteit nummer 1. 

Eind 2022 zijn alle primaire waterkeringen voorzien van een veiligheidsoordeel op basis 
van de nieuwe wettelijke veiligheidsnorm. 
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We zorgen ervoor dat in 2050 alle primaire waterkeringen en kunstwerken aan de 
wettelijke norm voldoen. 

We hebben er aandacht voor dat de toekomstige waterveiligheidsopgave betaalbaar blijft 
voor de Zeeuw. Het nationale belang van waterveiligheid vraagt om een eerlijke verdeling 
van de kosten over de inwoners van Nederland. 

We zetten de strategische samenwerking in de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) 
voort en werken aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) samen met 
andere waterschappen en Rijkswaterstaat. 

  

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

424 km primaire waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de 
wettelijke veiligheidsnormering (%) 

In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. Om dit te 
halen moeten eind 2022 alle primaire waterkeringen, inclusief de kunstwerken beoordeeld 
zijn op basis van het wettelijke beoordelingsinstrumentarium. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 9,00 

2020 20,00 22,00 30,00 - 

Investeringen 
PRJ1011 HWBP Emanuelpld 

Uit onderzoek is gebleken dat het dijkvak Emanuelpolder bij Waarde en Gawege niet 
voldeed aan de veiligheidsnormen. De grasmat op de dijk was over een lengte van 2,6 
kilometer niet stevig genoeg. Er is daarom een nieuwe kleilaag  aangebracht en de voet 
van de dijk is verstevigd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-04-2015 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2015  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

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

PRJ1013H HWBP Hansweert (24S-1) 

De dijk bij Hansweert is wettelijk beoordeeld. Uit de beoordeling is gebleken dat 5,15 km 
waterkering versterkt dient te worden. De verkenningsfase voor de beoogde 
dijkversterking is in 2019 afgerond. Medio 2019 is het voorkeursalternatief bepaald en 
bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens is gestart met de planuitwerkingsfase (nadere 
uitwerking van het voorkeursalternatief) die naar verwachting begin 2021 zal worden 
afgerond. De start van de realisatie van de dijkversterking is gepland in 2021. 

Geplande datum start uitvoering: 01-04-2021 Geplande datum technische afronding: 01-01-
2025  
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Tijd 

De top-3 uit het risicodossier ziet er als volgt uit: 
1. Kabels en leidingen DOW en DNWG niet tijdig verlegd; 
2. Vergunbaarheid: passende beoordeling niet haalbaar door stikstofproblematiek; 
3. Grondverwerving: niet tijdig verwerven van alle benodigde gronden. 
Uitloop t.o.v. einddatum 'dijk veilig' is ca. 2 maanden. 

 
Geld 

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

PRJ1013L HWBP St. Annaland (24T) 

De waterkering bij Sint-Annaland is wettelijke beoordeeld. Uit de beoordeling blijkt dat0,6 
km van de waterkering versterkt moet worden. Het gedeelte van de waterkering datver-
sterkt moet worden grenst aan een gebiedsontwikkeling (realiseren woonwijk) van 
degemeente Tholen. In 2020 zal gestart worden met de verkenningsfase. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2022 Geplande datum technische afronding: 01-04-
2022  

 

 
Tijd 

De verkenningsfase van dit project zal in Q4-2020 worden opgestart. Hieruit volgt 
een Plan van Aanpak inclusief een (geactualiseerde) risicodossier, raming en de 
aanvraag voor een voorbereidingskrediet. 

 
Geld 

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

Primaire keringen in stand houden 

We voldoen aan het wettelijk kader zorgplicht en daarmee zijn we aantoonbaar continu in 
control op onze kerntaak waterveiligheid. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

De organisatie voldoet aan de inrichtingseisen van de Zorgplicht op de primaire 
waterkeringen (%) 
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Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te 
brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de 
Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het 
wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak 
waterveiligheid. 

Opmerking monitor: 

Er is, mede als gevolg van de coronacrisis, een achterstand opgetreden in de voortgang van 
deze prestatie. Door middel van extra ingezette capaciteit wordt de komende tijd een 
inhaalslag gemaakt. 

  

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 45,00 

2020 47,00 52,00 70,00 - 

De organisatie voldoet aan de uitvoeringseisen van de Zorgplicht op de primaire 
waterkeringen (%) 

Het waterschap is verplicht alle primaire waterkeringen in goede staat van onderhoud te 
brengen en te houden. De eisen die hier aan worden gesteld komen tot uiting in de 
Zorgplicht op de primaire waterkeringen. Onze ambitie is om eind 2021 te voldoen aan het 
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wettelijk kader Zorgplicht. Daarmee zijn we aantoonbaar in control op onze kerntaak 
waterveiligheid. 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht 

Er is, mede als gevolg van de coronacrisis, een achterstand opgetreden in de voortgang van 
deze prestatie. Door middel van extra ingezette capaciteit wordt de komende tijd een 
inhaalslag gemaakt. De prestatie zal voor dit jaar evenwel niet gehaald worden. 

  

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 35,00 

2020 36,00 38,00 60,00 - 

Regionale waterkeringen en noodvoorzieningen op orde brengen/houden 

We leveren actieve inbreng voor de herziening van de normen voor het stelsel voor de 
regionale waterkeringen, zodat de Provincie Zeeland in 2020 de normen kan vaststellen. 

We starten met het inspecteren van de regionale keringen en brengen in beeld wat nodig is 
om aan de nieuwe normen te voldoen. 
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Stand van zaken 

 

Prestaties 

560 km regionale waterkeringen, inclusief kunstwerken, is beoordeeld o.b.v. de 
nieuwe provinciale veiligheidsnormering (%) 

De doelstelling is dat in 2050 de regionale waterkeringen en kunstwerken aan de nieuwe 
normen voldoen. Er geldt nog geen wettelijke Zorgplicht op de regionale keringen. Het is 
wel voorzien dat de verplichting er op termijn zal komen. Na de implementatie van de 
zorgplicht primaire waterkeringen zal daarom een start worden gemaakt met de 
implementatie van de zorgplicht op de regionale keringen. 

Opmerking monitor: 

Er is voor 2020 geen norm vastgesteld. 

Toevoeging: De provincie zou volgens planning dit jaar een nieuw stelsel van regionale 
waterkeringen vaststellen via de provinciale Omgevingsverordening. Dit is echter 
gekoppeld aan het proces voor vaststelling van de Provinciale Omgevingsvisie, dat door de 
Coronacrisis vertraagd is. Deze vertraging is een risico voor het realiseren van de 
doelstellingen voor het beoordelen van regionale waterkeringen in 2021 en verder. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - -  

2020    - 

Prestatieboom Omgeving 

Strategisch effect Omgeving 
Doelstellingen 
Omgeving 

Waterkeringen zijn beeldbepalend in het Zeeuwse landschap. Ze bieden kansen voor 
recreatie, natuur en economie. Maar dit mag niet ten koste gaan van waterveiligheid. 

 

Tactische doelstellingen Omgeving 
Doelstellingen 
Omgeving 

(Recreatief) medegebruik van onze waterkeringen en de service die we daarvoor leveren 
mogen niet ten koste gaan van (onze inzet voor) waterveiligheid. 

In het gebied blijven we duidelijk en tijdig ruimte reserveren voor toekomstige 
versterkingen. 

We zetten in op het voortzetten van het samenwerkingsconvenant voor het Veerse Meer. 
Onze focus ligt op het in stand houden van de huidige voorzieningen. 

 

Investeringen 
PRJ1440A Aanlegvoorzieningen Veerse Meer 2020 

Het vervangen van een drietal aanlegvoorzieningen (steigers en damwanden) in het Veerse 
meer. De voorzieningen zijn na ruim 50 jaar versleten en moeten worden vervangen. 

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2020 Geplande datum technische afronding: 01-04-
2021  
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Tijd 

Duur en periode uitvoering is afhankelijk van de buitentemperatuur i.v.m. 
verwerken kunststof materialen.  

  

 
Geld 

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

Totaal Programma Watersystemen 

Overzicht prestaties programma Watersystemen 
Programma Groen Oranje Rood 

    

Watersystemen 11 1 0 

                                                                                                                                                                                                                                        

Prestaties met 
afwijkingen 

 De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen 
zijn uitgevoerd (%) (De getallen tussen haakjes zijn het percentage van de oppervlakte 
van het beheergebied dat voldoet aan de normen voor WB21) 

 

    

    

Exploitatiekosten programma Watersystemen 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020,  

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Externe kosten € 14.602.679 € 14.749.168 € -146.489 

Externe opbrengsten € -923.259 € -963.456 € 40.197 

Personeelskosten € 8.488.000 € 8.620.000 € -132.000 

Rente en afschrijving € 8.225.000 € 8.200.000 € 25.000 

Netto kosten programma Watersystemen € 30.392.420 € 30.605.712 € -213.292 

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen 

Externe kosten: 

De prognose van de externe kosten is € 146.000,- hoger. Naar aanleiding van de 
monitor mei is € 396.000,- aan uitgesteld werk 2019, een doorbetaling van een 
subsidiebedrag naar Evides voor onderzoek Wetlands ad € 608.000,-, een bedrag van € 
309.000,- voor oeverbescherming Sloeweg voor de Provincie (staat bedrag vd Provincie 
tegenover) en een uit 2019 doorgeschoven bedrag van € 141.000,-  voor herstel van de 
laatste cultuurhistorische duikers uit de bestemmingsreserve gewijzigd in de begroting 
2020 en de prognoses 2020. Deze bedragen veroorzaken nu geen verschillen meer. 
In 2020 verwachten we dat de kosten van elektriciteit met € 185.000,- (N) zullen 
toenemen door de verhoging van de energiebelasting, Deze tarieven zijn begin januari 
2020 bekend gemaakt. Toen bleek dat de verlaging van energiebelasting voor particulieren 
wordt betaald uit een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers, betekende 
dit een grote extra kostenpost voor de poldergemalen. We verwachten hogere kosten 
depots € 86.000,- (N) (welke gedeeltelijk gecompenseerd worden door niet begrote 
doorberekeningen hiervoor bij gemeenten (zie opbrengsten). Daarnaast zijn nu kosten 
voor het opstellen van het waterbeheerplan 2022-2027 ad € 30.000,- (N) opgenomen 
en extra analysekosten in het kader van PFAS bij baggeren (€ 27.000,- N). De 
overschrijdingen worden gecompenseerd door lagere kosten peilbesluiten (€ 20.000,- 
V) en  algemeen onderhoud (€ 95.000,- 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 € 13.000,- (N). 

Externe opbrengsten: 

De prognose van de externe opbrengsten is € 40.000,- hoger. Deze bestaan voor € 
28.000,- (V) uit niet begrote doorberekeningen aan gemeenten voor afvoeren van 
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partijen in depots, € 9.000,- (V) meer opbrengsten bij het exploitatieproject Scape door 
actualisaties begin 2020 en € 3.000,- (V) aan kleinere niet begrote opbrengsten. In de 
eerste monitor zijn de ontvangst van een subsidiebedrag ad € 608.000,- welke 
doorbetaald wordt naar Evides voor onderzoek Wetlands en € 309.000,- voor 
oeverbescherming Sloeweg voor de Provincie (staat kosten uitvoering voor Provincie 
tegenover) door een begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2020. 

Personeelslasten: 

Een nadeel van per saldo € 132.000,- (N). Om te voldoen aan de bestuurlijke 
doelstelling voor de muskusrattenbestrijding is de formatie in augustus uitgebreid met 
1 fte en heeft er in 2020 extra inhuur plaatsgevonden. 

Rente en afschrijving: 

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde 
projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke 
boekwaarde lager is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 
lager uit. Op basis van de monitor van september is een berekening gemaakt van de 
afschrijving die € 19.000,- (V) lager uitvalt dan begroot. Aan rentekosten is een 
voordeel van € 6.000,- (V) opgenomen. 

Risico’s en ontwikkelingen: 

  

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden: 

  

Investeringen Programma Watersystemen 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 15.304.000 € 11.481.351  

Netto € 10.558.000 € 9.352.742 € 6.876.000 

Toelichting investeringen programma Watersystemen 

Algemeen: 

Van grove verschuiving in planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de coronacrisis 
worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet en lopen veel 
realisatieprojecten op koers. Op dit moment is er sprake van dat 2 projecten (Baggeren 
Goes en Kruispolder ) die een aanzienlijke vertraging (als gevolg van Corona en andere 
factoren) vertonen. Naast de gemelde vertragingen is er echter ook de kans benut om 
het project Baggeren Cadzand (bruto € 7,8 miljoen) naar voren te halen. De 
voorbereiding van dit project vordert voorspoedig en wordt in november/december 
aanbesteed. Dit zodat het winter (bagger) seizoen kan worden benut voor de 
realisatie. Vanuit de totale prognose voor 2020 (de plussen en de minnen vanuit de 
projecten) is er sprake van een onderschrijding van 1,205 miljoen (11%) Dit betrof in 
investeringsanalyse voor mei nog een onderschrijding van 1,5 miljoen (14%). 

  

Risico's en ontwikkelingen: 
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Corona: Op basis van de monitor lijken de consequenties (vertraging gemeld in 2 
projecten) van de coronacrisis vooralsnog mee te vallen. Afhankelijk van de duur van deze 
crisis zullen wellicht meerdere vertragingen optreden. Op dit moment wordt alles ingezet 
om op een veilige manier de realisatie voort te zetten. E.e.a. is nog steeds onzeker! 

Grondverwerving: Als gevolg van ontbreken van prioritering, duidelijke processtappen en 
capaciteit is er sprake van een grote achterstand bij verschillende projecten ( bijv. gemaal 
Braakman of GGOR/KRW maatregelen). De achterstand is zo groot dat sommige resultaten 
(bijv. Peilbesluit Braakman) niet meer kunnen worden behaald. Verbetervoorstellen m.b.t. 
grondverwerving zijn gedaan en worden momenteel uitgewerkt. 

Capaciteit: Op diverse projecten is sprake van ondercapaciteit als gevolg van gewijzigde 
functies. Hierdoor worden vooral nieuwe projecten (bijv. vismigraties Lovenpolder) niet of 
later als voorzien, opgepakt, maar is er ook sprake van vertraging in de voorbereiding, bv 
bij de projecten Gemaal Zoetendijk en Braakmankreek. Momenteel is een voorstel van 
capaciteitsuitbreiding (IB) voorgelegd aan het MT. 

Projecten met POP-3 subsidies: De subsidieaanvragen voor de projecten Stierskreek en 
uitwateringskanaal Cadzand zijn in behandeling bij de RVO/Provincie. De onderzochte 
mogelijkheden om te komen tot een verhoging van de subsidiebedragen voor beide 
projecten met vrijgevallen POP-3 subsidie blijken niet mogelijk. Er wordt nog 
onderzocht of deze vrijgevallen POP-3 subsidiebedragen beschikbaar kunnen komen in 
een openstelling in 2021, zodat deze kunnen worden ingezet voor andere 
waterschapsprojecten (na uitsluitsel hierover wordt nader bezien welke projecten in 
aanmerking komen). 

Kruispolder: Door onder ander de doorlooptijd van de grondverwerving komt 
waarschijnlijk een deel van de uitvoeringperiode van het project Kruispolder na de 
vastgestelde datum van afronding uit de subsidiebeschikking te liggen. Hierdoor komt 
de al toegekende POP3-subsidie mogelijk in gevaar. De nadere consequenties worden 
op dit moment onderzocht en verder uitgewerkt. 

PRJ 1116 Sanering Stadhavens Goes: Het project kampt met extra kosten als gevolg van 
meer vrijgekomen puin met daarin munitie. Voor de extra munitiekosten zal door de 
gemeente Goes, aanvullende subsidie (OCE) worden aangevraagd. Afhankelijk van de 
hoogte van de extra te verkrijgen subsidie zal eind dit jaar/begin volgend jaar een 
aanvullend kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV. 

  

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

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGO 14-19: Als gevolg van het coronavirus loopt het project 
vertraging op. Een deel van de werkzaamheden op het gebied van het contact en de 
afstemming met de streek verschuift dan ook richting 2021. Om deze reden wordt 
voorgesteld de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-
12. Omdat het project doorloopt naar 2021, maar voornamelijk doordat er sprake is 
van een gewijzigde aanpak waarbij de resterende gebieden verder uitgewerkt worden 
in maatregelen, dient het budget te worden verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet 
te verhogen van € 1.821.000,-/ € 1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058..000,-/€ 
2.058.000,- bruto/netto. 

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes:  Als gevolg van corona (niet kunnen 
uitvoeren) en als gevolg van onvoorziene tegenvallers gedurende de uitvoering heeft 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 47 

dit project 9 maanden vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt de geplande 
technische afronding te verschuiven van 2020-03 naar 2021-12. 

  

Prestatieboom Gezond water 

Strategisch effect Gezond water 
Doelstellingen 
Gezond water (goede ecologische waterkwaliteit) 

Het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor 
mens (wonen, werken, recreëren) en dier. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor 
fytoplankton (%) 

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 
2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de 
watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, 
macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren 
we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische 
waterkwaliteit. 

Opmerking monitor: 

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en 
winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig 
jaar werd deze prestatie nog niet gemeten. 

 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 48 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 0,00 

2020 0,00 0,00 40,00 - 

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor 
macrofauna (%) 

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 
2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de 
watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, 
macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren 
we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische 
waterkwaliteit. 

Opmerking monitor: 

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en 
winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar 
werd deze prestatie nog niet gemeten. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 0,00 

2020 0,00 0,00 40,00 - 

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor 
macrophyten (%) 

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 
2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de 
watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, 
macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren 
we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische 
waterkwaliteit. 

Opmerking monitor: 

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en 
winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar 
werd deze prestatie nog niet gemeten. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 0,00 

2020 0,00 0,00 40,00 - 

KRW-waterlichamen voldoen aan de doelen voor ecologische waterkwaliteit voor vis 
(%) 

We streven naar een goede ecologische waterkwaliteit in al onze oppervlaktewateren in 
2027, in lijn met de doelen van de kaderrichtlijn Water (KRW). Dit betekent dat de 
watersystemen de juiste hoeveelheid en soortensamenstelling vis, waterplanten, 
macrofauna (zoals amfibieën) en algen moeten hebben. Om de doelen te bereiken creëren 
we een geschikte leefruimte voor de biologie in combinatie met een goede chemische 
waterkwaliteit. 

Opmerking monitor: 

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en 
winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar 
werd deze prestatie nog niet gemeten. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Realisatie mei Realisatie september Doelstelling 31-12 Realisatie vorig jaar

2019 2020



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 51 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - -  

2020 0,00 0,00 40,00 - 

Tactische doelstellingen Gezond water 
Doelstellingen 
Chemische waterkwaliteit 

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-
opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede 
inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met 
focus op effectieve maatregelen. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

KRW-waterlichamen voldoen aan de normen voor de chemische waterkwaliteit (%) 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt normen voor een reeks aan milieuvreemde stoffen. Als 
waterbeheerder zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van deze stoffen 
(prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen). 
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Opmerking monitor: 

Monstername wordt uitgevoerd vanaf maart, determinatie vindt plaats in najaar en 
winter 2020-2021. De realisatie van 2020 is dus pas bekend rond april 2021. Vorig jaar 
werd deze prestatie nog niet gemeten. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - -  

2020   75,00 - 

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. 
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Geplande datum start uitvoering: 01-08-2016 Geplande datum technische afronding: 01-12-
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. 

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. 

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  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

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

 
Geld 

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

Leefruimte voor biologie 

We streven naar ecologisch gezond water, onder meer door te werken aan de KRW-
opgaven voor 2027 en het uitvoeren van maatregelen. Daarvoor gaan we een goede 
inrichting en chemische waterkwaliteit in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Met 
focus op effectieve maatregelen. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Watersystemen zijn bereikbaar voor vis (% t.o.v. de oppervlakte van het totale 
beheergebied) 

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting 
van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het 
Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en 
natuurvriendelijke oevers. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 47,00 

2020 47,00 47,00 45,00 - 

Natuurvriendelijke oevers aangelegd (in km) 

Het beheersgebied moet in 2027 voldoen aan de KRW-doelstellingen. Voor de inrichting 
van het watersysteem zijn bindende maatregelen opgenomen in het 
Stroomgebiedsbeheerplan Schelde 2016-2021. Dit betreft onder meer vispassages en 
natuurvriendelijke oevers. 

Opmerking monitor: 

In de zomer worden er meestal geen natuurvriendelijke oevers  aangelegd. Na roven oogst 
zal het verder gaan. De rest van de projecten moet nog opgestart worden. Er is in totaal 
voor 4,4 km voorzien. Eventueel loopt het in de winter tot in 2021 door. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 4,00 

2020 1,00 1,00 4,40 - 

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-
2021  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Als gevolg van het coronavirus loopt het project vertraging op. Een deel van de 
werkzaamheden op het gebied van het contact en de afstemming met de streek 
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verschuift dan ook richting 2021. Om deze reden wordt voorgesteld de geplande 
technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12.  

 
Geld 

 

Omdat het project doorloopt naar 2021, maar voornamelijk doordat er sprake is van 
een gewijzigde aanpak waarbij de resterende gebieden verder uitgewerkt worden in 
maatregelen dient het budget te worden verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet te 
verhogen van € 1.821.000,-/ € 1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058..000,-/€ 
2.058.000,- bruto/netto. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 
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  
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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. 

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 

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

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes 

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

 Als gevolg van corona (niet kunnen uitvoeren) en als gevolg van onvoorziene 
tegenvallers gedurende de uitvoering heeft dit project 9 maanden vertraging 
opgelopen. Voorgesteld wordt de geplande technische afronding te verschuiven van 
2020-03 naar 2021-12. 

 
Geld 

Het project kampt met extra kosten als gevolg van meer vrijgekomen puin met 
daarin munitie. Voor de extra munitiekosten zal door de gemeente Goes, aanvullend 
subsidie (OCE) worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van de extra te 
verkrijgen subsidie zal eind dit jaar/begin volgend jaar een aanvullend 
kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV. 

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 afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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’. 
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Geplande datum start uitvoering: 01-08-2022 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2024  

 

 
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 

Het werk moet nog van start gaan.  

Door onder andere de doorlooptijd van de grondverwerving komt waarschijnlijk een 
deel van de uitvoeringperiode van het project Kruispolder na de vastgestelde datum 
van afronding uit de subsidiebeschikking te liggen. Hierdoor komt de al toegekende 
POP3-subsidie mogelijk in gevaar. De nadere consequenties worden op dit moment 
onderzocht en verder uitgewerkt.  

  

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. 
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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. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 
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Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 wateren 

Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2019  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
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.  

 

 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

PRJ1454 Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2020 

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). 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  
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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. 

PRJ1458 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2020 

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers om daarmee te voldoen aan de Kaderrichtlijn 
Water. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  

 

 
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 Beperken wateroverlast 

Strategisch effect Beperken wateroverlast 
Doelstellingen 
Beperken wateroverlast 

Bij extreme neerslag is er geen verwijtbare schade door een overstroming vanuit de sloot. 

 

Tactische doelstellingen Beperken wateroverlast 
Doelstellingen 
Inrichten van het watersysteem 

In 2020 hebben we de Planvorming Wateropgave voor alle gebieden afgerond. 

In 2027 is het gebied op orde volgens de WB21-normen voor wateroverlast. Normaanpassing 
stellen we voor als de maatschappelijke baten niet in verhouding staan tot de kosten. 
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Stand van zaken 

 

Prestaties 

Planvorming Wateropgave afgerond: het gebied is doorgerekend op basis van de 
inundatienormen (%) 

We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het 
huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neerslag voor ons gele gebied in 
beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald. 

Opmerking monitor: 

Het technisch doorrekenen is afgerond (100%). De afstemming met de streek en het 
besluitvormingstraject vergt nog de nodige tijd. In september vinden voor 3 van de 4 
gebieden er digitale bijeenkomsten plaats. Naar verwachting is de vindt de vaststelling 
door de AV medio 2021 plaats. Voor West-Zeeuuws-Vlaanderen is de planning om medio 
2021 de steeekbijeenkomst te organiseren, de vaststelling door de AV komt dan uit op eind 
2021. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 73,00 

2020 100,00 100,00 100,00 - 

De maatregelen om het beheersgebied voor wateroverlast (WB21) op orde te brengen 
zijn uitgevoerd (%) 

Ons watersysteem moet in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn 
vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland. 

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht 

Bij vrijwel alle WB21 maatregelen is grondaankoop noodzakelijk. Het proces van 
grondaankoop loopt niet goed. Vandaar daar we de doelstelling niet kunnen halen. 

Hier lijkt sprake van een achteruitgang maar de oude prestatie-indicator was gebaseerd op 
de voortgang uitgedrukt als de inzet van middelen. De huidige indicator gaat 
daadwerkelijk over de voortgang van de maatregelen. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 62,00 

2020 58,00 58,00 65,00 - 

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-
2021  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Als gevolg van het coronavirus loopt het project vertraging op. Een deel van de 
werkzaamheden op het gebied van het contact en de afstemming met de streek 
verschuift dan ook richting 2021. Om deze reden wordt voorgesteld de geplande 
technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12.  

 
Geld 

 

Omdat het project doorloopt naar 2021, maar voornamelijk doordat er sprake is van 
een gewijzigde aanpak waarbij de resterende gebieden verder uitgewerkt worden in 
maatregelen dient het budget te worden verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet te 
verhogen van € 1.821.000,-/ € 1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058..000,-/€ 
2.058.000,- bruto/netto. 

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  
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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. 

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 

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

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 
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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 

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. 

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes 

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

 Als gevolg van corona (niet kunnen uitvoeren) en als gevolg van onvoorziene 
tegenvallers gedurende de uitvoering heeft dit project 9 maanden vertraging 
opgelopen. Voorgesteld wordt de geplande technische afronding te verschuiven van 
2020-03 naar 2021-12. 

 
Geld 

Het project kampt met extra kosten als gevolg van meer vrijgekomen puin met 
daarin munitie. Voor de extra munitiekosten zal door de gemeente Goes, aanvullend 
subsidie (OCE) worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van de extra te 
verkrijgen subsidie zal eind dit jaar/begin volgend jaar een aanvullend 
kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV. 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 71 

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 technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 
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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: 01-08-2022 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2024  

 

 
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 

Het werk moet nog van start gaan.  

Door onder andere de doorlooptijd van de grondverwerving komt waarschijnlijk een 
deel van de uitvoeringperiode van het project Kruispolder na de vastgestelde datum 
van afronding uit de subsidiebeschikking te liggen. Hierdoor komt de al toegekende 
POP3-subsidie mogelijk in gevaar. De nadere consequenties worden op dit moment 
onderzocht en verder uitgewerkt.  

  

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 technisch afgerond. 
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Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

PRJ1391F BOB Zeeuws Vlaanderen 2020 

Dit project betreft het wegwerken van een deel van het achterstallig onderhoud in 
Bebouwd gebied in Zeeuws Vlaanderen. Dit jaar gaat het om de afronding in de gemeenten 
Terneuzen (beschoeiing kleine kreek Axel) en Sluis (lange duikers reinigen) en om 
baggerwerk in enkele kleine kernen van de gemeente Hulst (Ossenisse, Zeedorp, 
Noordstraat, Walsoorden, Terhole, Lamswaarde en vogelwaarde) 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
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. 

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. 
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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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 
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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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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

Dit gecombineerde baggerproject behoort tot het Programma 'Baggeren Grote Wateren'. 
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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 wateren 

Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2019  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
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  
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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.  

 

 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 
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PRJ1459A Baggeren Stierskreek 

Dit betreft het baggeren van de Stierskreek bij Aardenburg. Door het baggeren zal de 
waterafvoer worden verbeterd en de waterkwaliteit verbeteren. Voor dit project is een 
subsidie in het kader van POP3 aangevraagd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  

 

 
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.   

De subsidieaanvragen voor de projecten Stierskreek en uitwateringskanaal Cadzand 
zijn in behandeling bij de RVO/Provincie. De onderzochte mogelijkheden om te 
komen tot een verhoging van de subsidiebedragen voor beide projecten met 
vrijgevallen POP-3 subsidie blijken niet mogelijk. Er wordt nog onderzocht of deze 
vrijgevallen POP-3 subsidiebedragen beschik-baar kunnen komen komen in een 
openstelling in 2021 en kunnen worden ingezet voor andere waterschapsprojecten 
(na uitsluitsel hierover wordt nader bezien welke projecten in aanmerking komen). 

PRJ1502 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2020 

Dit project betreft stedelijke waterplanmaatregelen in Wemeldinge en in Hulst. In 
samenwerking met de gemeente wordt schoon water uit de riolering afgekoppeld en 
afgevoerd via de sloten. De sloten worden hiervoor verbeterd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
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. 

PRJ1459 Baggeren uitwat. kanaal Cadzand 

Het project betreft een onderhoudsbaggerwerk dat voortkomt uit het 'Baggerprogramma 
Grote Wateren'. Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende knelpunten zijn voor wat 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 79 

betreft de waterafvoer. Door het verwijderen van ca. 200.000 kubieke meter baggerspecie 
worden deze knelpunten opgelost. 

Geplande datum start uitvoering: 01-03-2021 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Geld 

De subsidieaanvragen voor de projecten Stierskreek en uitwateringskanaal Cadzand 
zijn in behandeling bij de RVO/Provincie. De onderzochte mogelijkheden om te 
komen tot een verhoging van de subsidiebedragen voor beide projecten met 
vrijgevallen POP-3 subsidie blijken niet mogelijk. Er wordt nog onderzocht of deze 
vrijgevallen POP-3 subsidiebedragen beschikbaar kunnen komen in een openstelling 
in 2021, zodat deze kunnen worden ingezet voor andere waterschapsprojecten (na 
uitsluitsel hierover wordt nader bezien welke projecten in aanmerking komen). 

In stand houden van het watersysteem 

We streven (op termijn) naar verwijdering van de muskusrat in Nederland tot aan de 
landsgrenzen. 

 

Prestatieboom Optimaal gebruik 

Strategisch effect Optimaal gebruik 
Doelstellingen 
Optimaal gebruik 

De watersystemen scheppen goede randvoorwaarden voor de verschillende functies. Dit 
gebeurt binnen de lokale mogelijkheden. Met een balans tussen de verschillende belangen, 
nu en in de toekomst. 

 

Tactische doelstellingen Optimaal gebruik 
Doelstellingen 
Gewenste waterpeilen 

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in 
relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel 
peilbesluit. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten. 
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Stand van zaken 

 

Prestaties 

Het gebied heeft een actueel vastgesteld peilbesluit (%) 

We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in 
relatie met wateroverlast en droogte. In 2020 heeft het hele gebied een actueel 
peilbesluit (bandbreedte prestatie 2020: 61-100%). 

Opmerking monitor: 

De doorrekeningen zijn voor het grootste deel gedaan. Voor het peilbesluit is daarnaast de 
afstemming met de streek en ook de formele peilbesluitprocedure relevant. Vooralsnog 
wordt uitgegaan van vaststelling van 3 van de 4 gebieden in de AV medio 2021. Voor West-
Zeeuws-Vlaanderen ligt er dan wel een ontwerp (db-besluit) maar het 
besluitvormingstraject voor de AV loopt door in laatste kwartaal 2021. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 61,00 

2020 61,00 61,00 61,00 - 
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De maatregelen om het beheersgebied voor peilbeheer (GGOR) op orde te brengen zijn 
uitgevoerd (%) 

Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. Vervolgens voeren we de 
benodigde maatregelen uit om de gewenste peilen overal te kunnen voeren. In 2027 moet 
het gebied hiervoor volledig op orde zijn. 

Opmerking monitor: 

Het aandachtspunt is dat de maatregelen zonder grondaankoop vrijwel allemaal zijn 
uitgevoerd halverwege dit jaar. Voor de overige maatregelen is grondaankoop nodig. 
Grondaankoop vormt dan voor het realiseren van het GGOR-doel een risico. 

Hier lijkt sprake van een achteruitgang maar de oude prestatie-indicator was gebaseerd op 
de voortgang uitgedrukt als de inzet van middelen. De huidige indicator gaat 
daadwerkelijk over de voortgang van de maatregelen. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 62,00 

2020 60,00 60,00 61,00 - 

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen 
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We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele 
peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar) 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 1,00 

2020 1,00 1,00 5,00 - 

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-
2021  

 

 
Algemene voortgang 
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Tijd 

Als gevolg van het coronavirus loopt het project vertraging op. Een deel van de 
werkzaamheden op het gebied van het contact en de afstemming met de streek 
verschuift dan ook richting 2021. Om deze reden wordt voorgesteld de geplande 
technische afronding te verschuiven van 2020-12 naar 2021-12.  

 
Geld 

 

Omdat het project doorloopt naar 2021, maar voornamelijk doordat er sprake is van 
een gewijzigde aanpak waarbij de resterende gebieden verder uitgewerkt worden in 
maatregelen dient het budget te worden verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet te 
verhogen van € 1.821.000,-/ € 1.821.000,- bruto/netto naar € 2.058..000,-/€ 
2.058.000,- bruto/netto. 

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 

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

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes 

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

 Als gevolg van corona (niet kunnen uitvoeren) en als gevolg van onvoorziene 
tegenvallers gedurende de uitvoering heeft dit project 9 maanden vertraging 
opgelopen. Voorgesteld wordt de geplande technische afronding te verschuiven van 
2020-03 naar 2021-12. 

 
Geld 

Het project kampt met extra kosten als gevolg van meer vrijgekomen puin met 
daarin munitie. Voor de extra munitiekosten zal door de gemeente Goes, aanvullend 
subsidie (OCE) worden aangevraagd. Afhankelijk van de hoogte van de extra te 
verkrijgen subsidie zal eind dit jaar/begin volgend jaar een aanvullend 
kredietvoorstel worden voorgelegd aan de AV. 

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 afgerond met een uitloop van minder dan 6 maanden. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

PRJ1153H Vervang. krooshekreiniger gm Willem 

Gemaal Willem is een poldergemaal op Noord-Beveland en staat ten zuiden van het dorp 
Geersdijk aan de rand van het Veerse Meer. Het gemaal heeft voor de instroom een 
krooshekreiniger staan die er voor zorgt dat het grove vuil dat voor het krooshek blijft 
liggen er automatisch uitgehaald wordt. De huidige krooshekreiniger is een zgn. 
vingerbalkreiniger die een heel eind versleten is. Daarom wordt deze reiniger nu vervangen 
door een zgn. bovenloopreiniger, zodat het gemaal weer de komende jaren voorzien is van 
een storingsvrije krooshekreiniger. 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 85 

Geplande datum start uitvoering: 01-10-2020 Geplande datum technische afronding: 01-06-
2021  

 

 
Tijd 

De technische afronding loopt uit met 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. 

PRJ1153I Revisie pompinstallatie gm Hellewoud 

Gemaal Hellewoud is een poldergemaal op Zuid-Beveland en staat aan de zuidkant van 
Ellewoutsdijk aan de rand van de Westerschelde. Dit gemaal is in de vijftiger jaren 
gebouwd en gedurende deze tijd is alleen de elektrische installatie een keer vernieuwd. 
Nu wordt de gehele pompinstallatie gereviseerd, zodat deze weer de komende jaren 
storingsvrij kan draaien. 

Geplande datum start uitvoering: 01-04-2021 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2021  

 

 
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. 

PRJ1159 Verv.best.techn.inst. opmal.20 

Dit betreft het vervangen van de elektrotechnische installatie van diverse stuwen. 
Daarnaast zullen er ook wat arbotechnische aanpassingen plaats vinden. 

Geplande datum start uitvoering: 01-04-2020 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. 

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: 01-08-2022 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2024  

 

 
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 

Het werk moet nog van start gaan.  

Door onder andere de doorlooptijd van de grondverwerving komt waarschijnlijk een 
deel van de uitvoeringperiode van het project Kruispolder na de vastgestelde datum 
van afronding uit de subsidiebeschikking te liggen. Hierdoor komt de al toegekende 
POP3-subsidie mogelijk in gevaar. De nadere consequenties worden op dit moment 
onderzocht en verder uitgewerkt.  
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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. 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 
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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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 
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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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 wateren 
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Geplande datum start uitvoering: 01-11-2018 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2019  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
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.  

 

 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

PRJ1519 Voorbereiding gemaal Othene 

Er vindt een onderzoek naar de mogelijke capaciteitsuitbreiding van uitwateringsgemaal 
Othene in Terneuzen plaats. Het gebouw is in 1960 gebouwd en in 1990 voorzien van vier 
pompen. Om watervoverlast in het gebied tegen te gaan wordt gekeken of er een 
capaciteitsuitbreiding naar 120% vermogen mogelijk is. Dit wordt bekeken aan de hand van 
een onderzoek en op te stellen rapport. Hierbij wordt gekeken naar de geluidshinder van 
het gemaal en de technische staat van het gemaal. Ook worden de in- en uitstroomkoker in 
het onderzoek meegenomen. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020  
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Tijd 

 

 
Geld 

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

Verantwoord gebruik van water 

 

 
Stand van zaken 

 

Zoetwaterbeschikbaarheid 

Ook de beschikbaarheid van zoetwater maakt een integraal onderdeel uit van ons werk en 
beleid: In de uitwerking van beleid en projecten die voor een verbetering van de 
zoetwatervoorziening zorgen, brengen we de mogelijkheden actiever met de regio en 
belanghebbenden in beeld. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke 
realisatie ligt bij de afnemer. We nemen een strategisch standpunt in over het Volkerak-
Zoommeer. 

 

Water in de stad 

We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater en het afvoeren 
van overtollig water uit het stedelijk gebied. 

 

Grondwater 

Duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in 
het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden). 
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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 5 0 1 

    

Prestaties met 
afwijkingen 

  Aantal geregistreerde verkeersdoden 
op waterschapswegen 

Exploitatiekosten programma Wegen 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020,  

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Externe kosten € 15.083.374 € 14.310.260 € 773.114 

Externe opbrengsten € -16.597.700 € -17.019.769 € 422.069 

Personeelskosten € 4.438.000 € 4.578.000 € -140.000 

Rente en afschrijving € 2.825.000 € 2.861.000 € -36.000 

Netto kosten programma wegen € 5.748.674 € 4.729.491 € 1.019.183 

Toelichting exploitatiekosten programma Wegen 

Externe kosten: 

Naar aanleiding van de monitor mei is € 94.000,- aan uitgesteld werk 2019 gewijzigd in 
de begroting 2020 en de prognoses 2020. Dit bedrag veroorzaakt nu geen verschillen 
meer.  

Voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden in 2020 meer studies uitgevoerd 
dan oorspronkelijk voorzien (onder andere studie fondsvorming en 
geluidsniveaukaart). Een deel van de kosten worden gedekt uit het budget voor 
onderhoud en bedienen. Per saldo is sprake van een hogere inschatiing van de kosten 
van € 35.000,- (N).  
Het onderhoud aan enkele wegen in Zeeuws-Vlaanderen, die opgenomen waren in het 
deklagenbestek 2020, kan niet worden uitgevoerd omdat eerst kabels en leidingen 
vervangen / gelegd moeten worden. De prognose verlaagt hierdoor met € 635.000,- (V). 
Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 
2021 kan plaatsvinden. 
In de Axelsestraat te Zaamslag dient een duiker vervangen te worden. Uit intern 
overleg is gebleken dat het uitvoeren van de werkzaamheden in het najaar tot 
problemen kan leiden met betrekking tot de afwatering van het gebied. Om deze reden 
wordt het uitvoeren van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021 en is de 
prognose verlaagd met € 227.000,- (V) Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in 
een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden. 
Met de provincie Zeeland heeft een ruiling van verschillende wegen plaatsgevonden, 
waarvan de helft van de kadastrale kosten (€ 33.000,- (N) voor onze rekening komt.  Er 
is schade geconstateerd aan diverse wegbermen en enkele onverharde wegen. Eind 2019 
was vrij nat, welk hier zeker invloed op heeft gehad. De kosten voor herstel worden 
geraamd op € 40.000,- (N). Er is sprake van hogere onderhoudskosten voor 
(berm)verharding. Deze kosten worden gedekt door een ontvangen afkoopsom m.b.t 
beheer en onderhoud bij spoorwegovergangen. Afspraak hierbij is dat deze mag 
worden ingezet voor nuttig onderhoud, omdat er geen extra geld beschikbaar komt 



Monitor september 2020

Waterschap Scheldestromen 94 

voor het toekomstig beheer en onderhoud van de spoorwegovergang.  Het in de 
programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien van € 80.000,- (V) wordt, als dekking 
ingezet om de overschrijdingen te compenseren. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere 
voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 61.000,- (V). 

Externe opbrengsten: 

Voor het instandhouden van de Zwartenhoekse Zeesluis is door het Rijk een subsidie 
verstrekt (in 1 keer uitgekeerd) van € 20.000, (V)-. Er is sprake van een hogere 
uitkering vanuit het Gemeentefonds, dit gaat om een bedrag van € 190.000,- (V). 
(betreft een definitieve indexering). 
Vanuit de provincie Zeeland heeft een wegenoverdracht plaatsgevonden aan ons. Voor 
het toekomstig beheer en onderhoud is hiervoor een afkoopsom ontvangen van € 
133.000,- (V). Daarnaast is er van de Gemeente Goes een afkoopsom van € 72.500,- (V) 
ontvangen voor de overname van het beheer en onderhoud van een 
spoorwegovergang. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere voor- en nadelige afwijkingen 
voor in totaal circa € 6.500,- (V). 

Personeelslasten: 

Een nadeel van per saldo € 140.000,- (N). Er heeft inhuur plaatsgevonden, welke 
binnen de personeelslasten niet was begroot. Deze wordt gecompenseerd binnen de 
externe kosten van het groot onderhoud wegen. 

Rente en afschrijving: 

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde 
projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke 
boekwaarde hoger is dan de inschatting bij de begroting vallen de afschrijvingen in 2020 
hoger uit. Op basis van de monitor van september is een  berekening gemaakt van de 
afschrijving die € 38.000,- (N) hoger uitvalt dan begroot.  Er is een voordeel van € 
2.000,- (V) aan rentekosten opgenomen. 

Risico’s en ontwikkelingen: 

- 

  

Investeringen Programma Wegen 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 3.112.000 € 3.861.652  

Netto € 2.793.000 € 3.756.700 € 1.383.000 

Toelichting investeringen programma Wegen 

Algemeen: 

Van grove verschuiving in de planning is vooralsnog geen sprake. Ondanks de 
coronacrisis worden de werkzaamheden (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet 
en lopen veel realisatieprojecten op koers. Op dit moment is er sprake van dat 1 
project (PRJ1412 - Reconstructies Wegen 2019) vertraging oploopt (5 maanden). Na 
aanbesteding in 2019 was er namelijk sprake van een aanbestedingsvoordeel. Daarom 
is de Stelhoekweg (Wemeldinge) alsnog besteksgereed gemaakt en aanbesteed.Voor 
deze werkzaamheden is in januari 2020 opdracht gegeven. Dit betekende echter wel 
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een overschrijding van het krediet (< 10%). De werkzaamheden op deze weg zijn in 
april 2020 afgerond. Naast de gemelde vertraging is echter ook de kans benut om het 
project 'Landbouwroutes Kamperland' naar voren te halen. Start uitvoering hiervan 
staat nu gepland in september 2020. Vanuit de totale prognose voor 2020 (de plussen 
en de minnen vanuit de projecten) is er sprake van een hogere besteding van € 
964.000,- miljoen. Binnen dit bedrag vindt echter nog een verrekening plaats met 
betrekking tot de toegekende POP3-subsidie (€ 486.000,- miljoen) voor 
landbouwroutes Kamperland. 

  

Risico's en ontwikkelingen: 

PRJ1497/A - Herinrichting Wijkhuijsweg 

1. Vergunningen : faunaonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit volgt of een 
ontheffing/vergunning inzake Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en is bepalend voor al-
dan-niet aan kunnen vragen van Omgevingsvergunning. Als ontheffing/vergunning 
noodzakelijk is dan schuift uitvoering mogelijk door naar Q4-2021 (vanwege 
toeristenseizoen) 
2. Kabels en leidingen : DNWG en Evides willen langs deze weg kabels en leidingen 
vervangen in Q4-2020, zodat aansluitend de herinrichting plaats kan vinden. Eventuele 
vertraging in verleggen kabels en leidingen kan van invloed zijn op de planning van de 
herinchting. 
3. Krediet : uit de raming van het begrotingsplan is gebleken dat het beschikbare krediet 
niet toereikend is. Voorstel is om het aanvullend krediet (€ 373.500) aan te vullen vanuit 
het investeringsvolume verkeersveiligheid (PRJ1497). 

PRJ1299 - Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk  

De belangrijkste risico's zijn: 
1. het zeer moeizaam of het niet kunnen verwerven van de gronden; 
2. het niet verkrijgen van overeenstemming met de gemeente over (de hoogte van) hun 
bijdrage; 
3. Zienswijzen en bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning; 
4. Waterschap maakt onomkeerbare afspraken t.a.v. de grondverwerving. 

PRJ1500 - Landbouwroute Kamperland : belangrijkste risico is de aanpassing van het 
kruispunt met de Ruiterplaatweg, hiervoor moet een ophoging worden gerealiseerd. I.v.m. 
de aanwezigheid van veen is eerst een voorbelasting nodig. Afronding staat hierdor nu 
gepland in juni of juli 2021. Er is (aanvullend) laboratoriumonderzoek uitgezet om de 
zetting te bepalen. De hoogte en duur van de voorbelasting zijn op dit moment indicatief. 

  

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

PRJ1497/A - Herinrichting Wijkhuijsweg: Er is bij het opstellen van het startdocument 
een grove raming van kosten gemaakt voor een herinrichting en verbreding naar 5 
meter, die sluit op € 200.000,-. De herinrichting en verbreding worden gecombineerd 
met groot onderhoud. Het groot onderhoud komt ten laste van de exploitatie. De netto 
investering is verrekend met het investeringsvolume van PRJ1497 Verkeersveiligheid. 
Er komt een bijdrage vanuit de exploitatiebegroting 2021 van € 196.500,-. Op basis 
van een meer gedetailleerde raming (behorend bij het begrotingsplan) blijkt nu dat de 
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projectkosten circa € 770.000,- bedragen (incl. groot onderhoud). Na aftrek van het 
exploitatiedeel betekent dit een investering van € 573.000,- (tekort € 373.000,-). Het 
tekort wordt gefinancierd uit Investeringen Verkeersveiligheid (PRJ1497). Voorgesteld 
wordt om het krediet te verhogen van €200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 
573.000,-/€ 573.000,- bruto/netto. 

  

Prestatieboom Verkeersveiligheid 

Strategisch effect Verkeersveiligheid 
Doelstellingen 
Verkeersveiligheid 

De kans op letsel of schade bij weggebruikers is minimaal. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Aantal geregistreerde verkeersdoden op waterschapswegen 

We streven naar halvering van het aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v. 2009 
en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (halvering betekent maximaal 4 
slachtoffers, maar elk slachtoffer is er één teveel). 

Onderstaande prestaties heeft een Rood stoplicht: 

Er zijn tot 1 september vijf verkeersdoden op onze wegen gevallen. Dat is al meer dan de 
doelstelling (die voor het hele jaar geldt). Aan de inrichting van onze wegen kunnen 
weggebruikers zien wat er van hun wordt verwacht. We stimuleren verkeersveilig 
rijgedrag. We kunnen de risico's voor de weggebruikers echter nooit helemaal wegnemen. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 3,00 

2020 3,00 5,00 4,00 - 

Tactische doelstellingen Verkeersveiligheid 
Doelstellingen 
Veilige fietsroutes 

Als we investeren in fietspaden geven we prioriteit aan schoolfietsroutes. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Vrijliggende fietspaden voldoen aan de verkeersveiligheidseisen m.b.t. breedte (%) 

We hebben regionaal de afspraak gemaakt om meer aandacht te hebben voor de veiligheid 
van het fietsverkeer. Daarbij geven wij prioriteit aan schoolfietsroutes die onderdeel zijn 
van het Kwaliteitsnetwerk. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 75,00 

2020 72,00 72,00 72,00 - 

Veilige inrichting van de weg 

Wegen duidelijk inrichten ten behoeve van de verkeersveiligheid: Voor 2023 zijn al onze 
80km-wegen ingericht volgens de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). 

Groot onderhoud en reconstructies van 60km-wegen benutten we om deze zo nodig te 
verbreden en in te richten volgens de EHK. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

80km-wegen ingericht volgens EHK (%) 

Een voorspelbare weginrichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. We hebben het 
grootste deel van onze 80-km wegen al ingericht volgens de Essentiële Herkenbaarheids 
Kenmerken (EHK). Het resterende deel koppelen we aan toekomstige ontwikkelingen 
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rondom Waterpark Veerse Meer af. Daarnaast blijven we de herkenbaarheid van bochten 
en kruispunten verbeteren. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 96,00 

2020 93,00 93,00 93,00 - 

Investeringen 
PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg 

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de 
rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaatst op de 
suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert 
de veiligheid van de weggebruiker. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021 Geplande datum technische afronding: 01-05-
2021  
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Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. Wel zijn de volgende risico's 
benoemd:  

1. Vergunningen : faunaonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit volgt of een 
ontheffing/vergunning inzake Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en is bepalend 
voor al-dan-niet aan kunnen vragen van Omgevingsvergunning. Als 
ontheffing/vergunning noodzakelijk is dan schuift uitvoering mogelijk door naar Q4-
2021 (vanwege toeristenseizoen) 
2. Kabels en leidingen : DNWG en Evides willen langs deze weg kabels en leidingen 
vervangen in Q4-2020 zodat aansluitend de herinrichting plaats kan vinden. 
Eventuele vertraging in verleggen kabels en leidingen kan van invloed zijn op de 
planning van de herinchting. 
 

 
Geld 

Er is bij het opstellen van het startdocument een grove raming van kosten gemaakt 
voor een herinrichting en verbreding naar 5,00 meter, die sluit op € 200.000,-. De 
herinrichting en verbreding wordt gecombineerd met groot onderhoud. Het groot 
onderhoud komt ten laste van de exploitatie. De netto investering is verrekend met 
het investeringsvolume van PRJ1497 Verkeersveiligheid. Er komt een bijdrage vanuit 
de exploitatiebegroting 2021 van € 196.500,-. Op basis van een meer gedetailleerde 
raming (behorend bij het begrotingsplan) blijkt nu dat de projectkosten circa € 
770.000,- bedragen (incl. groot onderhoud). Na aftrek van het exploitatiedeel 
betekent dit een investering van € 573.000,- (tekort € 373.000,-). Het tekort wordt 
gefinancierd uit Investeringen Verkeersveiligheid (PRJ1497). Voorgesteld wordt om 
het krediet te verhogen van € 200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 
573.000,- bruto/netto. 

PRJ1500 Landbouwroute Kamperland 

Het project bestaat uit een drietal onderdelen:1. Het zorgen voor een optimale 
bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom 
de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en 
versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom 
Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. 
Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast.3. Het 
verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij 
Plankendorp door het uitbuigen van de weg. 

Geplande datum start uitvoering: 01-09-2020 Geplande datum technische afronding: 01-11-
2020  

 

 
Tijd 

Het project moet nog van start gaan. Het belangrijkste risico momenteel is de 
aanpassing van het kruispunt met de Ruiterplaatweg, hiervoor moet een ophoging 
worden gerealiseerd. I.v.m. de aanwezigheid van veen is eerst een voorbelasting 
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nodig. Afronding staat hierdor nu gepland in juni of juli 2021. Er is (aanvullend) 
laboratoriumonderzoek uitgezet om de zetting te bepalen. De hoogte en duur van de 
voorbelasting zijn op dit moment indicatief. 

 
Geld 

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

Veilige staat van de weg 

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is 
treffen we maatregelen. 

De Zeeuwse samenwerking voor de gladheidbestrijding zetten we voort. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Percentage van de wegen waarvan de kwaliteit van de verharding voldoet aan de 
CROW-eisen voor veiligheid 

We brengen de staat van onze wegen verder in beeld. De staat van verhardingen en 
beplantingen is grotendeels in beeld. Waar dat voor de veiligheid nodig is treffen we 
maatregelen. 

Opmerking monitor: 

I.v.m. corona is er er geen reguliere jaarlijkse inspectie gedaan. De basis voor het 
weergegeven resultaat is de regulere inspecie van vorig jaar, aangevuld met 
waarnemingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 95,00 

2020 95,88 95,88 95,00 - 

Investeringen 
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 

Dit project had betrekking op de reconstructie van vier wegen en een fietspad in 2018. 

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. 
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Geld 

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

PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 

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 zijn daarom gereconstrueerd. 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal 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 
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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. 

PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 

Betreft een reconstructie van tien wegen in de provincie Zeeland. Op een aantal van deze 
wegen wordt alleen groot onderhoud uitgevoerd waarbij ook een asfaltwapening wordt 
aangebracht om de weg te versterken. 

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2020 Geplande datum technische afronding: 01-05-
2021  

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg 

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de 
rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaatst op de 
suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert 
de veiligheid van de weggebruiker. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021 Geplande datum technische afronding: 01-05-
2021  

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. Wel zijn de volgende risico's 
benoemd:  

1. Vergunningen : faunaonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit volgt of een 
ontheffing/vergunning inzake Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en is bepalend 
voor al-dan-niet aan kunnen vragen van Omgevingsvergunning. Als 
ontheffing/vergunning noodzakelijk is dan schuift uitvoering mogelijk door naar Q4-
2021 (vanwege toeristenseizoen) 
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2. Kabels en leidingen : DNWG en Evides willen langs deze weg kabels en leidingen 
vervangen in Q4-2020 zodat aansluitend de herinrichting plaats kan vinden. 
Eventuele vertraging in verleggen kabels en leidingen kan van invloed zijn op de 
planning van de herinchting. 
 

 
Geld 

Er is bij het opstellen van het startdocument een grove raming van kosten gemaakt 
voor een herinrichting en verbreding naar 5,00 meter, die sluit op € 200.000,-. De 
herinrichting en verbreding wordt gecombineerd met groot onderhoud. Het groot 
onderhoud komt ten laste van de exploitatie. De netto investering is verrekend met 
het investeringsvolume van PRJ1497 Verkeersveiligheid. Er komt een bijdrage vanuit 
de exploitatiebegroting 2021 van € 196.500,-. Op basis van een meer gedetailleerde 
raming (behorend bij het begrotingsplan) blijkt nu dat de projectkosten circa € 
770.000,- bedragen (incl. groot onderhoud). Na aftrek van het exploitatiedeel 
betekent dit een investering van € 573.000,- (tekort € 373.000,-). Het tekort wordt 
gefinancierd uit Investeringen Verkeersveiligheid (PRJ1497). Voorgesteld wordt om 
het krediet te verhogen van € 200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 
573.000,- bruto/netto. 

PRJ1500 Landbouwroute Kamperland 

Het project bestaat uit een drietal onderdelen:1. Het zorgen voor een optimale 
bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom 
de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en 
versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom 
Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. 
Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast.3. Het 
verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij 
Plankendorp door het uitbuigen van de weg. 

Geplande datum start uitvoering: 01-09-2020 Geplande datum technische afronding: 01-11-
2020  

 

 
Tijd 

Het project moet nog van start gaan. Het belangrijkste risico momenteel is de 
aanpassing van het kruispunt met de Ruiterplaatweg, hiervoor moet een ophoging 
worden gerealiseerd. I.v.m. de aanwezigheid van veen is eerst een voorbelasting 
nodig. Afronding staat hierdor nu gepland in juni of juli 2021. Er is (aanvullend) 
laboratoriumonderzoek uitgezet om de zetting te bepalen. De hoogte en duur van de 
voorbelasting zijn op dit moment indicatief. 

 
Geld 

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

We bevorderen veilig rijgedrag in samenwerking met de andere Zeeuwse wegbeheerders 
(Bijvoorbeeld op landbouwroutes). 

 

Prestatieboom Bereikbaarheid 

Strategisch effect Bereikbaarheid 
Doelstellingen 
Bereikbaarheid 

Weggebruikers komen via geschikte wegen binnen een acceptabele tijd op hun 
bestemming. 

 

Tactische doelstellingen Bereikbaarheid 
Doelstellingen 
Bereikbaarheid 

Bestaande bereikbaarheid in stand houden: automobilisten uit alle kernen met tenminste 
1.000 inwoners kunnen binnen 10 minuten op het hoofdwegennet zijn. 

Als economische en recreatieve ontwikkelingen aanpassingen van onze wegen vragen, 
streven we naar een eerlijke verdeling van kosten met andere overheden en/of 
belanghebbenden. 

 

Investeringen 
PRJ1291 Fietspad Kortgene-Colijnsplaat 

De fietsers zijn met de realisatie van het fietspad gescheiden van het 
landbouwverkeer/gemotoriseerd verkeer. Dit betekent een flinke verbetering voor de 
verkeersveiligheid. De kruising van de Noordlangeweg met de Colijnsplaatseweg is veiliger 
gemaakt door het toepassen van drempels op alle wegen. 

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

 

 
Algemene voortgang 
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Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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. 

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het werk moet nog van start gaan. De belangrijkste risico's zijn: 
1. het zeer moeizaam of het niet kunnen verwerven van de gronden; 
2. het niet verkrijgen van overeenstemming met de gemeente over (de hoogte van) 
hun bijdrage; 
3. Zienswijzen en bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging en 
omgevingsvergunning; 
4. Waterschap maakt onomkeerbare afspraken t.a.v. de grondverwerving. 

 
Geld 

 

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbnder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond.  

 

PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 

Dit project had betrekking op de reconstructie van vier wegen en een fietspad in 2018. 

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 zijn daarom gereconstrueerd. 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal worden afgerond. 

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. 
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Geplande datum start uitvoering: 01-09-2019 Geplande datum technische afronding: 01-12-
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.  

 

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg 

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de 
rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaatst op de 
suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert 
de veiligheid van de weggebruiker. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021 Geplande datum technische afronding: 01-05-
2021  

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. Wel zijn de volgende risico's 
benoemd:  

1. Vergunningen : faunaonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit volgt of een 
ontheffing/vergunning inzake Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en is bepalend 
voor al-dan-niet aan kunnen vragen van Omgevingsvergunning. Als 
ontheffing/vergunning noodzakelijk is dan schuift uitvoering mogelijk door naar Q4-
2021 (vanwege toeristenseizoen) 
2. Kabels en leidingen : DNWG en Evides willen langs deze weg kabels en leidingen 
vervangen in Q4-2020 zodat aansluitend de herinrichting plaats kan vinden. 
Eventuele vertraging in verleggen kabels en leidingen kan van invloed zijn op de 
planning van de herinchting. 
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Geld 

Er is bij het opstellen van het startdocument een grove raming van kosten gemaakt 
voor een herinrichting en verbreding naar 5,00 meter, die sluit op € 200.000,-. De 
herinrichting en verbreding wordt gecombineerd met groot onderhoud. Het groot 
onderhoud komt ten laste van de exploitatie. De netto investering is verrekend met 
het investeringsvolume van PRJ1497 Verkeersveiligheid. Er komt een bijdrage vanuit 
de exploitatiebegroting 2021 van € 196.500,-. Op basis van een meer gedetailleerde 
raming (behorend bij het begrotingsplan) blijkt nu dat de projectkosten circa € 
770.000,- bedragen (incl. groot onderhoud). Na aftrek van het exploitatiedeel 
betekent dit een investering van € 573.000,- (tekort € 373.000,-). Het tekort wordt 
gefinancierd uit Investeringen Verkeersveiligheid (PRJ1497). Voorgesteld wordt om 
het krediet te verhogen van € 200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 
573.000,- bruto/netto. 

PRJ1500 Landbouwroute Kamperland 

Het project bestaat uit een drietal onderdelen:1. Het zorgen voor een optimale 
bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom 
de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en 
versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom 
Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. 
Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast.3. Het 
verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij 
Plankendorp door het uitbuigen van de weg. 

Geplande datum start uitvoering: 01-09-2020 Geplande datum technische afronding: 01-11-
2020  

 

 
Tijd 

Het project moet nog van start gaan. Het belangrijkste risico momenteel is de 
aanpassing van het kruispunt met de Ruiterplaatweg, hiervoor moet een ophoging 
worden gerealiseerd. I.v.m. de aanwezigheid van veen is eerst een voorbelasting 
nodig. Afronding staat hierdor nu gepland in juni of juli 2021. Er is (aanvullend) 
laboratoriumonderzoek uitgezet om de zetting te bepalen. De hoogte en duur van de 
voorbelasting zijn op dit moment indicatief. 

 
Geld 

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

Strategisch effect Omgeving 
Doelstellingen 
Omgeving 

De wegen zijn aantrekkelijk voor de weggebruikers, geven minimale overlast voor de 
omgeving en passen in het landschap. 

 

Tactische doelstellingen Omgeving 
Doelstellingen 
Omgeving 

Het totale oppervlak aan beplantingen (waaronder bomen) langs onze wegen blijft 
tenminste gelijk. Met oog voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor 
aanzien 

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te 
stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd 
hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als 
belangrijkste indicatoren. 

Opmerking monitor: 

I.v.m. corona is er er geen reguliere jaarlijkse inspectie gedaan. De basis voor het 
weergegeven resultaat is de regulere inspecie van vorig jaar, aangevuld met 
waarnemingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 94,00 

2020 94,35 94,35 94,00 - 

Percentage van de wegen waarvan de verharding voldoet aan de CROW-eisen voor 
comfort 

We werken aan een methode om de gewenste beeldkwaliteit voor onze wegen vast te 
stellen en te gebruiken als uitgangspunt voor het beheer en onderhoud. Tot die tijd 
hanteren we de landelijke CROW-normen voor comfort en aanzien van de weg als 
belangrijkste indicatoren. 

Opmerking monitor: 

I.v.m. corona is er er geen reguliere jaarlijkse inspectie gedaan. De basis voor het 
weergegeven resultaat is de regulere inspecie van vorig jaar, aangevuld met 
waarnemingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 96,00 

2020 96,16 96,16 95,00 - 

Investeringen 
PRJ1400 Reconstructies wegen 2018 

Dit project had betrekking op de reconstructie van vier wegen en een fietspad in 2018. 

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. 
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Geld 

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

PRJ1412 Reconstructies wegen 2019 

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 zijn daarom gereconstrueerd. 

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 met een overschrijding van minder dan 
10% en/of € 250.000,- zal 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 
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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. 

PRJ1463 Reconstructies wegen 2020 

Betreft een reconstructie van tien wegen in de provincie Zeeland. Op een aantal van deze 
wegen wordt alleen groot onderhoud uitgevoerd waarbij ook een asfaltwapening wordt 
aangebracht om de weg te versterken. 

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2020 Geplande datum technische afronding: 01-05-
2021  

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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

PRJ1497A Herinrichting Wijkhuijsweg 

Betreft het uitvoeringen van groot onderhoud in combinatie met een herinrichting van de 
rijbaan. De rijbaan wordt verbreed en de fietser krijgt een aparte plaatst op de 
suggestiestroken die worden aangebracht. Door uitvoering van deze maatregelen verbetert 
de veiligheid van de weggebruiker. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021 Geplande datum technische afronding: 01-05-
2021  

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. Wel zijn de volgende risico's 
benoemd:  

1. Vergunningen : faunaonderzoek wordt uitgevoerd en hieruit volgt of een 
ontheffing/vergunning inzake Wet Natuurbescherming nodig zal zijn en is bepalend 
voor al-dan-niet aan kunnen vragen van Omgevingsvergunning. Als 
ontheffing/vergunning noodzakelijk is dan schuift uitvoering mogelijk door naar Q4-
2021 (vanwege toeristenseizoen) 
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2. Kabels en leidingen : DNWG en Evides willen langs deze weg kabels en leidingen 
vervangen in Q4-2020 zodat aansluitend de herinrichting plaats kan vinden. 
Eventuele vertraging in verleggen kabels en leidingen kan van invloed zijn op de 
planning van de herinchting. 
 

 
Geld 

Er is bij het opstellen van het startdocument een grove raming van kosten gemaakt 
voor een herinrichting en verbreding naar 5,00 meter, die sluit op € 200.000,-. De 
herinrichting en verbreding wordt gecombineerd met groot onderhoud. Het groot 
onderhoud komt ten laste van de exploitatie. De netto investering is verrekend met 
het investeringsvolume van PRJ1497 Verkeersveiligheid. Er komt een bijdrage vanuit 
de exploitatiebegroting 2021 van € 196.500,-. Op basis van een meer gedetailleerde 
raming (behorend bij het begrotingsplan) blijkt nu dat de projectkosten circa € 
770.000,- bedragen (incl. groot onderhoud). Na aftrek van het exploitatiedeel 
betekent dit een investering van € 573.000,- (tekort € 373.000,-). Het tekort wordt 
gefinancierd uit Investeringen Verkeersveiligheid (PRJ1497). Voorgesteld wordt om 
het krediet te verhogen van € 200.000,-/ € 200.000,- bruto/netto naar € 573.000,-/€ 
573.000,- bruto/netto. 

PRJ1500 Landbouwroute Kamperland 

Het project bestaat uit een drietal onderdelen:1. Het zorgen voor een optimale 
bereikbaarheid van de mestsilo aan de Schaapskooiweg en de landbouwpercelen rondom 
de mestsilo. Hiervoor worden diverse wegen in de omgeving van Kamperland verbreed en 
versterkt. 2. Het verhogen van de bereikbaarheid van de landbouwpercelen rondom 
Kamperland en daarmee verbeeren van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. 
Hiervoor worden diverse wegen verbreed en versterkt en een kruispunt aangepast.3. Het 
verhogen van de veiligheid en verminderen van de overlast op de Stekeldijk bij 
Plankendorp door het uitbuigen van de weg. 

Geplande datum start uitvoering: 01-09-2020 Geplande datum technische afronding: 01-11-
2020  

 

 
Tijd 

Het project moet nog van start gaan. Het belangrijkste risico momenteel is de 
aanpassing van het kruispunt met de Ruiterplaatweg, hiervoor moet een ophoging 
worden gerealiseerd. I.v.m. de aanwezigheid van veen is eerst een voorbelasting 
nodig. Afronding staat hierdor nu gepland in juni of juli 2021. Er is (aanvullend) 
laboratoriumonderzoek uitgezet om de zetting te bepalen. De hoogte en duur van de 
voorbelasting zijn op dit moment indicatief. 

 
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 

6  2 1 
 

    

Prestaties met 
afwijkingen 

 Ziekteverzuim (%) Ongevallen met verzuim 

  Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld 
binnen de wettelijke termijn (%) 

 

Exploitatiekosten programma Bestuur en organisatie 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020,  

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Externe kosten € 14.503.000 € 14.838.326 € -335.326 

Externe opbrengsten € -3.397.000 € -3.767.925 € 370.925 

Personeelskosten € 14.788.000 € 14.818.000 € -30.000 

Rente en afschrijving € 3.583.500 € 3.500.000 € 83.500 

Netto kosten programma bestuur en organisatie € 29.477.500 € 29.388.401 € 89.099 

Toelichting exploitatiekosten programma Bestuur & organisatie 

Externe kosten: 

Naar aanleiding van de monitor mei is € 731.000 ,- voor de kosten van de 
Omgevingswet, het documentenatelier en oud archief gewijzigd in de begroting 2020 
en de prognoses 2020. Dit bedrag veroorzaakt nu geen verschillen meer. Daarnaast zijn 
er extra kosten (€ 100.000,- N) voor het Waterschapshuis. 
In verband met corona is er sprake van extra kosten voor ontsmettings- en 
beschermingsmiddelen voor een bedrag van € 49.000,- (N). 
Het jaarrekeningresultaat 2019 van SaBeWa levert een voordeel op van € 65.000,- (V). 
De kosten voor juridische ondersteuning worden met € 200.000,- (N) overschreden. Dit 
is met name het gevolg van de procedures in het kader van de erfpachten 
Zoutelande. Het vorig jaar uitgebrachte deskundigenrapport bleek geen basis te zijn 
om overeenstemming te bereiken met de individuele erfpachters.  Momenteel wordt in 
13 afzonderlijke zaken geprocedeerd voor het Gerechtshof. 
Het magazijn De Griete dient gesloopt te worden, hiermee is voor € 39.000,- (N) aan 
kosten gemoeid. Reden voor de sloop is dat het ontstaan van extra vrijkomend terrein 
gunstiger voor de bedrijfsvoering wordt geacht dan verkoop van het gebouw, dat al 
enige tijd niet meer in gebruik is. 
Er is een bedrag van € 47.000,- (N) extra benodigd voor opdracht aan WiBo in verband 
met zonnepanelen. 
Voor de implementatie van de Omgevingswet is een aanvullend bedrag benodigd van € 
99.000,- (N). Hier staat bij de externe opbrengsten een subsidie voor hetzelfde bedrag 
tegenover. 
 

Externe opbrengsten: 
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De opbrengst verkoop grond is ruim € 300.000,- (V) hoger ingeschat dan begroot. Daarnaast 
is er een lagere opbrengst van € 27.000,- (N) voor de dienstverleningovereenkomst Sabewa 
ivm de financiele beleidwerkzaamheden die Sabewa in eigen beheer uitvoert. Voor de 
aanvullende kosten voor de implementatie van de Omgevingswet (zie kostenkant) 
wordt een subsidie ontvangen van € 99.000,- (V). Daarnaast zijn er nog enkele kleinere 
voor- en nadelige afwijkingen voor in totaal circa € 1.000,- (N). 

Personeelslasten: 

Er is per saldo een nadeel van € 30.000,- (N). Dit wordt veroorzaakt door extra inhuur 
op het gebied van inkoopondersteuning, omgevingswet en juridische ondersteuning 
(i.v.m. zwangerschapsverlof). Dit kan grotendeels worden gecompenseerd doordat 
vacatures niet direct kunnen worden opgevuld. 

Rente en afschrijving: 

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2019 afgeronde 
projecten waarvan de 1e afschrijving in 2020 plaatsvindt. Doordat de werkelijke 
boekwaarde lager is dan de inschatting bij de begroting, vallen de afschrijvingen in 2020 
lager uit. Op basis van de monitor van september is een berekening gemaakt van de 
afschrijving, welke € 76.500,- (V) lager uitvalt dan begroot.  Aan rentekosten is een 
voordeel van € 7.000,- (V) opgenomen. 

Risico’s en ontwikkelingen: 

Corona: De coronacrisis heeft invloed op de kosten in zowel positieve als negatieve zin. 
Mogelijk is er minder minder belastingopbrengst uit zuiveringsheffing door onder andere 
eventuele failissementen. Met name de ontwikkeling m.b.t. het al dan niet uitkeren van 
dividend kan van invloed zijn. Reguliere werkzaamheden en projecten worden soms niet of 
op een andere wijze uitgevoerd. Dit kan zowel kostenverhoging als kostenverlaging tot 
gevolg hebben. Het uiteindelijke effect van dit alles is nog niet voorspelbaar. 

Organisatieontwikkeling: De organisatieontwikkeling leidt ertoe dat er mogelijk tijdelijk 
minder inzicht en/of grip is op de werkzaamheden en uitgaven van het waterschap. De 
voortgang wordt bemoeilijkt door de diverse verschuivingen in functies/rollen, waardoor 
werkzaamheden anders verdeeld moeten worden en op onderdelen onder druk staan. 

Bestuurlijke handhaving: De dienstverleningsovereenkomst is gewijzigd, waardoor de 
minimale bijdrage aan de RUD is vastgelegd. Overige bijkomende uitgaven betreffen 
werkelijk geleverde diensten, welke nog niet bekend zijn. Daarnaast loopt een onderzoek 
naar een pilot voor uitwisseling van data. Onduidelijk is of hier nog extra diensten voor 
worden geleverd. 

Calamiteitenzorg en crisisbeheersing: Door het wegvallen van de beleidsmedewerker 
crisisbeheersing is er geen overdracht geweest en is niet duidelijk wat nu wel en niet 
goed geregeld is binnen ons waterschap op het gebied van calamiteitenzorg en 
crisisbeheersing. Om dit overzicht op korte termijn te kunnen verkrijgen (o.a. gelet op 
taken ihkv de "Zorgplicht WK" en andere wettelijke taken), wordt ingezet op inhuur 
van kennis en ervaring op dit gebied, 

Sabewa Zeeland: De bestuursrapportage over de periode januari tot en met juli 2020 
laat met betrekking tot de bedrijfsvoering een negatief resultaat zien van circa  € 
90.000,-. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutels komt een deel, afhankelijk van 
de verdere ontwikkeling over 2020, voor onze rekening. Gezien het feit dat een deel 
van het resultaat wordt veroorzaakt door lagere invorderingskosten, waarin het 
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waterschap een groot aandeel in de verdeelsleutel heeft, zal dit negatieve reusltaat 
mogelijk voor een aanzienlijk deel aan het waterschap worden toegerekend. 

Investeringen Programma Bestuur en Organisatie 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 6.175.000 € 3.190.800  

Netto € 6.038.000 € 3.053.588 € 1.017.000 

Toelichting investeringen programma Bestuur & organisatie 

Algemeen: 

De werkzaamheden zijn (met alle veiligheidsmaatregelen) voortgezet. Op dit moment 
is er nog geen sprake van projecten die als gevolg van de Coronamaatregelen een grote 
vertraging vertonen. Afhankelijk van de duur van de Coronacrisis worden (niet in te 
schatten) vertragingen (bouw peilboot) verwacht. Als gevolg van doorschuivingen in 
kasritme en verschuivingen van investering naar de exploitatie, loopt het 
investeringsvolume van 2020 met ca € 3 miljoen terug naar € 3,05 miljoen. 

  

Risico's en ontwikkelingen: 

Corona: Zoals uit de monitor blijkt gaan de werkzaamheden ondanks de Coronacrisis zoveel 
mogelijk door. Indien de crisis echter nog langer aan zal houden, dan is de verwachting dat 
er toch vertragingen binnen meerdere projecten zichtbaar zullen worden. Zo zijn er 
momenteel lange leverantietijden die gevolgen kunnen hebben voor de bouwtijd voor de 
nieuwe peilboot. Voor de leverantie van auto's geldt dit niet meer. 

Peilboot Meermin III: De vooroevers van de waterkeringen in Zeeland worden jaarlijks 
door het waterschap in 3D gemeten. Vanuit de ingewonnen gegevens wordt de 
stabiliteit van de vooroever bepaald en eventuele werken voorbereid. De metingen 
worden uitgevoerd met de peilboot van het waterschap, de Meermin III. De bestaande 
peilboot is sterk verouderd en aan vervanging toe. Naar aanleiding van de eerste 
aanbesteding is in de algemene vergadering van 2 april 2020 is een aanvullend krediet 
beschikbaar gesteld van € 400.000,-. Op basis van de tegenvallende inschrijvingen van 
de tweede aanbesteding is het de bedoeling een onderhandelingsprocedure op te 
starten 

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

PRJ 1487 Verv.centr.warmte/koude voorz.M'burg: De verwachte besteding voor 2020 
is bijgesteld van € 650.000,- naar € 180.000,-. Kasritme is aangepast als gevolg van 
een gezamenljke aanbesteding met gemeente Middelburg te annuleren wegens te hoge 
kosten aanbieder. Besloten is aanbesteding door te schuiven naar 2025, en nu slechts 
de kritische delen van de installatie te vervangen. Dit betreffen de regelkasten en het 
gebouwbeheerssysteem in kantoor Middelburg (ongeveer € 180.000,-). Deze kunnen 
vervangen worden binnen het bestaande onderhoudscontract met huidige leverancier. 
Om overlast in kantoor te voorkomen is ervoor gekozen het installatiedeel wat zich 
boven de plafonds bevindt (naregelingen en servomotoren) later te vervangen en 
hiervoor geld te reserveren in de komende jaren (2021, 2022 en 2023 jaarlijks 
gemiddeld ongeveer € 105.000,-). Voorgesteld wordt om de geplande technische 
afronding te verschuiven van 2020-08 naar 2023-12. 
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Prestatieboom Dienstverlening en draagvlak 

Strategisch effect Dienstverlening en draagvlak 
Doelstellingen 
Dienstverlening en draagvlak 

Onze dienstverlening is op tijd en goed. We houden proactief rekening met belangen van 
anderen. Er is draagvlak voor de uitvoering van onze taken, het heffen van belasting en het 
bestaan van het waterschap. 

 

Tactische doelstellingen Dienstverlening en draagvlak 
Doelstellingen 
Dienstverlening en draagvlak 

We hechten veel waarde aan een goede relatie met inwoners en bedrijven. We informeren 
en betrekken hen in een vroeg stadium. 

In onze dienstverlening voldoen we aan de servicenormen van de Unie van Waterschappen. 

Het huidige kwijtscheldingsbeleid zetten we voort. 

We blijven streven naar duidelijke en eenvoudige regelgeving 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Tevredenheid over het klantcontact 

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en 
op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en 
verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze 
dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van 
Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 6,80 

2020 7,10 7,40 6,30 - 

Vergunningaanvragen en bezwaren afgehandeld binnen de wettelijke termijn (%) 

Wanneer burgers en bedrijven contact met ons hebben, helpen we hen in één keer goed en 
op tijd. Daarbij zijn we toegankelijk en communiceren we duidelijk. Dit meten en 
verbeteren we op basis van een tevredenheidsonderzoek. Voor de snelheid van onze 
dienstverlening voldoen we aan de landelijke servicenormen van de Unie van 
Waterschappen. Deze servicenormen hebben we vertaald in onze eigen servicegarantie. 

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht 

Betreft het gemiddelde van vergunningaanvragen en bezwaren. Voor vergunningen wordt 
de norm niet gehaald (95%). Er is sprake van een toename van het aantal aanvragen. 
Daarnaast zijn er knelpunten in de capaciteit door interne veranderingen en de komst van 
de omgevingswet. Dit wordt meegenomen in het VTH verbetertraject. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 87,00 

2020 97,00 97,00 98,00 - 

Prestatieboom Medewerkers 

Strategisch effect Medewerkers 
Doelstellingen 
Medewerkers 

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

 

Tactische doelstellingen Medewerkers 
Doelstellingen 
Medewerkers 

We hebben specifiek aandacht voor de medewerkers van het waterschap. Zij zijn de ogen 
en oren van het waterschap en onze ambassadeurs. We zorgen goed voor hen en hebben 
een evenwichtig toekomstbestendig personeelsbeleid. 
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Stand van zaken 

 

Prestaties 

Medewerkertevredenheid en -betrokkenheid 

Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg 
belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding 
personeelsbeleid. De mate van tevredenheid en betrokkenheid wordt om het jaar gemeten 
middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt. 

Opmerking monitor: 

N.v.t. (PI en onderzoek hiernaar volgen in 2021) 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 7,10 

2020   0,00 - 

Ziekteverzuim (%) 
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Het welzijn en de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers vinden we erg 
belangrijk. We zorgen goed voor hen en hebben een evenwichtig toekomstbesteding 
personeelsbeleid. 

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht: 

Verhoogd verzuim voornamelijk door langdurend verzuim. 

  

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 4,70 

2020 5,77 4,45 4,00 - 

Prestatieboom Faciliteiten 

Strategisch effect Faciliteiten 
Doelstellingen 
Faciliteiten 

De werkomgeving, ICT-systemen en informatie ondersteunen medewerkers om hun werk 
goed uit te voeren. De veiligheid hiervan is op orde. 
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Tactische doelstellingen Faciliteiten 
Doelstellingen 
Fysieke werkomgeving 

We onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanhouden van twee hoofdkantoren. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Medewerkertevredenheid over fysieke werkomgeving 

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren 
van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze 
medewerkers op korte en lange termijn. De mate van tevredenheid wordt om het jaar 
gemeten middels een onderzoek waar een cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 0,00 

2020 0,00 7,50 7,50 - 

Ongevallen met verzuim 

We bieden medewerkers een veilige en prettige fysieke werkomgeving voor het uitvoeren 
van hun werkzaamheden. Daarbij hebben we oog voor de gezondheid van onze 
medewerkers op korte en lange termijn.Op onze werkvloer doen zich geen ongevallen voor 
die leiden tot verzuim. 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht 

Er hebben twee ongerelateerde incidenten plaatsgevonden, allebei ten gevolge van een 
valpartij.  Beide gevallen zijn onderzocht (waarvan 1 tevens door de Inspectie SZW). De 
conclusie is dat deze ongevallen plaatsvonden door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden waarbij de werkgever niets te verwijten valt. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 1,00 

2020 2,00 2,00 0,00 - 

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. 
Uitvoering werkzaamheden in kantoor Middelburg staan gepland in eerste kwartaal 2020. 

Geplande datum start uitvoering: 01-09-2020 Geplande datum technische afronding: 01-06-
2021  

 

 
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. 

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: 01-05-
2020  
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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. 

PRJ1417 Aank./vervangen auto's 2020 

Het is een doorlopend dynamisch proces om de bedrijfsauto’s die einde contract zijn bij de 
vorige leverancier of het maximale aantal kilometers bereikt hebben te vervangen door 
nieuwe bedrijfsauto’s van de huidige leverancier. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
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. 

PRJ1457 Aank./vervangen tractiemiddelen 2020 

Tractiematerieel wordt vervangen als het technisch is afgeschreven of als het 
onderhoudscontract is afgelopen. Dit om het tractiematerieel goed en breed in te kunnen 
blijven zetten. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
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. 

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: 01-06-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2023  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

De verwachte besteding voor 2020 is bijgesteld van € 650.000,- naar € 180.000. 
Kasritme is aangepast als gevolg van een gezamenljke aanbesteding met gemeente 
Middelburg te annuleren wegens te hoge kosten aanbieder. Besloten is aanbesteding 
door te schuiven naar 2025, en nu slechts de kritische delen van de installatie te 
vervangen. Dit betreffen de regelkasten en het gebouwbeheerssysteem in kantoor 
Middelburg (ongeveer € 180.000). Deze kunnen vervangen worden binnen het 
bestaande onderhoudscontract met huidige leverancier. Om overlast in kantoor te 
voorkomen is ervoor gekozen het installatiedeel wat zich boven de plafonds bevindt 
(naregelingen en servomotoren) later te vervangen en hiervoor geld te reserveren in 
de komende jaren (2021, 2022 en 2023 jaarlijks gemiddeld ongeveer € 105.000). 
Voorgesteld wordt om de geplande technische afronding te verschuiven van 2020-08 
naar 2023-12. 

 
Geld 

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

PRJ1495A Uitbreiding mat. gladheidbestr.2019 

Dit project betreft de aankoop van materialen voor gladheidbestrijding. 

Geplande datum technische afronding: 01-12-2021  
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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. 

PRJ1495B Uitbreiding mat. gladheidbestr.2020 

Binnen het huidige contract zal de extra aanschaf van gladheidbestrijdingsmaterieel 
aangeschaft worden. Dit om voor de samenwerking van de gladheid aan de juiste 
maatstaven te voldoen. 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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

PRJ1501 Brandmeldinstall.hoofdk.Middelburg 

Vervanging van de brandmeld, ontruimings- en gasblusinstallatie in kantoor Middelburg om 
te kunnen blijven voldoen aan de huidige eisen van het Bouwbesluit. 

Geplande datum start uitvoering: 01-02-2020 Geplande datum technische afronding: 01-06-
2020  

 

 
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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PRJ1515 Aanpassing steunpunt Mauritsfort 

in kader van samenwerking tussen de provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen is 
besloten om het steunpunt Zevenaar (Terneuzen) op te heffen als steunpunt en in te 
huizen in het ruime steunpunt Mauritsfort (Hoek) van de provincie Zeeland. Het merendeel 
van de aanpassingen (o.a. nieuw keukenblok in kantine, ict-aansluitingen in alle 
kantoorruimten, nieuw klimaatsysteem, meubilair) wordt betaald door de Provincie. 

Geplande datum technische afronding: 01-12-2020  

 

 
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. 

Digitale werkomgeving 

Digitalisering en informatie blijven we ontwikkelen om het werk goed uit te voeren. We 
volgen in beginsel landelijke standaarden en systemen. 

We voldoen aan de wettelijke eisen voor informatieveiligheid, archivering en privacy. 
Focus op waar de risico’s het grootst zijn. 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Digitalisering voldoet aan de Baseline Basis op Orde (%) 

In 2023 voldoet onze digitalisering aan de Baseline Basis op orde van de Unie van 
Waterschappen. We voldoen hiermee aan de maatschappelijke verwachtingen van een 
moderne overheid. 

Opmerking monitor: 

Voortgang is op dit moment nog niet in % weer te geven. Er wordt gewerkt aan een 
structuur om het belang van informatie en dan met name het 
eigenaarschap/verantwoordelijkheid goed te beleggen in samenhang met de 
verschuivingen in de organisatie/capaciteitsproblemen (resultaatcoördinator Faciliteren, 
Beheren, Bewaken en Ondersteunen, Chief Information Officer). Er is inmiddels een I-
platform ingericht voor o.m. de implementatie van acties. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 10,00 

2020   20,00 - 

Baseline informatieveiligheid Overheid geïmplementeerd (%) 

Scheldestromen streeft er naar om ook de informatiebeveiliging aantoonbaar op orde te 
hebben met focus op de organisatieonderdelen en processen waar de risico's het grootst 
zijn. Dit doen we door onze netwerkomgeving en procedures in te richten volgens de 
richtlijnen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Baseline Informatieveiligheid, 
BIO). 

Opmerking monitor: 

Loopt op zich (onderdeel mbt awareness is opgestart, betreft 6 vd 14 maatregelen voor 
2020). 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 10,00 

2020 12,00 15,00 20,00 - 

Medewerkertevredenheid over digitale werkomgeving 

De mate van tevredenheid wordt om het jaar gemeten middels een onderzoek waar een 
cijfer van 0 t/m 10 uit voorkomt. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 0,00 

2020 0,00 8,10 7,50 - 

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: 01-10-
2020  

 

 
Algemene voortgang 
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Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. 

 
Geld 

De vooroevers van de waterkeringen in Zeeland worden jaarlijks door het 
waterschap in 3D gemeten. Vanuit de ingewonnen gegevens wordt de stabiliteit van 
de vooroever bepaald en eventuele werken voorbereid. De metingen worden 
uitgevoerd met de peilboot van het waterschap, de Meermin III. De bestaande 
peilboot is sterk verouderd en aan vervanging toe. Naar aanleiding van de eerste 
aanbesteding is in de algemene vergadering van 2 april 2020 is een aanvullend 
krediet beschikbaar gesteld van € 400.000,-. Op basis van de tegenvallende 
inschrijvingen van de tweede aanbesteding is het de bedoeling een 
onderhandelingsprocedure op te starten. 

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: 01-03-
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. 

Prestatieboom Democratisch en rechtmatig 

Strategisch effect  Democratisch en rechtmatig 
Doelstellingen 
Democratisch en rechtmatig 

Het bestuur krijgt tijdig informatie en ondersteuning om haar democratische taken goed 
uit te voeren. Het is geborgd dat de organisatie rechtmatig, wettig en getrouw werkt en 
besluiten neemt. 

 

 
Stand van zaken 

 

Tactische doelstellingen  Democratisch en rechtmatig 
Doelstellingen 
Democratisch en rechtmatig 

Waterschap Scheldestromen blijft een zelfstandig waterschap. 

Het waterschap is een functionele democratie waarvan de geborgde zetels een onderdeel 
zijn van het waterschapsbestuur. 

Transparantie en verantwoording zijn leidende begrippen. We zijn transparant over kosten 
en prestaties en blijven onszelf verbeteren. Onder andere door tussentijdse monitoring en 
deelname aan bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen. 
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Belastingen en financiën 

Totaal Belastingen en financiën 

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 
opbrengsten 

1 (nog niet te meten, zie 
onderstaand)                                              

1 0 

    

Prestaties met 
afwijkingen 

Investeringen gerealiseerd binnen 
de oorspronkelijke planning (+ max 
6 maanden) 

Investeringen gerealiseerd binnen het 
oorspronkelijk verleende krediet (+ max 
10% en/of € 250.000,-) 

 

Exploitatiekosten Belastingen en algemene opbrengsten 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020,  

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Externe kosten € 68.000 € 68.000 € 0 

Externe opbrengsten € -2.639.000 € -3.376.000 € 737.000 

Dividend € -1.800.000 € -1.800.000 € 0 

Belastingopbrengst (incl oninbaar en kwijtscheldingen) € -94.276.729 € -94.402.729 € 126.000 

Rente en afschrijving € 0 € 0 € 0 

Netto opbrengsten Belasting en Algemene opbrengsten € -98.647.729 € -99.510.729 € 863.000 

Toelichting Belastingen en algemene opbrengsten 

Externe kosten: 

- 

Externe opbrengsten: 

De uitkering van de compensatie Marinierskazerne bedraagt € 892.000,-. Een 
deel  hiervan (€ 155.000,-) is gebruikt als bijdrage voor een investering in een 
baggerdepot dat samenhing met de komst van de Marinierskazerne, waardoor er per 
saldo sprake is van  een voordeel in onze begroting van € 737.000,- (V). 

  

Dividend: 

- 

  

Belastingopbrengsten (incl. oninbaar / kwijtschelding): 

De belastingopbrengst SaBeWa over de voorgaande jaren valt voor het onderdeel 
gebouwd €126.000,- hoger uit dan oorspronkelijk voorzien. 
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Rente en afschrijving: 

- 

  

Risico’s en ontwikkelingen: 

Er is 1,8 miljoen euro aan dividend begroot. Het is onzeker of de Nederlandse 
Waterschapsbank in 2020 het dividend zal uitkeren. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 
de Europese banken verzocht om in elk geval tot 1 oktober van dit jaar geen dividend meer 
uit te keren. Van banken wordt verwacht dat ze alle zeilen bijzetten om bedrijven door de 
economische crisis heen te helpen. DNB onderschrijft deze oproep. Mocht er wel dividend 
worden uitgekeerd, dan ontvangt het waterschap op basis van het uitkeringsvoorstel ruim 4 
miljoen euro. 

Zoetwater: De zoetwatervoorziening Tholen St. Philipsland over 2019 met een doorkijk 
naar 2020 wordt momenteel geëvalueerd met de Gebruikersraad en de ZLTO. Het is de 
bedoeling de evaluatie te behandelen in een volgende AV. De aanslagen over 2019 
worden binnen afzienbare tijd opgelegd. De aanslagen 2020 zullen opgelegd worden na 
de aanslagoplegging over 2019. 

Prestatieboom Belastingen en financiën 

Strategisch effect Belastingen en financiën 
Doelstellingen 
Belastingen en financiën 

De stijging van de lastendruk blijft beperkt. We bewaken de belastinginkomsten en 
realiseren opbrengsten uit onze eigendommen. 

 

Tactische doelstellingen Belastingen en financiën 
Doelstellingen 
Belastingen en financiën 

De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve 
in 2022 i.v.m. afschaffing precariobelasting 

De inzet blijft een evenwichtige ontwikkeling van het belastingtarief tussen de 
categorieën. 

De voor- en nadelen van waterspoor zullen opnieuw onderzocht worden. 

De netto schuldquote moet gezond blijven: lager dan 250%. 

Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank 
gebruiken we om toekomstige tegenvallers op te vangen en investeringen over te hevelen 
naar de exploitatie. 
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Stand van zaken 

 

Projecten 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Investeringen gerealiseerd binnen de oorspronkelijke planning (+ max 6 maanden) 

We streven er naar om de geplande investeringen binnen de tijdsplanning (conform het 
kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 6 maanden wordt 
afgeweken, dan wordt een nieuwe planning ter goedkeuring aan de AV voorgelegd. 

Opmerking monitor: 

Voor deze PI wordt de meetwijze nog verder ontwikkeld en komt terug in volgende 
monitor. Er vindt de komende tijd een kwaliteitsslag plaars m.b.t. de beschikbare data 
waarop het percentag gebaseerd moet worden. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 77,00 

2020   90,00 - 

Investeringen gerealiseerd binnen het oorspronkelijk verleende krediet (+ max 10% 
en/of € 250.000,-) 

We streven er naar om de geplande investeringen binnen het budget (conform het 
kredietvoorstel) re realiseren. Wanneer door omstandigheden meer dan 10% van het 
krediet wordt afgeweken, dan wordt een nieuwe financiële prognose ter goedkeuring aan 
de AV voorgelegd. 

Onderstaande prestatie heeft een Oranje stoplicht 

Van de lopende 82 projecten zijn er 13 nu danwel in het verleden gemeld aan de AV voor 
extra krediet. De helft van deze afwijkingen stamt uit de jaren voor 2020. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 70,00 

2020  84,00 90,00 - 
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Overkoepelende thema's 

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) 

    

Overkoepelende 
Thema's 

4 (1 nog niet te meten, zie 
onderstaand) 

0 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. 

 

Duurzame energie en circulaire economie 

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

 

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. 

 

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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Crisisbeheersing 

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

 

 
Stand van zaken 

 

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. 

Opmerking monitor 

De crisisoefening staat gepland voor november 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 1,00 

2020 0,00 0,00 1,00 - 

Tactische doelstellingen Overkoepelende thema's 
Doelstellingen 
Duurzame energie 

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) 

 

 
Stand van zaken 

 

Prestaties 

Eigen energieopwekking binnen het gehele waterschap t.o.v. het totale 
energieverbruik (%) 

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) 

Opmerking monitor: 

Begin 2021 (april) kan deze PI worden vastgesteld voor 2020. De verwachting is dat de 
score lager zal uitvallen dan in 2019 door vermindere houtafzet. Toch zal de doelstelling 
van 40% in 2020 naar verwachting gehaald worden. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 58,00 

2020   40,00 - 

Verbetering energie-efficiëntie binnen het hele waterschap t.o.v. 2005 (% cumulatief) 

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. 

Opmerking monitor: 

Begin 2021 (april) kan deze worden vastgesteld voor 2020, maar de verwachting is dat de 
doelstelling van 38% gehaald zal worden. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 56,00 

2020   38,00 - 

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 

Het project is technisch afgerond. 
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Geld 

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

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 

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

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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: 01-09-
2020  

 

 
Algemene voortgang 
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Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema. 

 
Geld 

De werkzaamheden voor het rioolgemaal zijn nagenoeg afgerond. Als gevolg van 
extra kosten, bestaande uit PFAS houdende grond (€ 17.000,-)en meerposten in het 
bestek (€ 268.000,-) (onder andere extra werkzaamheden wapening en fundering, 
leidingwerk, besturing en uitloop werkzaamheden), wordt het krediet ad € 
1.625.000,- (bruto/netto) met € 285.000,- overschreden. Voorgesteld wordt om het 
krediet met € 285.000,- te verhogen naar € 1.910.000,- (bruto/netto) 

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 

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. 

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  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

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

 
Geld 

Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet afgerond. 

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 

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

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond. 

 
Geld 

Het project is met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- 
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: 01-11-
2019  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

Het project is technisch 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. 

PRJ1241 OAS maatregel Westerschouwen 

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

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2021 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  
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Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

De voorbereiding is gestart. De begrotingsraming was niet gebaseerd op een 
realistische en haalbare scope. De nadere beschouwing van het ontwerp (RG 
Westenschouwen) heeft plaatsgevonden en wordt nu omgezet in een bestek en leidt 
tot een langere doorlooptijd. Voor het gemaal Ellemeet is een concept ontwerp 
gereed. De geplande technische afronding verschuift hierdoor van 2020-07 naar 
2021-12. 

 
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: 01-01-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2020  

 

 
Algemene voortgang 

 

 
Tijd 

De technische afronding loopt uit met minder dan 6 maanden. 

 
Geld 

Het project verloopt naar behoren en is omstreeks het einde van dit jaar gereed en 
operationeel. Er zijn gedurende de uitvoering extra kosten gemaakt om het werk 
zoveel als mogelijk coronaproof te kunnen en te blijven realiseren. Daarbij zijn er 
gedurende het werk nog onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd als gevolg van 
betonrot en defecte elementen in de nabezinktank. De meerkosten bedragen € 
500.000,-, waarvan € 300.000,- als gevolg van coronaperikelen en € 200.000,- voor 
reparaties (onderwaterwerk) aan de nabezinktank. Voorgesteld wordt om het 
krediet ad € 5,2 miljoen euro (bruto/netto) te verhogen naar € 5,7 miljoen euro 
(bruto/netto). 
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PRJ1245 Rwzi Retranchement, uitbreiding hydr 

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. 

Geplande datum start uitvoering: 01-11-2020 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022  

 

 
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.  

 

Circulaire economie 

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. 
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Stand van zaken 

 

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. 

Voor deze PI wordt de meetwijze nog verder ontwikkeld en komt terug in volgende 
monitor. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2019 - - - 0,00 

2020 0,00 0,00 5,00 - 
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Reserves 

Reserves 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2020 

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2020 Afwijking 

Toevoeging aan reserves € 285.000 € 1.161.405 € -876.405 

Ontrekking aan reserves € -4.279.000 € -4.293.405 € 14.405 

Totaal € -3.994.000 € -3.132.000 € -862.000 

Toelichting reserves 

Toevoeging aan reserves: 

Het onderhoud aan enkele wegen in Zeeuws-Vlaanderen, die opgenomen waren in het 
deklagenbestek 2020, kan niet worden uitgevoerd omdat eerst kabels en leidingen 
vervangen / gelegd moeten worden. De prognose verlaagd hierdoor met € 635.000,- 
(N). Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in een bestemmingsreserve zodat 
uitvoering in 2021 kan plaatsvinden. 
In de Axelsestraat te Zaamslag dient een duiker vervangen te worden. Uit intern 
overleg is gebleken dat het uitvoeren van de werkzaamheden in het najaar tot 
problemen kan leiden met betrekking tot de afwatering van het gebied. Om deze reden 
wordt het uitvoeren van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021 en is de 
prognose verlaagd met € 227.000,- (N) Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in 
een bestemmingsreserve, zodat uitvoering in 2021 kan plaatsvinden. 

  

Onttrekking aan reserves: 

- 


