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Totaal Programma Watersystemen 

Overzicht prestaties programma Watersystemen 

Formatief heeft programma Watersystemen momenteel een uitdaging die de komende 2-3 
jaar zal aanhouden. De uitdaging wordt veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe 
bestuurlijke ambities extra taken en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de 
reeds bestaande werkzaamheden en projecten, waardoor met hetzelfde aantal fte meer 
en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel niet alle kennis en kunde 
aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken. De oplossing wordt gezocht 
in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe kennis èn nieuwe competenties 
(optimaliseren van gebiedsgericht relatiebeheer vanuit de taakuitvoering van het 
waterschap). Daarnaast hebben we niet alle kennis en kunde blijvend nodig, in die 
gevallen kan kennis en kunde tijdelijk worden ingehuurd.  
Verder speelt dat een deel van de inhoudelijk specialisten langdurig, gedeeltelijk of geheel 
ziek zijn gemeld. Ook is de uitvoering kwetsbaar, omdat we beschikken over een beperkt 
aantal relatiebeheerders met technische kennis. Gezien de bestuurlijke afspraken, de 
uitdaging voortkomend uit Corona en de problematiek rondom personele kwetsbaarheid, 
zal op onderdelen (tijdelijk) moeten worden ingehuurd. 

Programma Groen Oranje Rood 

    

Watersystemen 9 1 2 

    

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) 

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

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

    

Exploitatiekosten programma Watersystemen 
Kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2021,  

inclusief begrotingswijzigingen 
Prognose 2021 Afwijking 

Externe kosten € 13.283.000 € 14.016.340 € -733.340 

Externe opbrengsten € 0 € -127.616 € 127.616 

Personeelskosten € 8.631.000 € 8.631.000 € 0 

Rente en afschrijving € 8.147.000 € 8.363.000 € -216.000 

Netto kosten programma Watersystemen € 30.061.000 € 30.882.724 € -821.724 

Toelichting exploitatiekosten programma Watersystemen 

Externe kosten: 

De prognose van de externe kosten is € 732.000 hoger. dit wordt voor € 292.000 (N) 
veroorzaakt door uitgesteld werk 2020. Voor het uitgesteld werk wordt bij de 
besluitvorming over de jaarrekening 2020 een bestemmingsreserve gevormd. De 
onttrekking van deze extra middelen uit de bestemmingsreserve verloopt via het onderdeel 
"Reserves". Daarnaast is het laatste deel betuining Sloeweg € 128.000 (N) verschoven van 
2020 naar 2021. (Hier staat de ontvangen bijdrage van de provincie tegenover) Deze 
bedragen zijn in de begrotingswijiziging verwerkt waarna het verschil nihil is. 

Vanwege wet- en regelgeving kan depotbeheer "niet toepasbare baggerspecie" niet meer 
afnemen. Deze categorie baggerspecie wordt afgezet naar verwerkers tegen structureel 
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hogere kosten. De prognose voor 2021 is hierdoor € 35.000 (N) hoger. Daarnaast heeft de 
RUD heeft vanwege o.a. PFAS problematiek geen toestemming gegeven om reeds 
opgeslagen partijen grond te verwerken. Hierdoor incidentele extra kosten van circa € 
99.000 (N) dit jaar voor verwerking van deze partijen grond. 

In de prognose is verwerkt dat we een bijdrage van € 125.000 verstrekken in 2021 in het 
kader van het LEADER programma. (Het LEADER-programma biedt kansen voor het 
financieren van initiatieven in Midden Noord Zeeland op het gebied van Levende 
landbouw/samenwerking in de vrijetijdseconomie en burger initiatief. In Zeeuws -
Vlaanderen financiert het initiatieven op het gebied van producten uit Zeeuws Vlaanderen, 
zorg voor de streek, lerend werken en met als extra aandachtspunt recreatie en toerisme 
in Zeeuws Vlaanderen.) Tegenover deze extra kosten staat de onttrekking uit de 
bestemmingsreserve, dit verloopt via het onderdeel "Reserves". De kosten van het LEADER 
programma en de onttrekking daarvoor uit de reserve zijn opgenomen in de 1e 
begrotingswijziging 2021. 

Daarnaast worden er in 2021 meer kosten gemaakt voor het waterschapbeheerprogramma. 
Met name door het digitaal moeten organiseren van het gehele interne en externe proces 
en de digitale communicatie meer kosten (€ 22.000 (N) ) met zich mee brengen. De 
overige kleine verschillen bedragen gesaldeerd € 31.000 (N). het in de 
programmabegroting opgenomen bedrag onvoorzien is nog niet ingezet en daarom als € 
20.000 (V) opgenomen. 

Externe opbrengsten: 

De prognoses van de externe opbrengsten is € 128.000 hoger door het doorschuiven van het 
laatste deel betuining Sloeweg € 128.000 (V). (Hier staan de kosten uitvoering tegenover) 
Dit bedrag zal in de begrotingswijziging verwerkt worden waarna het verschil nihil is. 

Personeelslasten: 

Het waterschap staat op het gebied van personeelsformatie voor grote uitdagingen. Die 
worden veroorzaakt doordat er enerzijds vanuit nieuwe bestuurlijke ambities extra taken 
en nieuwe werkzaamheden worden toegevoegd aan de reeds bestaande werkzaamheden en 
projecten, waardoor meer en ander werk moet worden verzet. Anderzijds is momenteel 
niet alle kennis en kunde aanwezig voor de uitvoering van deze extra en nieuwe taken en 
wordt er vanuit de organisatieontwikkeling een andere manier van werken gevraagd. Deels 
wordt de oplossing gezocht in het bij-/omscholen van medewerkers gericht op nieuwe 
kennis én nieuwe competenties, maar anderzijds blijft ook dan extra capaciteit hard 
nodig. 

Voor de salariskosten kan er een voordeel ontstaan omdat geregeld blijkt dat vacatures 
lastig invulbaar zijn wegens krapte op de arbeidsmarkt, met name als het om (civiel) 
technici gaat en specialisten op watergebied. Dat vormt een reëel risico op het kunnen 
vinden van de juiste mensen. Gelet op de grote uitdagingen zal het daardoor steeds vaker 
nodig zijn dat tijdelijk ingehuurd moet worden om doelstellingen te kunnen halen. Er 
wordt aan gewerkt om dit goed inzichtelijk krijgen voor de komende tijd, zodat de juiste 
keuzes gemaakt kunnen worden om genoemde uitdagingen goed het hoofd te bieden. 

Rente en afschrijving: 

Bij het opstellen van de begroting is een inschatting gemaakt van de eind 2020 afgeronde 
projecten waarvan de eerste afschrijving in 2021 plaatsvindt. Voor een aantal projecten 
was nog geen afschrijving begroot. Omdat deze projecten inmiddels volledig of voor 75% 
gereed zijn, zijn de kapitaalasten nu wel meegenomen in de prognose. 



Programma Watersystemen

Waterschap Scheldestromen 4 

Risico’s en ontwikkelingen: 

De verwachte energiekosten in 2021 voor de poldergemalen zouden op basis van het 3-
jarige gemiddelde verbruik € 125.000,- hoger uitkomen dan begroot. Deze verhoging ligt in 
lijn met de berekende begrotingsbedragen voor 2021. Bij opstelling van de begroting is 
echter gekozen voor een hoger risicoprofiel; uitgaande van drogere jaren. In deze 1e 
monitor 2021 is voorlopig het hogere risicoprofiel aangehouden in afwachting van de 
ontwikkelingen gedurende het jaar. 

Na de aanbesteding van de maaibestekken WB 2021-2024 begin mei 2021 blijkt dat in 2021 
onvoldoende budget zal zijn om hetzelfde areaal aan waterlopen te maaien als in 2020. Er 
wordt gezocht naar oplossingen in beperkingen binnen de maaiwerkzaamheden zelf. Indien 
nodig zal de algemene vergadering op een later moment een begrotingswijziging worden 
voorgesteld 

Najaar 2020 heeft de aanbesteding van labwerkzaamheden plaatsgevonden. In de 
begroting 2021 is 80% van de verwachte stijging analysekosten opgenomen. Dit betekent 
voor het programma watersystemen dat we de analyses proberen te beperken. Uit nader 
onderzoek gedurende het jaar moet blijken of dit haalbaar is binnen het beschikbare 
budget 2021. 

Afwijkingen waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden: 

- 

Investeringen Programma Watersystemen 
 Begroting Prognose Besteed 

Bruto € 12.158.000 € 9.758.116  

Netto € 9.371.000 € 8.997.487 € 1.688.000 

Toelichting investeringen programma Watersystemen 

Algemeen: 

Het investeringsprogramma voorziet nu een onderschrijding van € 800.000,- (9%). Dit 
vooral als gevolg van het feit dat projecten nog niet zijn overgedragen vanuit de 
planvorming of dat de grond ontbreekt om het project te kunnen verwezenlijken. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat wanneer de projecten wel vanuit planvorming worden 
overgedragen,  er momenteel geen verdere capaciteit aanwezig is om het op te pakken. 

Ontwikkelingen, risico's en kansen 

Ontwikkelingen 

Alle nieuwe investeringsprojecten worden conform het nieuwe proces projectmanagement 
opgepakt en uitgewerkt. In de praktijk bemerken wij dat als gevolg van onervarenheid, 
maar ook door introduceren van nieuwe onderdelen (integraliteit, duurzaamheid, 
risicogestuurd werken) het voorbereiden en realiseren van projecten momenteel meer tijd 
kost, dan werken op de oude manier. Ook wordt grondverwerving een steeds tijdrovender 
proces. De prognose is dat dit jaar 91 % van het geplande investeringsvolume wordt 
bereikt. 

In de AV van april 2021 is € 950.000,- extra krediet verleend voor het project betreffende 
de maatregelen bij Kruispolder.  De verwachting is dat in de AV van oktober 2021 een 
uitvoeringskrediet van bruto € 10  miljoen zal worden aangevraagd, waarmee de totale 
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projectkosten zullen uitkomen op bruto € 12,2 miljoen (€ 8,9 miljoen netto). De realisatie 
van het werk is voorzien vanaf begin 2022. Voor verdere details, zie de tegel van project 
Kruispolder onder het kopje Investeringen. 

Risico's 

Als gevolg van corona, leverantieproblemen op onderdelen Als gevolg van 
capaciteitsproblemen (planvorming) blijven nieuwe opdrachten uit of lopen grote 
vertraging op in relatie met onze doelstellingen. Hierdoor disbalans programmering-
realisering 

Kansen 

Er is voor 2021 een prognose van € 750.000,- opgenomen voor het uitvoeren van 
maatregelen stuwen/duikers. Door een gedegen voorbereiding zijn er kansen om dit jaar 
meer te realiseren. Voorstel is deze kans te benutten en € 750.000,- van het krediet van 
2024 hiervoor in 2021/2022 te benutten. 

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

PRJ1391F BOB Zeeuws-Vlaanderen 2020: de geplande technische afronding te verschuiven 
van 2020-12 naar 2021-12. 

PRJ1502 Uitv. stedelijke waterplannen 2020: de geplande technische afronding te 
verschuiven van 2020-12 naar 2021-12. 

PRJ1034 PWO WB21/KRW/GGOR 14-19: de geplande technische afronding te verschuiven 
van 2020-12 naar 2021-12. 

PRJ1153H Vervangen krooshekreiniger gemaal Willem: de geplande technische afronding 
te verschuiven van 2020-12 naar 2021-10. 

PRJ1456A Uitv. duikers/stuwen GGOR/WB21 2021:  Er is voor 2021 een prognose van € 
750.000,- opgenomen voor het uitvoeren van maatregelen stuwen/duikers. Door een 
gedegen voorbereiding zijn er kansen om dit jaar meer te realiseren. Voorstel is deze kans 
te benutten en € 750.000,- van het krediet van 2024 hiervoor in 2021/2022 te benutten. 

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. 

 

Prestaties 

KRW-waterlichamen (39 in totaal) voldoen aan de doelen voor ecologische 
waterkwaliteit voor fytoplankton (%) 
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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. 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht: 

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar 
gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze 
verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling 
niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld 
moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat 
brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. 

  

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021   75,00 8,00 

KRW-waterlichamen (39 in totaal) 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, 
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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: 

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar 
gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze 
verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling 
ongeveer gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld 
moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat 
brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021   75,00 39,00 

KRW-waterlichamen (39 in totaal) 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. 

Onderstaande prestatie heeft een Rood stoplicht 
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De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar 
gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze 
verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling 
niet gehaald. Onderzocht wordt of de doelen voor brakke wateren bijgesteld 
moeten/kunnen worden op basis van nieuwe kennis over brakke watersystemen. Dit omdat 
brakke systemen anders functioneren dan zoete watersystemen. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021   75,00 3,00 

KRW-waterlichamen (39 in totaal) 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: 

De resultaten van deze bemonsteringen worden steeds in het jaar na het meetjaar 
gerapporteerd in de Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland. Deze 
verschijnt medio 2021 met de cijfers over 2020. Naar verwachting wordt deze doelstelling 
gehaald. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021   75,00 45,00 

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. 

 

Prestaties 

KRW-waterlichamen (39 in totaal) 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). 

Opmerking monitor: 

Monstername en analyse vindt plaats gedurende het hele jaar. In het voorjaar van 2022 
wordt de data getoetst en is de realisatie van 2021 dus pas bekend 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021   75,00  

Investeringen 
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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema 
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Geld 

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

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. 

 

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. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 47,00  45,00 47,00 



Programma Watersystemen

Waterschap Scheldestromen 12 

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: 

De natuurvriendelijke oevers worden normaliter aangelegd na de oogst, dus in najaar 2021. 
Een deel zal aangelegd worden binnen het project baggeren Stierskreek. De grondaankoop 
ten behoeve van het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers loopt niet goed. Het 
laaghangende fruit is geplukt.  Bij de boeren die zelf graag mee wilden doen , hebben we 
gronden aangekocht en het werk uitgevoerd. Het wordt nu steeds lastiger om op vrijwillige 
basis gronden te verwerven. Voor dit jaar is de verwachting dat we de 3 kilometer nog wel 
gaan halen. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 0,00  3,00 4,00 

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). 
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Geplande datum start uitvoering: 01-11-2013 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De producten van de PWO Duiveland en Othene zijn in het db van februari. 
vastgesteld daarna de ontwerp peilbesluiten (met HO en fact sheets) voor de 
periode van 15 februari tot 28 maart ter inzage gelegd. Streven is peilbesluit en 
watergebiedsplan in de av van 1 juli vast te stellen. We zijn hierbij afhankelijk van 
de zienswijzes uit de ter inzage legging en de personele capaciteit. Ook de finaciele 
paragraaf is anders vanwege de PWO nieuwe stijl. PWO Schouwen zal net als die van 
Othene en Duiveland worden afgerond (geen voorgestelde maatregelen op 
effectiviteit worden doorgerekend) en uiterlijk in het db van 13 juli dit jaar 
ingebracht moeten worden voor bestuurlijke behandeling en ter inzage legging om 
het peilbesluit eind 2021 in de av vast te kunnen stellen. PWO west Z-Vl. moet nog 
worden herstart en er moet nog een streekbijeenkomst plaatsvinden (afhankelijk 
van corona hoe in te vullen). Aandacht voor personele invulling gevraagd. Afronding 
wordt voorzien op 12-21. 

 
Geld 

 

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

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes 

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd. 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Project is technisch gereed. Financiele afronding 12-2021 
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Geld 

Project is heeft als gevolg van onvoorziene risico's extra kosten en vertraging 
opgelopen. In begroting 2021 is uitgegaan van doorloop in 2021 terwijl eind 2020 
toch de eindafrekening opgemaakt kon worden en alles via nog te ontvangen is 
geboekt. De subsidiecontrole heeft voorjaar 2021 plaatsgevonden en is richting 
Provincie. 

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 
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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 

Dit project betreft één van de grootste opgave in het hele beheersgebied voor WB21 
en GGOR. Het project betreft een co-creatie met de aangelanden, Provincie Zeeland 
en de gemeente Hulst. Het project is afgelopen jaren getransformeerd van de bouw 
van de gemaal in de Kruispolder, naar een meer integrale robuuste wateroplossing 
waarbij de afvoergebieden Campen en Paal met elkaar worden verbonden. 
Inhoudelijk gaat het om de bouw van een extra gemaalcapaciteit bij gemaal Paal, 
het realiseren van een hoofdwatergang als koppeling tussen de afwateringsgebieden 
van Campen en Paal en het herkavelen van de Kruispolder. Voor dit specifieke 
project is door de provincie Zeeland een POP-subsidie beschikbaar gesteld van € 3.3 
mln. Het grootste risico voor dit project betreft de voortgang en het rondkrijgen van 
de grondverwerving, hetgeen op ruilbasis plaatsvindt. Het tracé van de 
verbindingsloot en aangrenzende kavelsloten zijn inmiddels dusdanig aangepast, dat 
het nagenoeg aan ieders verwachting voldoet. Deze aanpassingen hebben wel forse 
financiële consequenties met zich meegenomen ten opzichte van de eerder begrote 
projectkosten. In de AV van april 2021 is extra krediet verleend van € 0.95 mln, 
waarmee de voorbereiding kan worden afgerond. De verwachting is dat in de AV van 
oktober 2021 een uitvoeringskrediet van bruto € 10 mln zal worden aangevraagd, 
waarmee de totale projectkosten zullen uitkomen op bruto € 12.2 mln (€ 8,9 mln 
netto). De realisatie van het werk is voorzien vanaf begin 2022. 

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 
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Geld 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 
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Geld 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het 
gestelde krediet wordt 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-
2021  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Project is technisch gereed. Mogelijk nog gewasschade. Financiele afronding 12-21 

 
Geld 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 
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Geld 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
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.  

 

 

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

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

PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven 

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen 
aan de Kaderrichtlijn Water. 

 

 
Geld 

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

PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB 

Januari 2021 is gestart met het baggeren van watergangen in de wijken Magistraatwijk en 
Dauwendaele te Middelburg. Dit werk was in maart 2021 afgerond. De bagger is verzameld 
door een schuifbootje en is door de kraan op de vrachtauto geladen. De bagger is 
vervolgens vervoerd naar een depot om in te kunnen drogen. Als de bagger straks droog is 
wordt deze gebruikt als afdekking van een oude vuilstort. We werken voor dit project 
samen met de gemeente Middelburg. 

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

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

PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 

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

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

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema 

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. 

 

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. 
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Opmerking monitor: 

Het technisch doorrekenen is afgerond (100%). In maart zijn 2 van de 4 gebieden ter inzage 
gelegd voor de streek. Naar verwachting vindt de vaststelling door de AV medio 2021 
plaats. Schouwen-Duiveland zal naar verwachting medio 2021 ter inzage gelegd worden, 
vaststelling door de AV eind 2021. Voor West-Zeeuws-Vlaanderen is de planning om medio 
2021 de (digitale) streekbijeenkomst te organiseren, de vaststelling door de AV komt dan 
uit op begin 2022. 

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 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. De voortgang in de 
grondaankoop is niet groot. Als de grondaankoop niet sneller gaat dan zullen we de 
doelstelling niet kunnen halen. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 59,00  73,00 58,00 

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De producten van de PWO Duiveland en Othene zijn in het db van februari. 
vastgesteld daarna de ontwerp peilbesluiten (met HO en fact sheets) voor de 
periode van 15 februari tot 28 maart ter inzage gelegd. Streven is peilbesluit en 
watergebiedsplan in de av van 1 juli vast te stellen. We zijn hierbij afhankelijk van 
de zienswijzes uit de ter inzage legging en de personele capaciteit. Ook de finaciele 
paragraaf is anders vanwege de PWO nieuwe stijl. PWO Schouwen zal net als die van 
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Othene en Duiveland worden afgerond (geen voorgestelde maatregelen op 
effectiviteit worden doorgerekend) en uiterlijk in het db van 13 juli dit jaar 
ingebracht moeten worden voor bestuurlijke behandeling en ter inzage legging om 
het peilbesluit eind 2021 in de av vast te kunnen stellen. PWO west Z-Vl. moet nog 
worden herstart en er moet nog een streekbijeenkomst plaatsvinden (afhankelijk 
van corona hoe in te vullen). Aandacht voor personele invulling gevraagd. Afronding 
wordt voorzien op 12-21. 

 
Geld 

 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project met een 
overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- wordt 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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Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Project is technisch gereed. Financiele afronding 12-2021 

 
Geld 

Project is heeft als gevolg van onvoorziene risico's extra kosten en vertraging 
opgelopen. In begroting 2021 is uitgegaan van doorloop in 2021 terwijl eind 2020 
toch de eindafrekening opgemaakt kon worden en alles via nog te ontvangen is 
geboekt. De subsidiecontrole heeft voorjaar 2021 plaatsgevonden en is richting 
Provincie. 

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project met een 
overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- wordt 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  
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Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
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 

Dit project betreft één van de grootste opgave in het hele beheersgebied voor WB21 
en GGOR. Het project betreft een co-creatie met de aangelanden, Provincie Zeeland 
en de gemeente Hulst. Het project is afgelopen jaren getransformeerd van de bouw 
van de gemaal in de Kruispolder, naar een meer integrale robuuste wateroplossing 
waarbij de afvoergebieden Campen en Paal met elkaar worden verbonden. 
Inhoudelijk gaat het om de bouw van een extra gemaalcapaciteit bij gemaal Paal, 
het realiseren van een hoofdwatergang als koppeling tussen de afwateringsgebieden 
van Campen en Paal en het herkavelen van de Kruispolder. Voor dit specifieke 
project is door de provincie Zeeland een POP-subsidie beschikbaar gesteld van € 3.3 
mln. Het grootste risico voor dit project betreft de voortgang en het rondkrijgen van 
de grondverwerving, hetgeen op ruilbasis plaatsvindt. Het tracé van de 



Programma Watersystemen

Waterschap Scheldestromen 26 

verbindingsloot en aangrenzende kavelsloten zijn inmiddels dusdanig aangepast, dat 
het nagenoeg aan ieders verwachting voldoet. Deze aanpassingen hebben wel forse 
financiële consequenties met zich meegenomen ten opzichte van de eerder begrote 
projectkosten. In de AV van april 2021 is extra krediet verleend van € 0.95 mln, 
waarmee de voorbereiding kan worden afgerond. De verwachting is dat in de AV van 
oktober 2021 een uitvoeringskrediet van bruto € 10 mln zal worden aangevraagd, 
waarmee de totale projectkosten zullen uitkomen op bruto € 12.2 mln (€ 8,9 mln 
netto). De realisatie van het werk is voorzien vanaf begin 2022. 

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 

 
Geld 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project met een 
overschrijding van minder dan 10% en/of € 250.000,- wordt 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-
2021  

 

 
Tijd 

Er lopen nog wat opdrachten voor Terneuzen en Hulst zo moet de baggerspecie van 
de Oostkolk Terneuzen die in 2020 is afgevoerd naar depot Nummer Eén nog 
afgevoerd worden naar Slufter. En ook in enkele kleine kernen van Hulst moet nog 
steeds de niet-verspreidbare baggerspecie worden gebaggerd en afgevoerd naar 
Slufter. Deze werkjes zijn blijven steken omdat Slufter haar vergunning en 
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acceptatievoorwaarden moest aanpassen tbv de PFAS. Deze worden nog wel 
afgerond op de raamovereenkomst omdat de aannemer er al opdracht voor had., 
namelijk baggeren en afvoeren. Technische en financiele afronding verschuift van 
12-20 naar 12-2021. 

 
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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema 

 
Geld 

De prognose is dat het project 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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 
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Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 
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Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het 
gestelde krediet wordt 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-
2021  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Project is technisch gereed. Mogelijk nog gewasschade. Financiele afronding 12-21 

 
Geld 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 
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Geld 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
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.  

 

 

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

Geplande datum start uitvoering: 01-06-2021 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2022  
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Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema 

 
Geld 

Als gevolg van extra voorbereidingswerkzaamheden is de realisatie van het project 
in tijd naar achter geschoven. Krediet is afgelopen 8 april met € 2.5 miljoen 
opgehoogd. Realisatie van dit omvangrijke werk wordt voorzien in 
september/oktober. Technische oplevering conform opgave. Financiële kasritme is 
aangepast. 

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.   

  

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: 01-05-2021 Geplande datum technische afronding: 01-12-
2021  
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Tijd 

Als gevolg van langdurige grondverwerving, wordt dit project dit jaar gerealiseerd. 
Technisch en financiele afronding 12-2021 

 
Geld 

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

PRJ1153J Gemaal de Luyster 

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2021 Geplande datum technische afronding: 01-09-
2021  

 

 
Geld 

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

PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 

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). 

 

 
Geld 

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 
250.000,- zal worden afgerond. Er is voor 2021 een budget van € 750.000,-- 
opgenomen voor het nemen van de maatregelen. Als gevolg van een gedegen 
voorbereiding zijn er kansen om dit jaar meer te realiseren als voorzien. Voorstel is 
om deze kans te benutten en een deel van het krediet van 2024 hiervoor te 
benutten. 

PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven 

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen 
aan de Kaderrichtlijn Water. 

 

 
Geld 

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet. 
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PRJ1471 Baggerwerken Dauwend/Magistraatw.BOB 

Januari 2021 is gestart met het baggeren van watergangen in de wijken Magistraatwijk en 
Dauwendaele te Middelburg. Dit werk was in maart 2021 afgerond. De bagger is verzameld 
door een schuifbootje en is door de kraan op de vrachtauto geladen. De bagger is 
vervolgens vervoerd naar een depot om in te kunnen drogen. Als de bagger straks droog is 
wordt deze gebruikt als afdekking van een oude vuilstort. We werken voor dit project 
samen met de gemeente Middelburg. 

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

 

 
Geld 

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

PRJ1472 Uitvoering WB-21/KRW/GGOR 2021 

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

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

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema 

PRJ1504 Uitvoer.stedelijke waterplannen 2021 

Dit betreft stedelijke waterplanmaatregelen in samenwerking met gemeente Hulst in 
Kloosterzande en Ossenisse. In Ossenisse loopt oppervlaktewater terug de riolering in, 
waardoor rioolvreemd water onnodig via het persgemaal naar de zuivering wordt gepompt. 
Het rioolpersgemaal wordt als gevolg hiervan te veel belast. In Kloosterzande heeft de 
gemeente een afkoppelproject uitgevoerd in de riolering. Het schone water moet 
afgevoerd worden via het oppervlaktewatersysteem en dit moet hiervoor lokaal worden 
verbreed. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021  

 

 
Geld 

De prognose is dat de financiële afronding zal passen binnen het beschikbaar 
gestelde krediet. 
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PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven 

Gemaal Nol zeven is een uitwateringssluis. Door deze sluis om te bouwen tot gemaal voor 
periodes dat de ontwateringssluis niet voldoende kan lozen heeft dit een positief effect 
voor de normen van WB21 dus de afvoer in extreme situaties. In dit project zal uitgezocht 
worden of en hoe deze sluis omgebouwd kan worden tot bijmaling. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021  

 

 
Geld 

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

PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 

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

 

 
Geld 

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

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. 
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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. 

 

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 2 van de 4 gebieden in de AV medio 2021. Voor 
Schouwen-Duiveland wordt uitgegaan van vaststelling laatste kwartaal 2021, voor West-
Zeeuws-Vlaanderen ligt er dan wel een ontwerp (db-besluit) maar het 
besluitvormingstraject voor de AV loopt door naar het eerste kwartaal 2022. 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 61,00  100,00 61,00 

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: 

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

 

 

 

Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 62,00  67,00 61,00 

Aantal afwijkingen van de bandbreedte in het peilgebied door technisch falen 

We streven ernaar dat de peilen in het gehele gebied in 2027 voldoen aan de actuele 
peilbesluiten (maximaal 5 afwijkingen per jaar) 
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Periode Realisatie 
mei 

Realisatie 
september 

Doelstelling 31-
12 

Realisatie vorig 
jaar 

2021 0,00  5,00 1,00 

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De producten van de PWO Duiveland en Othene zijn in het db van februari. 
vastgesteld daarna de ontwerp peilbesluiten (met HO en fact sheets) voor de 
periode van 15 februari tot 28 maart ter inzage gelegd. Streven is peilbesluit en 
watergebiedsplan in de av van 1 juli vast te stellen. We zijn hierbij afhankelijk van 
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de zienswijzes uit de ter inzage legging en de personele capaciteit. Ook de finaciele 
paragraaf is anders vanwege de PWO nieuwe stijl. PWO Schouwen zal net als die van 
Othene en Duiveland worden afgerond (geen voorgestelde maatregelen op 
effectiviteit worden doorgerekend) en uiterlijk in het db van 13 juli dit jaar 
ingebracht moeten worden voor bestuurlijke behandeling en ter inzage legging om 
het peilbesluit eind 2021 in de av vast te kunnen stellen. PWO west Z-Vl. moet nog 
worden herstart en er moet nog een streekbijeenkomst plaatsvinden (afhankelijk 
van corona hoe in te vullen). Aandacht voor personele invulling gevraagd. Afronding 
wordt voorzien op 12-21. 

 
Geld 

 

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

PRJ1116 Sanering Stadshavens en havenk, Goes 

In dit project worden saneringsbaggerwerkzaamheden uitgevoerd. 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Project is technisch gereed. Financiele afronding 12-2021 

 
Geld 

Project is heeft als gevolg van onvoorziene risico's extra kosten en vertraging 
opgelopen. In begroting 2021 is uitgegaan van doorloop in 2021 terwijl eind 2020 
toch de eindafrekening opgemaakt kon worden en alles via nog te ontvangen is 
geboekt. De subsidiecontrole heeft voorjaar 2021 plaatsgevonden en is richting 
Provincie. 

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  
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Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

Geplande datum start uitvoering: 01-08-2021 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2021  

 

 
Tijd 

Als gevolg van capaciteitstekort heeft het project vertraging opgelopen. De planning 
is dat dit jaar het project wordt gerealiseerd en wordt afgerond. Het project wordt 
gezamenlijk opgepakt met het vervangen van de krooshekreiniger de Luijster. 
Technische afronding wordt met 12 maanden opgeschoven naar 10-2021. Financiële 
afronding 12-2021. 

 
Geld 

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

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. 
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Geplande datum start uitvoering: 01-05-2021 Geplande datum technische afronding: 01-10-
2021  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
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 

Dit project betreft één van de grootste opgave in het hele beheersgebied voor WB21 
en GGOR. Het project betreft een co-creatie met de aangelanden, Provincie Zeeland 
en de gemeente Hulst. Het project is afgelopen jaren getransformeerd van de bouw 
van de gemaal in de Kruispolder, naar een meer integrale robuuste wateroplossing 
waarbij de afvoergebieden Campen en Paal met elkaar worden verbonden. 
Inhoudelijk gaat het om de bouw van een extra gemaalcapaciteit bij gemaal Paal, 
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het realiseren van een hoofdwatergang als koppeling tussen de afwateringsgebieden 
van Campen en Paal en het herkavelen van de Kruispolder. Voor dit specifieke 
project is door de provincie Zeeland een POP-subsidie beschikbaar gesteld van € 3.3 
mln. Het grootste risico voor dit project betreft de voortgang en het rondkrijgen van 
de grondverwerving, hetgeen op ruilbasis plaatsvindt. Het tracé van de 
verbindingsloot en aangrenzende kavelsloten zijn inmiddels dusdanig aangepast, dat 
het nagenoeg aan ieders verwachting voldoet. Deze aanpassingen hebben wel forse 
financiële consequenties met zich meegenomen ten opzichte van de eerder begrote 
projectkosten. In de AV van april 2021 is extra krediet verleend van € 0.95 mln, 
waarmee de voorbereiding kan worden afgerond. De verwachting is dat in de AV van 
oktober 2021 een uitvoeringskrediet van bruto € 10 mln zal worden aangevraagd, 
waarmee de totale projectkosten zullen uitkomen op bruto € 12.2 mln (€ 8,9 mln 
netto). De realisatie van het werk is voorzien vanaf begin 2022. 

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

De technische afronding van het project ligt op schema 

 
Geld 

De prognose is dat het project 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  
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Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

 



Programma Watersystemen

Waterschap Scheldestromen 43 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

Het project is technisch afgerond, verwacht wordt dat het project binnen het 
gestelde krediet wordt 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-
2021  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
Tijd 

Project is technisch gereed. Mogelijk nog gewasschade. Financiele afronding 12-21 

 
Geld 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 
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Tijd 

Het project is technisch afgerond 

 
Geld 

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

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  

 

 
Interne opmerkingen en risico's 

 

 
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.  

 

 

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. 
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Geplande datum start uitvoering: 01-01-2020  

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

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

PRJ1456A Uitv.duikers/stuwen GGOR/WB21 2021 

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). 

 

 
Geld 

De prognose is dat het project met een overschrijding van minder dan 10% en/of € 
250.000,- zal worden afgerond. Er is voor 2021 een budget van € 750.000,-- 
opgenomen voor het nemen van de maatregelen. Als gevolg van een gedegen 
voorbereiding zijn er kansen om dit jaar meer te realiseren als voorzien. Voorstel is 
om deze kans te benutten en een deel van het krediet van 2024 hiervoor te 
benutten. 

PRJ1458A Uitv WB21/KRW/GGOR Oude Haven 

Het inrichten van natuurvriendelijke oevers in het gebied Campen om daarmee te voldoen 
aan de Kaderrichtlijn Water. 

 

 
Geld 

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

PRJ1520 Voorbereiding gemaal Nol zeven 

Gemaal Nol zeven is een uitwateringssluis. Door deze sluis om te bouwen tot gemaal voor 
periodes dat de ontwateringssluis niet voldoende kan lozen heeft dit een positief effect 
voor de normen van WB21 dus de afvoer in extreme situaties. In dit project zal uitgezocht 
worden of en hoe deze sluis omgebouwd kan worden tot bijmaling. 

Geplande datum start uitvoering: 01-01-2021  
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Geld 

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

PRJ1498A Verv.best.techn.inst. Opmal 21 

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

 

 
Geld 

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

Verantwoord gebruik van water 

 

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). 

 


