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Waar geven we ons
geld aan uit?

Bestuur en Organisatie; optimale taakuitvoering en bedrijfsvoering

De hierboven geschetste werkzaamheden en investeringen zijn de kerntaken van het waterschap. Kortge-
zegd: ze zijn de reden waarom het waterschap bestaat. Maar om deze taken goed en doelmatig uit te kunnen 
voeren heeft het waterschap het programma Bestuur en Organisatie. Zij verzorgen de ondersteunende dien-
sten die nodig zijn om ons werk zo goed en doelmatig uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het onderhoud 
van de gebouwen, het opstellen van de programmabegroting en de jaarverslaggeving en het onderhoud van 
het dienstwagenpark en de ict. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt voor het op een goede en effi ciënte 
manier besturen van het waterschap.

- Moderniseren werkplekken. Sinds de invoering van  ‘het nieuwe werken’ zijn alle werkplekken uitgerust met een 
docking station, toetsenbord, muis en beeldscherm. Met een notebook kan iedereen overal werken. Deze apparatuur wordt 
in 2019 op alle werkplekken vervangen.

Investering bruto € 750.000,--
- Aankoop en vervangen van tractoren, kranen en sneeuwploegen. 

Investering bruto € 699.000,--
- Vervangen bedrijfsauto’s bij het bereiken van de maximale contractuele kilometerstand.

Investering bruto € 1.084.000,--

De infographic op de volgende pagina geeft de verdeling en de begroting van het waterschap weer.

Veilige wegen en fi etspaden

Wegen; goede en veilige wegen en fi etspaden
Weginspectie, bermen maaien, groot onderhoud: er is altijd veel werk aan de weg. Onze buitenmannen nemen 
de dagelijkse zorg op zich. Onze wegenspecialisten op kantoor maken plannen over verkeersveiligheid. Met in 
totaal bijna 4.000 kilometer aan wegen in het buitengebied is het waterschap de grootste wegbeheerder van 
Zeeland. Daarnaast verzorgt het waterschap ook de bermen en de bomen en struiken langs onze wegen. 
- Reconstructies van diverse wegen en � etspaden in Sluiskil, Cadzand, Lewedorp, Kruiningen, Wemeldinge, Arnemui-
den, Oostburg en Anna Jacobapolder.

Investering bruto € 2.345.000,--
- Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) zijn kenmerken van duurzaam veilige wegen. Deze kenmerken dra-
gen bij aan het herkenbaar maken van de wegcategorie. In 2019 passen we wegen aan bij Vlake en Aardenburg.

Investering bruto € 340.000,--
- Het waterschap voert in 2019 groot onderhoud uit aan bruggen zodat ze de komende dertig jaar blijven voldoen aan 
alle eisen die er op het gebied van veiligheid en constructie gesteld worden. Het betreft bruggen in Kerkwerve, Scharendijke 
en Serooskerke.

Investering bruto € 791.000,--



Sterke dijken en duinen, veilige wegen in het buitengebied, schoon en voldoende oppervlaktewater in de Zeeuwse waterlopen en 
sloten. Daar doen we het voor. Hiervoor is geld nodig. Dat verkrijgt het waterschap door het heffen van belastingen. Deze belas-
tingen zijn nodig om het dagelijkse beheer en onderhoud van dijken en duinen, wegen, gemalen en waterzuiveringen te kunnen 
uitvoeren. De kosten hiervan zijn 118,6 miljoen euro. Naast het dagelijks beheer investeren we in 2019 ook 29,4 miljoen euro, 
verdeeld over 65 projecten. 

Dit alles in de volgende programma’s:

• Waterkeringen (bescherming tegen buitenwater/ droge voeten)
• Watersystemen (schoon en voldoende oppervlaktewater)
• Wegen (goede en veilige wegen en � etspaden)
• Afvalwaterketen (zuiveren van afvalwater)
• Bestuur en Organisatie (optimale taakuitoefening, bedrijfsvoering)

De kosten van de programma’s worden voor het grootste deel betaald uit belastingen. Het waterschap heft drie belastingen. Dit 
zijn de zuiveringshef� ng, de verontreinigingshef� ng en de watersysteemhef� ng. Daarnaast ontvangt het waterschap ook inkom-
sten uit andere opbrengsten. Dit noemen we de overige inkomsten. Het cirkeldiagram boven geeft de procentuele verhouding van 
de kosten tussen de programma’s weer. Het onderste diagram geeft aan uit welke opbrengsten de kosten van onze taken worden 
ge� nancierd.
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Schoon water

Afvalwaterketen; zuiveren van afvalwater
Het lijkt de normaalste zaak van de wereld dat uw afvalwater ‘gewoon’ wegstroomt in het afvoerputje. Voor 
het waterschap begint dan het werk pas. Op onze 16 rioolwaterzuiveringen zuiveren we al het huishoudelijk 
afvalwater. Met de nieuwste technieken en met oog voor duurzaamheid en energiebesparing. De zorg voor het 
programma afvalwaterketen is een van de speerpunten in ons werk. 

- Het waterschap voert een groot onderhoudsprogramma uit aan onze rioolgemalen. In 2019 worden de rioolgemalen 
bij ’s-Heerenhoek, Oosterland en Sas van Gent gerenoveerd. Rioolgemalen zijn nodig om afvalwater vanuit woonkernen naar 
de zuivering te transporteren. Ook in 2020 voeren we voor dit project onderhoud uit aan diverse rioolgemalen.

Investering bruto € 2.175.000,--
- Vervangen persleiding bij Kamperland. Persleidingen transporteren het afvalwater naar onze rioolwaterzuiveringen, 
verspreid over Zeeland. Deze persleidingen worden periodiek geïnspecteerd en schoongemaakt. Uit de inspectie bleek dat de 
persleiding bij Kamperland vervangen moet worden. 

Investering bruto € 1.000.000,--
- De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Retranchement wordt volledig gerenoveerd, zodat de zuivering de komende dertig 
jaar het afvalwater van dit gebied optimaal kan verwerken.

Investering bruto € 3.000.000,--

Waterkeringen; bescherming tegen buitenwater en droge voeten
Sterke dijken en duinen zijn ons handelsmerk. Als beheerder van 495 kilometer dijken en duinen zijn we de groot-
ste dijkbeheerder in Zeeland en is veiligheid tegen overstromingen een topprioriteit van het waterschap. Wind en 
water zorgen dat onze dijken en duinen veel te verduren krijgen. Daarom houden we ze nauwlettend in de gaten 
en ondernemen we actie waar nodig. We versterken de dijken en kijken regelmatig of ze nog voldoen aan de veilig-
heidsnorm of niet beschadigd zijn. 
In 2019 wordt er � ink geïnvesteerd in de veiligheid tegen overstromingen. In Hansweert treffen we voorbereidingen om de dijk 
over een lengte van 5,2 kilometer te versterken. Het versterken van een dijk is een langdurig en complex project, dat we nauw-
keurig voorbereiden. Het waterschap zit nu in de verkenningsfase van dit project. In deze fase kijken we samen met belangheb-
benden en omwonenden op welke manieren we de dijkversterking vorm kunnen geven. Inmiddels zijn er al varianten gepresen-
teerd aan de bewoners van Hansweert en andere belanghebbenden. In 2019 wordt naar een voorkeursalternatief gewerkt. De 
start en de realisatie zijn gepland in 2021.

Investering bruto € 46.117.000/ netto € 4.611.700,--

Watersystemen; schoon en voldoende oppervlaktewater

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een tekort, een overschot of een vervuiling is. Dag en nacht 
zijn er waterschappers bezig om dit zo te houden. Om poldergemalen te laten draaien, stuwen te bedienen en sloten 
te baggeren en te maaien. Op die manier krijgt Zeeland een watersysteem dat tegen een stootje kan. En dat wordt 
steeds belangrijker met de huidige klimaatverandering. In 2019 investeren we hier fl ink in. Hieronder staan enkele 
van deze investeringen genoemd:

De programma’s
Wat investeren we waarin?

In 2019 investeert het waterschap € 29,4 miljoen euro verdeeld over 65 projecten. Deze projecten zijn verdeeld 
over de vijf programma’s. Hieronder volgt een korte toelichting op de programma’s en enkele voorbeelden van be-
langrijke investeringen in 2019.
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- Herinrichting Kruispolder. Dit vloeit voort uit de Planvorming Wateropgave Campen. In de Kruispolder zijn knelpun-
ten in het watersysteem geconstateerd. Een deel van de polder is te nat. Er worden nieuwe watergangen aangelegd en een 
aantal oude gedempt. Ook worden er diverse kunstwerken (stuwen, etc.) aangepast. Ook wordt de capaciteit van het in de 
buurt gelegen gemaal Paal uitgebreid om een betere waterberging en afvoer te realiseren. 

Investering bruto € 9.163.000,--/ netto € 6.163.000,--
- Aanleg natuurvriendelijke oevers op diverse plaatsen in Zeeland. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer water-
bergingscapaciteit, zijn door het � auwe talud ook vriendelijker in onderhoud en bovendien komen op dergelijke oevers meer 
zeldzame en gevarieerder � ora en fauna voor. 

Investering bruto € 1.400.000,--
- Aanleggen en optimaliseren van diverse duikers en stuwen in ons hele werkgebied, zodat in de waterlopen het juiste 
waterpeil ontstaat dat nodig is voor de activiteiten die op de naastgelegen gebieden uitgevoerd worden. Hieronder valt ook het 
verbreden van verschillende waterlopen. 

Investering bruto € 2.200.000,--
- Goede doorstroming van water in sloten wordt steeds belangrijker. Zeker nu we te maken krijgen met heviger en in-
tensere neerslag. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Daarom kijkt het waterschap samen met de Zeeuws-Vlaamse 
gemeenten welke wateren we zullen baggeren. Dit zorgt voor betere doorstroming van het water en is goed voor de waterkwali-
teit.

Investering bruto € 600.000,--/ netto € 300.000,--



Sterke dijken en duinen, veilige wegen in het buitengebied, schoon en voldoende oppervlaktewater in de Zeeuwse waterlopen en 
sloten. Daar doen we het voor. Hiervoor is geld nodig. Dat verkrijgt het waterschap door het heffen van belastingen. Deze belas-
tingen zijn nodig om het dagelijkse beheer en onderhoud van dijken en duinen, wegen, gemalen en waterzuiveringen te kunnen 
uitvoeren. De kosten hiervan zijn 118,6 miljoen euro. Naast het dagelijks beheer investeren we in 2019 ook 29,4 miljoen euro, 
verdeeld over 65 projecten. 
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• Waterkeringen (bescherming tegen buitenwater/ droge voeten)
• Watersystemen (schoon en voldoende oppervlaktewater)
• Wegen (goede en veilige wegen en � etspaden)
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• Bestuur en Organisatie (optimale taakuitoefening, bedrijfsvoering)
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zijn de zuiveringshef� ng, de verontreinigingshef� ng en de watersysteemhef� ng. Daarnaast ontvangt het waterschap ook inkom-
sten uit andere opbrengsten. Dit noemen we de overige inkomsten. Het cirkeldiagram boven geeft de procentuele verhouding van 
de kosten tussen de programma’s weer. Het onderste diagram geeft aan uit welke opbrengsten de kosten van onze taken worden 
ge� nancierd.
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tensere neerslag. In de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Daarom kijkt het waterschap samen met de Zeeuws-Vlaamse 
gemeenten welke wateren we zullen baggeren. Dit zorgt voor betere doorstroming van het water en is goed voor de waterkwali-
teit.

Investering bruto € 600.000,--/ netto € 300.000,--
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Waar geven we ons
geld aan uit?

Bestuur en Organisatie; optimale taakuitvoering en bedrijfsvoering

De hierboven geschetste werkzaamheden en investeringen zijn de kerntaken van het waterschap. Kortge-
zegd: ze zijn de reden waarom het waterschap bestaat. Maar om deze taken goed en doelmatig uit te kunnen 
voeren heeft het waterschap het programma Bestuur en Organisatie. Zij verzorgen de ondersteunende dien-
sten die nodig zijn om ons werk zo goed en doelmatig uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan het onderhoud 
van de gebouwen, het opstellen van de programmabegroting en de jaarverslaggeving en het onderhoud van 
het dienstwagenpark en de ict. Daarnaast worden er ook kosten gemaakt voor het op een goede en effi ciënte 
manier besturen van het waterschap.

- Moderniseren werkplekken. Sinds de invoering van  ‘het nieuwe werken’ zijn alle werkplekken uitgerust met een 
docking station, toetsenbord, muis en beeldscherm. Met een notebook kan iedereen overal werken. Deze apparatuur wordt 
in 2019 op alle werkplekken vervangen.

Investering bruto € 750.000,--
- Aankoop en vervangen van tractoren, kranen en sneeuwploegen. 

Investering bruto € 699.000,--
- Vervangen bedrijfsauto’s bij het bereiken van de maximale contractuele kilometerstand.

Investering bruto € 1.084.000,--

De infographic op de volgende pagina geeft de verdeling en de begroting van het waterschap weer.

Veilige wegen en fi etspaden

Wegen; goede en veilige wegen en fi etspaden
Weginspectie, bermen maaien, groot onderhoud: er is altijd veel werk aan de weg. Onze buitenmannen nemen 
de dagelijkse zorg op zich. Onze wegenspecialisten op kantoor maken plannen over verkeersveiligheid. Met in 
totaal bijna 4.000 kilometer aan wegen in het buitengebied is het waterschap de grootste wegbeheerder van 
Zeeland. Daarnaast verzorgt het waterschap ook de bermen en de bomen en struiken langs onze wegen. 
- Reconstructies van diverse wegen en � etspaden in Sluiskil, Cadzand, Lewedorp, Kruiningen, Wemeldinge, Arnemui-
den, Oostburg en Anna Jacobapolder.

Investering bruto € 2.345.000,--
- Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) zijn kenmerken van duurzaam veilige wegen. Deze kenmerken dra-
gen bij aan het herkenbaar maken van de wegcategorie. In 2019 passen we wegen aan bij Vlake en Aardenburg.

Investering bruto € 340.000,--
- Het waterschap voert in 2019 groot onderhoud uit aan bruggen zodat ze de komende dertig jaar blijven voldoen aan 
alle eisen die er op het gebied van veiligheid en constructie gesteld worden. Het betreft bruggen in Kerkwerve, Scharendijke 
en Serooskerke.

Investering bruto € 791.000,--
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