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1 Inleiding  
1.1 Aanleiding In 1998 heeft extreme neerslag in Nederland voor veel wateroverlast gezorgd. Als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op dergelijke zware neerslaggebeurtenissen toe. Zonder maatregelen kan dit leiden tot een verhoogd risico op wateroverlast in zowel stedelijk- als lan-delijk gebied. Dit heeft ervoor gezorgd dat er normen zijn opgesteld waar het watersysteem aan moet voldoen. Dit beleid heet Waterbeheer 21e eeuw, kortweg WB21. Waterschappen staan aan de lat om maatregelen te treffen waardoor het watersysteem nu en in de toekomst onder ex-treme omstandigheden voldoet aan deze normen.   Daarnaast heeft het waterschap vanuit de waterwet ook de taak om onder normale omstandig-heden het waterpeil in de watergangen op het meest optimale niveau te houden. Dit is het wa-terpeil dat zorgt voor een goede grondwaterstand in de omliggende percelen, waarbij minimale vernatting óf verdroging optreedt voor de gebruiksfunctie. Dit wordt het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) genoemd.    Ook de waterkwaliteit is een waterschapstaak en sinds het begin van de 21e eeuw is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) van kracht. Deze richtlijn schrijft alle lidstaten voor om de kwaliteit in alle wateren goed te maken. Het gaat hierbij om zowel de chemische waterkwaliteit als de ecologische waterkwaliteit.  Bovenstaande drie pijlers (WB21, GGOR en KRW) hebben een relatie met elkaar en zijn samen ondergebracht in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Hierin hebben de overheden afgesproken om zich in te spannen om het watersysteem op orde te hebben. In ons Waterbeheerplan 2016-2021 is opgenomen dat het watersysteem in 2027 op orde moet zijn voor het huidige klimaat en de klimaatomstandigheden die worden verwacht in 2050. Hiervoor is het beheergebied van wa-terschap Scheldestromen opgedeeld in 15 deelgebieden, waarvan Schouwen er één is. Per deel-gebied wordt integraal gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen. Deze aanpak heet Planvorming Wateropgave (PWO).  PWO Schouwen is één van de 4 deelgebieden die via een gefaseerde PWO aanpak wordt uitge-voerd. Deze aanpak houdt in dat we efficiënter kunnen inspelen op wensen en ontwikkelingen binnen het watersysteem. In praktijk komt het erop neer dat we het tijdsverloop tussen de plan-vorming van de maatregelen en de realisatie van de uitvoering verkorten. Dit heeft als conse-quentie dat in de planvorming er een scheiding is aangebracht tussen het vastleggen van de hui-dige situatie en de voorgestelde situatie. Deze studie heeft betrekking op de huidige situatie. Het aanbrengen van deze scheiding wil niet zeggen dat we niet inspelen op de kansen die er nu liggen om met relatief eenvoudige aanpassingen het watersysteem robuuster te maken. Verder geven we aan waar er knelpunten en/of kansen liggen die nog vragen om nader onderzoek ten behoeve van optimalisatie. Dit nader onderzoek wordt meegenomen in de voorgestelde situatie.  De PWO Schouwen heeft een looptijd gehad van 2016 – 2021 en resulteert in een watergebieds-plan (registratienummer: 2021022836) en een peilbesluit (registratienummer: 2021035853). Het voorliggende hydrologische onderzoeksrapport dient als toelichting op het peilbesluit Schouwen en wordt in het kader van de Waterwet beschouwd als projectplan.  
1.2 Probleemschets Het is niet bekend of het watersysteem in Schouwen voldoet aan de pijlers die in paragraaf 1.1 staan beschreven. Om hier inzicht in te krijgen dient eerst het functioneren van het watersys-teem onderzocht te worden en vervolgens getoetst aan de normen. In paragraaf 1.1 is aangege-ven dat deze rapportage betrekking heeft op een beschrijving en toetsing van de huidige situa-
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tie. Uit deze toetsing komen knelpunten naar voren. We kijken vervolgens hoe het watersysteem aangepast kan worden om deze knelpunten te verhelpen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: - knelpunten die we door middel van eenvoudige maatregelen kunnen oplossen, waarvan we zeker weten dat ze een bijdrage leveren aan een robuust watersysteem en geen na-dere uitwerking behoeven; - knelpunten die nader onderzoek behoeven, wat in een latere fase wordt uitgevoerd;  - lokale knelpunten in de watersystemen in en rond stedelijk gebied, hiervoor worden af-spraken met gemeenten gemaakt.  De knelpunten, voorgestelde maatregelen en het benodigde nader onderzoek leggen we vast in het Watergebiedsplan. Op basis van het watergebiedsplan wordt ook een peilbesluit opgesteld. Op grond van artikel 5.2, lid 2 Waterwet en in artikel 4.8 Omgevingsverordening Zeeland dient een peilbesluit in ieder geval de volgende zaken te bevatten: - waterstanden of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren, die gedu-rende daarbij aangegeven perioden zoveel mogelijk worden gehandhaafd; - een aanduiding van de aanpassing van de te handhaven waterstanden ten opzichte van de bestaande situatie.  Dit hydrologische onderzoeksrapport dient tevens als toelichting op het peilbesluit Schouwen en wordt in het kader van de Waterwet beschouwd als projectplan.  
1.3 Doelstelling De doelstellingen van het waterschap die onderdeel vormen van deze PWO staan als volgt be-schreven in ons Waterbeheerplan, onze Strategienota en het ontwerp-Waterschapsbeheerprogramma (WBP 2022-2027).  In het Waterbeheerplan 2016 – 2021 staan als doelstellingen:  - Watersystemen behoren zodanig te zijn ontworpen dat ernstige en langdurige water-overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen: oppervlaktewater treedt niet vaak buiten de oevers; - De gehanteerde waterpeilen zijn afgestemd op het grondgebruik oftewel de functies landbouw, natuur en wonen: Goed waterpeil onder normale omstandigheden;  - Zorgen voor een waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: gezond opper-vlaktewater; - Faciliteren van een verantwoord gebruik van het beschikbare zoetwater.  De Strategienota 2019 – 2023 bevat de volgende passage: 
‘Onze watersystemen moeten in 2027 volledig voldoen aan de inundatienormen (WB21), die zijn vastgesteld in het Omgevingsplan Zeeland. We ronden eind 2020 de Planvorming Wateropgave (PWO) af. Daarin brengen we het huidige beschermingsniveau voor situaties met extreme neer-slag voor ons hele gebied in beeld, zodat de benodigde maatregelen kunnen worden bepaald.   In het ontwerp-Waterschapsbeheerprogramma (WBP 2022-2027) staat als doelstelling voor het programma Watersystemen: - Watersystemen voldoen in 2027 zoveel mogelijk aan de inundatienormen (omgevings-waarden, Omgevingsverordening Zeeland 2021), dit houdt in dat er niet teveel inundatie mag optreden, afgestemd op het gebruik van het gebied: Bij extreme neerslag is er geen verwijtbare schade door een overstroming vanuit de sloot. Er word ingezet op een draai van normatief waterbeheer naar gebiedsgericht, adaptief waterbeheer; - De waterpeilen worden optimaal afgestemd op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte;  - De zoetwaterbeschikbaarheid waar mogelijk vergroten; 
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- Grondwater duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden); - Goede ecologische waterkwaliteit; het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens en dier.  De specifieke opdracht voor Planvorming Wateropgave Schouwen is:  

De inzichten in het watersysteem zodanig te verbeteren dat met voldoende zekerheid bestuur-
lijk afgewogen kan worden welke maatregelen daartoe, in de periode 2020-2027 noodzakelijk 
zijn om het watersysteem op orde te krijgen voor de drie pijlers WB21, GGOR en KRW.  
1.4 Proces en communicatie Uitgangspunt voor het gebiedsproces is het opstellen van een realistisch en kosteneffectief plan dat op draagvlak in de streek kan rekenen. Daarom wordt de streek nadrukkelijk betrokken in het proces om kennis en belangen in te brengen. Draagvlak is ook gewenst om tot uitvoering te kunnen komen en het gebied daadwerkelijk op orde te brengen. Daarom is ingezet op een zorg-vuldige en transparante communicatiestrategie binnen de PWO projecten.  Twee factoren hebben er voor gezorgd dat het proces voor de PWO Schouwen wat afwijkt van eerder uitgevoerde PWO gebiedsprocessen. Ten eerste de keuze voor een gefaseerde aanpak, waarbij eerst wordt gefocust op het in beeld brengen van de huidige toestand en eenvoudig op te lossen knelpunten. Het nadere onderzoek naar complexere maatregelen wordt verschoven naar een latere fase richting uitvoering. Ten tweede heeft COVID-19 invloed gehad op de moge-lijkheden om de streek bij het onderzoek te betrekken. Normaal gesproken zouden we de plan-nen presenteren op een streekbijeenkomst. Als gevolg van COVID-19 heeft dit geen doorgang kunnen vinden en is in overleg met o.a. de provincie en ZLTO besloten tot een digitale inzage. Alle informatie is samengevoegd tot het beeld van de huidige situatie zoals beschreven in dit hoofdstuk en deze is gepresenteerd op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/pwo.  Op basis van de beschreven analyses, in samenhang met de praktische kennis binnen het water-schap, ontstaat een beeld van het huidige functioneren en de knelpunten binnen het watersys-teem. De uitkomsten van deze analyse zijn vergeleken met de uitkomsten van de drainage in-ventarisatie onder alle grondeigenaren van landbouwpercelen in 2015. Ook zijn de terreinbe-heerders, de gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie geconsulteerd.  In de periode van 7 september tot 5 oktober 2020 kon de streek reageren op de resultaten (ook hierna zijn nog reacties aangenomen). Op Schouwen zijn in totaal van 20 belanghebbenden reac-ties binnengekomen op deze streekinzage. Met de insprekers is contact gezocht en hun reacties zijn meegenomen bij de uitwerking van het voorliggende plan.  Vervolgens heeft het ontwerp peilbesluit van 19 juli 2021 tot 29 augustus 2021 ter inzage gele-gen. Tijdens de inspraakprocedure zijn er door 5 indieners 11 zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen betreffen tevredenheid over voorgestelde maatregelen en de vraag om betrokken te worden bij uitvoering en/of nader onderzoek. Een indiener vraagt tevens om aanvullende maat-regelen, wat als nader onderzoek is benoemd en ten tijde van uitvoering proefondervindelijk kan worden bekeken. Verschillende indieners vragen aandacht voor de verdeling van water over het gebied en het anticiperen op weersomstandigheden. In het peilbesluit is voorgesteld om een meer flexibel peilbeheer te voeren bij de gemalen Prommelsluis en Den Osse en het instellen van een gebiedsregeling te onderzoeken. Een indiener vraagt om een extra onderbemaling, waar het waterschap vanuit duurzaamheidsoverwegingen geen voorstander van is. Een indiener heeft gevraagd naar de mogelijkheden om lokaal een hoger peil te voeren en water vast te houden. Er is gewezen op de mogelijkheid tot het aanvragen van waterconserveringsstuwen en toegezegd om in nader onderzoek de (lokale) mogelijkheden te beschouwen. Twee zienswijzen hebben be-trekking op de onderhoudstoestand van de waterloop en het tijdstip (en frequentie) van het maaien. Er is aangegeven dat er binnen het onderhoudsplan afwegingen plaatsvinden tussen de beschikbare financiën en de opgave, maar dat er ook rekening te houden is met de Flora en Fau-

http://www.scheldestromen.nl/pwo


  Versie 0.1  Inleiding  

 Waterschap Scheldestromen 8  
na wetgeving en het voorkomen van schade aan het gewas. Tenslotte heeft een indiener opmer-kingen over de normering en het uitgevoerde onderzoek betreft het waterbeheer onder extreem natte omstandigheden. Deze opmerkingen zijn beantwoord met het toelichten van het onder-zoek en de resultaten. Op basis van de zienswijzen zijn in dit plan enkele nadere onderzoeken toegevoegd, de zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het peilbesluit.  
1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de internationale en nationale wet- en regelgeving die van toepassing is bij het opstellen van het watergebiedsplan. Hoofdstuk 3 beschrijft het gebied en de kenmerken hiervan. De onderzoeksmethodiek staat beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de huidige situatie van het watersysteem Schouwen toegelicht en de toetsing van het wa-tersysteem aan de normering. Dit leidt tot een overzicht van knelpunten in het huidige watersys-teem. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke maatregelen er getroffen worden voor de optima-lisatie van het watersysteem en tenslotte wordt in hoofdstuk 7 beschreven welke nadere onder-zoeken voorzien zijn om het watersysteem op orde te brengen en de knelpunten te verhelpen.  In de tekst wordt verwezen naar diverse bijlagen. In Bijlage 3: Factsheets per peilgebied staat per peilgebied aangegeven wat de onderzoeksresultaten zijn, welke afwegingen gemaakt zijn en een beschrijving van de benodigde maatregelen en onderzoeksvoorstellen. 
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2 Beleid 
De manier waarop invulling wordt gegeven aan het waterbeheer, en daarmee ook het peilbe-
heer, wordt bepaald vanuit Europees, landelijk, provinciaal en regionaal beleid. In dit hoofd-
stuk is een overzicht gegeven van de verschillende beleidskaders die richting geven aan het uit-
voeren van de Planvorming wateropgave.  
2.1 Europees beleid 

Voor het internationale beleid zijn de volgende Europese kaders van belang: Kaderrichtlijn Wa-
ter, Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 2000.  
2.1.1 Kaderrichtlijn Water De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat lidstaten streven naar een goede toestand van het oppervlaktewater, voor kunstmatige wateren ook wel Goed Ecologisch Potentieel (GEP) genoemd. Het oppervlaktewater moet daarvoor voldoen aan normen voor chemische stoffen en kwaliteitseisen voor biologische soortgroepen. Ook dient daarbij de bijbehorende hydromorfolo-gie van bodem, oevers en waterstromen op orde te zijn. Het vooropgezette doel is hierbij een verbeterslag op twee fronten te maken, namelijk door verdere terugdringing van de belasting met vervuilende stoffen en door zodanige inrichting van wateren dat verbeterde condities voor het biologisch leven in het water ontstaan. De nadruk ligt hierbij op de KRW-waterlichamen, voor het behalen van doelen geldt hier een resultaatsverplichting. Maar ook de overige wateren moeten aan bepaalde doelen voldoen, hier geldt een inspanningsverplichting.  
2.1.2 Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 2000 De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn door de Europese Unie opgesteld om de biologische biodiversiteit in Europa in stand te houden. Deze beschermingsgebieden worden ook wel aangeduid als Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn (VR) is gericht op in het wild le-vende vogelsoorten. De Habitatrichtlijn (HR) is gericht op dier- en plantensoorten. De richtlijnen zorgen voor gebieds- en soortenbescherming in Europa.  
Gebiedsbescherming Beide richtlijnen bevatten meerdere bijlages waarin lijsten met soorten zijn opgenomen. Voor vogelsoorten van bijlage 1 van de VR en plant- en diersoorten van bijlage 1 en 2 van de HR wor-
den ‘speciale beschermingszones’ aangewezen. De gebieden die worden aangewezen als speciale 
beschermingszone worden ‘Natura 2000’ genoemd. Samen moeten deze gebieden uiteindelijk een coherent Europees ecologisch netwerk vormen. Binnen de Natura 2000-gebieden kunnen menselijke activiteiten mogelijk blijven, zolang deze maar geen ‘significante effecten’ hebben op vogels en de beschermde natuurwaarden.  
Soortenbescherming Naast gebiedsbescherming bevatten de richtlijnen ook regels voor algemene soortenbescher-ming. Voor vogelsoorten in bijlage 3 van de VR en voor de dier- en plantensoorten in bijlage IV van de HR gelden verbodsbepalingen. Het is verboden deze soorten te doden, vangen, of hun nesten te verstoren. Plantsoorten mogen niet opzettelijk worden geplukt. Voor vogelsoorten in bijlage 2 van de VR zijn er jachtrestricties opgesteld. Op deze soorten mag o.a. niet gejaagd worden tijdens het broedseizoen.  
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2.2 Landelijk beleid 

Voor het landelijk beleid zijn de volgende kaders van belang: Waterwet, Nationaal Waterplan, 
WB21/NBW, het Stroomgebiedbeheerplan, de Wet Natuurbescherming en het Natuurnetwerk 
Nederland.  
2.2.1 Waterwet en Nationaal Waterplan Sinds 2009 is de Waterwet van kracht, het belangrijkste kenmerk van deze wet is de watersys-teembenadering, het geheel van relaties binnen een watersysteem is het uitgangspunt.   De landelijke visie op de watersysteembenadering is uitgewerkt in het Nationaal Waterplan voor de periode 2016-2021. Veiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en ruimtelijke adaptatie staan centraal. Voor regionale wateroverlast is de filosofie van het waterbeleid 21ste eeuw (WB21, zie hieronder) overgenomen in het plan. Wat betreft waterkwaliteit wordt de synergie tussen de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000-gebieden benadrukt. Een integrale bena-dering tussen deze pijlers is hierbij het streven. Tot slot zijn er per deelgebied (Kust, Rivieren, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeer, Noordzee, Noord en Waddengebied, Hoog-Nederland) specifie-ke maatregelen vastgelegd voor het hoofdwatersysteem van de rijkswateren.  De Waterwet geeft een aantal onderwerpen aan waarvoor Provincies bij verordening regels moe-ten vaststellen in afstemming met het waterschap. Daaronder valt onder andere het vaststellen van normen voor de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale systeem (artikel 2.8) en de aanwijzing van gebieden waarvoor het waterschap peilbesluiten moet vaststellen (artikel 5.2). 
 
2.2.2 Waterbeheer 21e eeuw/ Nationaal Bestuursakkoord Water De kern van het Waterbeleid 21e eeuw (WB21) is dat water de ruimte moet krijgen, met als ge-dachteleidraad de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen, afvoeren. Water moet meer ordenend zijn en waterproblemen dienen opgelost te worden binnen het eigen watersysteem en niet af-gewenteld te worden op de buren.  Op rijksniveau is de WB21 visie uitgewerkt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW, 2003) en de aanvulling hierop (NBW actueel, 2008). Het beleid is gericht op structurele veranderingen in de waterproblematiek, zoals klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en ver-stedelijking. Ook waterkwaliteit en de stedelijke wateropgave staan nu prominenter in het ak-koord verwoord. Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te houden zodat problemen met wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit zoveel mogelijk worden voorkomen. Het doel van de afspraken uit het NBW op het gebied van wateroverlast is om duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen waar de verantwoordelijk en aansprakelijkheid van de overheid ophoudt en waar de private aansprakelijkheid start. Om dit te objectiveren zijn in het NBW (werk)normen afgesproken waaraan het watersysteem moet voldoen. In de provinciale omgevingsverordening zijn deze normen definitief vastgesteld (zie ook paragraaf 2.3.2). Er is afgesproken dat de waterbeheerder aan zet is (resultaatverplichting) om het watersysteem te laten voldoen aan deze normen, op de meest kosteneffectieve en doelma-tige wijze. Artikel 5 van de ‘NBW actueel 2008’ gaat over grondwater en GGOR. Met name wordt genoemd dat de waterpeilen en ruimtelijke grondgebruiksfuncties op elkaar afgestemd dienen te worden. Er dient ook gekeken te worden naar functiegeschiktheid van gronden. Het resultaat van het GGOR-proces dient te worden opgenomen in het waterbeheerplan.  
2.2.3 Stroomgebiedbeheerplan Schelde Voor het Scheldestroomgebied zijn de maatregelen betreffende terugdringing van belasting en inrichting van de KRW-waterlichamen opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan. In dit plan is aangegeven dat landbouw de belangrijkste bron is van diffuse verontreiniging met stikstof, be-
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strijdingsmiddelen en zware metalen. Volgens de actualisatie van het plan is het bestaande mest- en gewasbeschermingsmiddelenbeleid niet toereikend om de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Schelde op orde te krijgen. De regulering van agrarische emissies vindt plaats in een aantal landelijke besluiten/wetten, zoals het Activiteitenbesluit, de Wet gewasbe-schermingsmiddelen en biociden en de Meststoffenwet. Het Activiteitenbesluit en de Wet ge-wasbeschermingsmiddelen en biociden zullen worden aangepast aan het nieuwe beleid zoals verwoord in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming.  
2.2.4 Wet Natuurbescherming In Nederland zijn de internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn vanaf 1 janu-ari 2017 verwerkt in de Wet Natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is, door de samen-voeging van de wetten zowel gericht op de gebiedsbescherming als de soortenbescherming.   Met de Wet Natuurbescherming is de bevoegdheid voor handhaving en het verlenen van onthef-fingen en vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen verschoven van het rijk naar de provincie. Mede op aandringen van de waterschappen is een centraal instrument als de gedragscode blijven be-staan inclusief de (centrale) vrijstelling die een goedgekeurde code kent. De overige bevoegdhe-den voor ontheffing van de bepalingen uit de Wet natuurbescherming liggen echter voortaan bij de provincies. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van de grote wateren.  In de Wet Natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat mense-lijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Voor het peilbesluit bete-kent dit dat de mogelijke effecten van peilwijzigingen op de flora en fauna worden bekeken. Voor het peilbesluit van Schouwen is hiertoe een natuurtoets uitgevoerd, deze is weergegeven in   
2.2.5 Natuurnetwerk Nederland Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer gebieden en zijn gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden.   Elk netwerkgebied heeft een zogenoemd natuurdoel. Een natuurdoel beschrijft een bepaalde natuurkwaliteit en wordt gebruikt als een toetsbare doelstelling voor een natuurgebied. De pro-vincies wijzen de natuurdoelen aan. Als de natuurdoelen zijn gehaald en de natuurgebieden een samenhangend geheel vormen, zal het netwerk klaar zijn. De einddatum voor realisatie van het NNN is verschoven van 2018 naar 2027. Het grootste deel daarvan zijn bestaande bossen en na-tuurgebieden. Het Zeeuwse deel wordt aangeduid met Natuurnetwerk Zeeland (NNZ). De be-grenzing en natuurdoelstellingen voor het NNZ worden vastgelegd in het omgevingsplan en het natuurbeheerplan, zie paragraaf 2.3.1.  
2.3 Provinciaal beleid 

Voor het provinciaal beleid zijn de volgende kaders van belang: Omgevingsplan Zeeland 2018, 
Omgevingsverordening Zeeland 2018, Natuurbeheerplan Zeeland en beheerplannen Natura 2000.   
2.3.1 Omgevingsplan Zeeland 2018  Totdat de Omgevingswet in werking treedt, geldt het Omgevingsplan Zeeland 2018. Het Omge-vingsplan beschrijft onder andere het kader voor het Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegi-me (GGOR). De optimale drooglegging is afhankelijk van bodem, functie, watersysteem en maai-veldhoogte. Het omgevingsplan bevat een Waterfunctiekaart en GGOR-bodemkaart, die als uit-gangspunt dient voor GGOR en peilbesluit. Het provinciaal kader voor GGOR maakt onderscheid naar schorgronden, zand- en plaatgronden, poelklei met veen, veengronden en ongerijpte gron-
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den, zie Tabel 2-1. Het waterschap kan de tabel, in overleg met de Provincie, nader uitwerken voor grondgebruik en bodemopbouw op specifieke locaties. De eigenaar of gebruiker van de grond is zelf verantwoordelijk voor een afgestemde grondwaterstand.  Door de complexiteit in functies en bodemopbouw is het vaak niet haalbaar om overal binnen een peilgebied aan dit optimale waterpeil te voldoen. Het Omgevingsplan noemt een referentie-maaiveldhoogte van 10%.  
Tabel 2-1:  Optimale drooglegging (OOR), provinciaal kader 
Functie Bodem OOR: peil in cm onder maaiveld 

(- 10% laagste maaiveld) - Veen 60 - Ongerijpt 60 Natuur - afhankelijk van natuur-doeltype Bebouwing Rest 110 Landbouw Schorgronden 120 Poelklei met veen 100 Zand- en plaatgronden 100  Met het oog op het voorkomen en beperken van regionale wateroverlast bij extreme hoeveelhe-den neerslag, stelt de provincie normen vast voor de afvoer- en bergingscapaciteit waarop regi-onale wateren moeten zijn ingericht. Met deze normen moet het waterschap als waterbeheerder rekening houden bij de inrichting van het regionale watersysteem. Deze normen zijn opgenomen in de omgevingsverordening, zie paragraaf 2.3.2. De toename van extreme regenbuien als gevolg van de klimaatverandering wordt daarbij betrokken. Het waterschap draagt zorg dat uiterlijk in 2027 wordt voldaan aan de in de omgevingsverordening gestelde wateroverlastnormen.  In het Omgevingsplan is ook het Natuurnetwerk Zeeland in planologisch opzicht, vastgesteld. Het Natuurbeheerplan is hiervan een nadere uitwerking waarin de natuur- en beheerdoelen zijn vastgelegd, zie paragraaf 2.3.3.    In het Omgevingsplan Zeeland 2018 wordt aangegeven dat zorgvuldig omgegaan moet worden met (verlaging van) grondwaterstanden in archeologisch waardevolle gebieden.   Het water in Zeeland voldoet uiterlijk in 2027 aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Wa-ter. De doelen en de hiervoor uit te voeren acties zijn opgenomen in de Planherziening KRW en ROR (2016-2021). De provincie heeft de taak om dit te bewaken, geven de hoofdlijnen van het regionaal waterbeleid en stemmen de uitvoering van het waterbeheer af met het waterschap.  
2.3.2 Omgevingsverordening Zeeland 2018 Uit het Omgevingsplan Zeeland 2018 volgt de Omgevingsverordening. In de omgevingsverorde-ning zijn een aantal onderwerpen uit de Waterwet concreet vertaald in regels op provinciaal niveau. Het belangrijkste voor deze PWO zijn de artikelen 4.2 en 4.8. Zie onderstaande kaders.   Genoemde normen sluiten grotendeels aan bij het Nationaal Bestuursakkoord Water. Voor ge-bieden met de functie agrarisch grondgebruik wordt (vooralsnog) echter geen onderscheid ge-maakt tussen gebieden met akkerbouw, graslanden of hoogwaardige teelt. Ook de definitie van glastuinbouw en bebouwing is ingeperkt in de verordening.    



  Versie 0.1  Beleid  

 Waterschap Scheldestromen 13  
    Artikel 4.2 Normen afvoer- en bergingscapaciteit regionale wateren 

 1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn inge-richt geldt als norm een gemiddelde overstromingskans van:  a. 1/100 per jaar voor gebouwde onroerende zaken met een aaneengesloten karakter in ge-bieden met de functie bebouwing (…). b. 1/25 per jaar in gebieden met de functie agrarisch. c. 1/50 per jaar in gebieden met de functie glastuinbouw, groter dan 1 hectare. 2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht geldt geen norm voor:  a. gebieden met de functie natuur. b. andere gebieden dan genoemd in het eerste lid, zoals gebieden met de functie wegen of overige infrastructuur, stedelijk groen en sport. c. gebieden die op grond van een beoordeling door het waterschap uit oogpunt van kosten-effectiviteit worden aangeduid in de legger van het waterschap, die zijn gelegen binnen de oppervlakte van 10%-laagst gelegen gebieden zoals aangeduid op de waterkansenkaart behorende bij het Omgevingsplan Zeeland, dan wel andere met instemming van gedepu-teerde staten in de legger aangeduide gebieden; 3. Bij de toepassing van het eerste en tweede lid wordt ten aanzien van gebieden en functies reke-ning gehouden met ruimtelijke plannen op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de waterfunc-tiekaart behorend bij het Omgevingsplan Zeeland en, indien nodig, het feitelijk grondgebruik.  4. Voor gebouwde onroerende zaken in andere gebieden dan genoemd in het eerste lid, onder a, geldt de norm van het omringend grondgebruik.  5. Bij de beoordeling of een gebied voldoet aan de norm genoemd in het eerste lid, onder b en c, kan 1% van de oppervlakte van het genormeerde gebied buiten beschouwing worden gelaten.  6. Het waterschap draagt zorg dat de afvoer- en bergingscapaciteit van de regionale wateren in het beheergebied uiterlijk in 2027 voldoet aan de normen in dit artikel. De voortgang en prioriteit-stelling komt aan de orde in het verslag en het overleg als bedoeld in artikel 4.15. 
Artikel 4.8 Peilbesluiten   1. Het waterschap stelt voor de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer peilbesluiten vast.  2. Gedeputeerde staten kunnen voor daartoe aan te wijzen gebieden vrijstelling verlenen van het eerste lid, indien daarvoor naar het oordeel van het waterschap zwaarwegende redenen bestaan. 3. Een peilbesluit bevat, naast het bepaalde in artikel 5.2 van de wet*, in elk geval een aanduiding van de aanpassing van de te handhaven waterstanden ten opzichte van de bestaande situatie. Bij een peilbesluit wordt rekening gehouden met het kader voor het gewenste grond- en oppervlak-tewaterregime als bedoeld in het Omgevingsplan van de Provincie.  4. Op de voorbereiding van een peilbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het waterschap stelt gedeputeerde staten op de hoogte van ontwerp-peilbesluiten en vastgestelde peilbesluiten.  5. Het waterschap draagt zorg voor het actueel houden van peilbesluiten, zodanig dat deze zijn toegesneden op veranderingen in de omstandigheden ter plaatse en aanwezige functies en belan-gen.  * De wet bepaalt dat in een peilbesluit waterstanden of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren worden vastgesteld, die gedurende daarbij aangegeven perioden zoveel mogelijk worden gehandhaafd.   
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2.3.3 Natuurbeheerplan Zeeland Het Natuurbeheerplan (2016) beschrijft de beleidsdoelen, de werkwijze en de subsidiemogelijk-heden voor het ontwikkelen en het beheren van natuurgebieden, agrarische beheergebieden en landschapselementen in de Provincie Zeeland. In het Natuurbeheerplan zijn het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ, voorheen EHS), de Natura 2000-gebieden en de agrarische gebieden met natuur-
waarden op kaart aangeduid (‘begrensd’).   Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren. De natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland dragen ook sterk bij aan de identiteit van Zeeland en de kwaliteit van Zeeland als woon- en werkgebied.  De begrenzing van de gebieden die tot het Natuurnetwerk Zeeland behoren is vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland en nader uitgewerkt in het Natuurbeheerplan Zeeland (2016). Het Na-tuurbeheerplan wordt jaarlijks op onderdelen gewijzigd. Op 21 april 2020 hebben Gedeputeerde Staten de aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld.  Het Natuurbeheerplan heeft geen directe planologische consequenties of consequenties voor bestemmingsplannen en heeft dus geen invloed op eigendomsrechten of bestaande gebruiksmo-gelijkheden. In het Natuurbeheerplan worden vooral de natuur- en beheerdoelen van het Na-tuurnetwerk Zeeland vastgelegd en geactualiseerd en het uitvoeringsproces wordt ermee aange-stuurd.  Bij de inrichting van nieuwe natuurgebieden wordt rekening gehouden met de agrarische omge-ving. Met name het instellen van een eigen waterhuishouding in natuurgebieden mag niet leiden tot overlast (vernatting, verdroging, verzilting) voor het aanliggende agrarische gebied. Tot daadwerkelijke inrichting kan pas worden overgegaan als een zodanig aaneengesloten deel ver-worven is dat inrichten ecologisch efficiënt is en er geen overlast optreedt (zoals onkruidgroei) voor het nog niet verworven deel.  
2.3.4 Beheerplannen Natura 2000 Nederland draagt met 162 gebieden bij aan Natura 2000 waarvan er 16 in Zeeland liggen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wijst deze gebieden aan. In een aanwijzingsbesluit beschrijft ze de natuurdoelen voor ieder gebied. Hoe en wanneer de na-tuurdoelen behaald worden dient per gebied uitgewerkt te worden in een Natura 2000-beheerplan. In een beheerplan staat onder andere welke activiteiten in en rond het natuurge-bied mogelijk zijn en op welke manier.  Voor Natura 2000-gebied ‘Oosterschelde’ is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor dit beheer-plan. Aandachtspunten in dit beheerplan hebben voornamelijk betrekking op de kwaliteit en omvang van de habitattypen, de aanwezigheid van voldoende geschikte broedgebieden voor kustvogels en optimaal leefgebied voor de noordse woelmuis en gewone zeehond. Op termijn kunnen de negatieve gevolgen van de zandhonger merkbaar worden. Ook kan verhoogde stik-stofdepositie voor enkele habitattypen zorgen dat de kwaliteit onder druk staat.   Ook de Kop van Schouwen, het duingebied aan de noordwestzijde van het eiland is aangewezen als Natura 2000-gebied. De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het beheerplan, dit is nog in de maak. De Kop van Schouwen is een groot en afwisselend duingebied bij Burgh-Haamstede. Het gebied is aangewezen als Natura 2000-leefgebied voor drie soorten, namelijk de nauwe korf-slak, noordse woelmuis en groenknolorchis. Voor de noordse woelmuis is opgenomen dat de kwa-liteit van het leefgebied moet worden verbeterd. Van grote betekenis zijn de kalkarme vroongronden, met bijzondere graslanden en valleibegroei-ingen, en de kalkrijke valleien in jonge duingedeelten. De natte duingedeelten vormen een leef-gebied voor de noordse woelmuis.   
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2.4 Waterschapsbeleid  

Voor het waterschapsbeleid zijn de volgende kaders van belang: Waterbeheerplan, strategieno-
ta, (ontwerp)-Waterschapsbeheerprogramma  en diverse beleidsnotities. Deze worden hierna 
toegelicht.  
2.4.1 Waterbeheerplan 2016-2021 Alle waterbeheerders in Nederland stellen waterbeheerplannen op, dit is een verplichting vanuit de Waterwet. We hebben wettelijk vastgelegde taken die aangeven wat de maatschappij van ons mag verwachten. Het waterschap heeft de taak het watersysteem doelmatig te beheren en robuust en toekomstbestendig in te richten. De activiteiten van waterschap Scheldestromen zijn gericht op het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen. De hoeveelheid water en de kwaliteit van dit water moet geschikt zijn voor de functies die aan het gebied zijn toegekend. De normen waaraan het watersysteem moet voldoen zijn vastgelegd in de landelijke en provinciale regelgeving en beleidskaders.  In het Waterbeheerplan 2016 – 2021 staan als concrete doelstellingen:  - Watersystemen behoren zodanig te zijn ontworpen dat ernstige en langdurige water-overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen: Oppervlaktewater treedt niet vaak buiten de oevers; - De gehanteerde waterpeilen zijn afgestemd op het grondgebruik oftewel de functies landbouw, natuur en wonen: Goed waterpeil onder normale omstandigheden;  - Zorgen voor een waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: gezond opper-vlaktewater; - Faciliteren van een verantwoord gebruik van het beschikbare zoetwater.   
2.4.2 Strategienota 2019-2023 Het waterschapsprogramma geeft de bestuurlijke kaders en ambities aan die leidend zijn voor de uitvoering van de waterschapstaken. In de strategienota is het waterschapsprogramma per thema uitgewerkt in een strategie om deze ambities te bereiken.  
Gezond water Het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens (wonen, werken, recreëren) en dier. 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.  
Beperken wateroverlast Bij extreme neerslag is er geen verwijtbare schade door een overstroming vanuit de sloot. 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. 
 
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. We stemmen de waterpeilen optimaal af op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte. Eind 2021 hebben we alle peilbesluiten geactualiseerd. In 2027 is het gebied op orde volgens de peilbesluiten.   
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2.4.3 Ontwerp-Waterschapsbeheerprogramma 2022-2027 Elke zes jaar leggen waterschappen het beleid en de aanpak vast; dit is een wettelijke verplich-ting vanuit de Waterwet. Beleid en aanpak zijn noodzakelijk om de waterschapstaken goed uit te voeren. In 2021 stelt Scheldestromen hiervoor het Waterschapsbeheerprogramma (hierna WBP) op. Dit WBP is wat de Omgevingswet het waterbeheerprogramma noemt. Met het WBP geeft Scheldestromen op een transparante manier weer hoe ze sturing en richting geeft aan de werkzaamheden die nodig zijn voor een veilig en bruikbaar beheergebied, met oog voor de om-gevingskwaliteit.   Het vast te stellen Waterschapsbeheerprogramma gaat over de periode 2022 – 2027. Het laat zien welke doelen Scheldestromen de komende periode nastreeft, welke ontwikkelingen daarop van invloed zijn en hoe ze daarmee om zal gaan. Waterschap Scheldestromen is verantwoorde-lijk voor goed waterbeheer, dat wil zeggen: niet te veel of te weinig water, en water van een goede kwaliteit. Dit zijn soms tegenstrijdige belangen (water afvoeren of water vasthouden) die vragen om een complexe afweging. Een andere uitdaging voor het waterschap is het betaalbaar en uitvoerbaar houden van het waterbeheer.  In het ontwerp-WaterschapsbeheerProgramma (WBP 2022-2027) staat als doelstelling voor het programma Watersystemen: - Watersystemen voldoen in 2027 zoveel mogelijk aan de inundatienormen (omgevings-waarden, Omgevingsverordening Zeeland 2021), dit houdt in dat er niet teveel inundatie mag optreden, afgestemd op het gebruik van het gebied: Bij extreme neerslag is er geen verwijtbare schade door een overstroming vanuit de sloot. Er word ingezet op een draai van normatief waterbeheer naar gebiedsgericht, adaptief waterbeheer; - De waterpeilen worden optimaal afgestemd op het grondgebruik en de bodemopbouw, in relatie met wateroverlast en droogte;  - De zoetwaterbeschikbaarheid waar mogelijk vergroten; - Grondwater duurzaam in stand houden en zo mogelijk aanvullen van de hoeveelheid zoet grondwater in het gehele beheergebied (binnen de mogelijkheden); - Goede ecologische waterkwaliteit; het watersysteem is ecologisch gezond. Zo draagt het bij aan een goede omgeving voor mens en dier.  
2.4.4  Nota peilbesluiten Het waterschap heeft de aanpak GGOR en peilbesluiten vastgelegd in de Nota peilbesluiten 2009. De aanpak van het GGOR in Zeeland wordt gekenmerkt door een groter accent op het op-pervlaktewaterregime dan op het grondwaterregime. Met het realiseren van de optimale droog-legging wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede ontwatering en grondwa-terregime. Ontwatering/drainage behoort tot de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar/-gebruiker.  Het peilbeheer is functiegericht, waarbij het huidige grondgebruik uitgangspunt is. Het peil-beheer houdt ook rekening met het bodemtype. Het provinciaal kader voor GGOR (Omgevings-plan) maakt onderscheid naar schorgronden, zand- en plaatgronden, poelklei met veen, veen-gronden en ongerijpte gronden. Deze gronden zijn op een grove schaal vastgelegd in het omge-vingsplan. Op basis van een gedetailleerdere kartering is gekomen tot een meer verfijnde bo-demkundige indeling, waarin verdrogingsgevoelige gronden en bodemtypen met veen beter wor-den weergegeven. Als deze bodemgegevens aanwezig zijn wordt er uitgegaan van een verfijnd GGOR kader dat is gebaseerd op de uitgangspunten als het kader in het omgevingsplan.   In de Nota peilbesluiten zijn uitgangspunten vastgelegd die worden toegepast bij de actualisatie van de peilbesluiten en bij de afweging van de nieuwe peilen. In paragraaf 4.2 staan deze uit-gangspunten beschreven.  
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2.4.5  Aanpak KRW Sinds de aanvang van de KRW heeft het waterschap verschillende beleidsnotities opgesteld om invulling te geven aan de KRW-doelstellingen. Daarin staan de uit te voeren maatregelen en de eisen aan de maatregelen beschreven. De maatregelen bestaan uit: aanleg natuurvriendelijke oevers, verbeteren visstand door oplossen vismigratieknelpunten en (waar mogelijk) aanpassen peilbeheer. De methodiek wordt nader toegelicht in paragraaf 4.4.  
Aanleg natuurvriendelijke oevers De huidige inrichting van een groot deel van de oevers belemmert het behalen van de waterkwa-liteitsdoelen uit de KRW. Het ontbreekt op de meeste plaatsen aan voldoende groeiplaats voor waterplanten en leefgebied voor overige organismen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers 
(NVO’s) langs de KRW-waterlichamen is daarom een belangrijke doelstelling. De oevers dragen tevens bij aan waterberging en het terugdringen van eutrofiëring. In het document dwarsprofie-
len natuurvriendelijke oevers langs KRW lichamen is beschreven hoe een natuurvriendelijke oe-ver eruit moet zien. Uitgangspunten zijn onder andere: - Per kilometer watergang gemiddeld 1 hectare oever natuurvriendelijk in te richten; - De oever moet in totaal minimaal 10 meter breed zijn. De voorkeur gaat uit naar twee-zijdig 5 meter, maar éénzijdig 10 meter kan ook of andere combinaties zoals 3 m en 7 m; - Een bredere oever tot een maximum van 20 m kan worden toegepast ter compensatie, wanneer het op gedeelten fysiek niet mogelijk is een NVO in te richten omdat er bijvoor-beeld een weg of dijk langs ligt; - Een substantieel gedeelte van de oever staat in voldoende diep water met als uitgangs-punt 50 cm onder zomerpeil, oplopend naar 10 cm boven zomerpeil.   Strikt genomen hoeven niet alle oevers langs het KRW-waterlichaam te liggen. Uitgegaan wordt van 90% inrichting en minimaal 60% inrichting. Boven de 60% inrichting langs het waterlichaam mogen ook bovenstrooms gelegen NVO’s in het stroomgebied van het waterlichaaam, worden toegekend aan het KRW-waterlichaam. Daarbij hebben de watergangen met de functie ecolo-gische verbinding de voorkeur.  Sinds 2010 zijn de kosten voor de realisatie van de oevers sterk gestegen. Enerzijds omdat de grondprijs gestegen is en anderzijds omdat er gekozen wordt voor een duurzamere oeverin-richting. Met de Provincie is afgesproken om na te gaan hoe er beter en slimmer met de be-schikbare middelen omgegaan kan worden om de KRW waterlichamen in 2027 op orde te hebben. Zo wordt er enkel nog op vrijwillige basis grond aangekocht of wordt gezocht naar com-binaties met andere inrichtingsmaatregelen, zoals het creëren van extra waterberging.   
Vismigratie en visstandbeheer Om de trek van vissen zoals aal en driedoornige stekelbaars mogelijk te maken, moeten de aan-wezige migratieknelpunten bij gemalen en/of stuwen aangepakt worden. Ook de populaties standvissen kunnen hier van profiteren omdat het leefgebieden aan elkaar koppelt en de overle-vingskansen van de populaties vergroot. In de Beleidsnota Visbeheer (2015) is een lijst opgenomen met prioritaire vismigratieknelpunten die waterschap Scheldestromen wil oplossen, om de trek van vissen zoals Aal en Driedoornige Stekelbaars mogelijk te maken. Ook de populaties standvissen kunnen hier van profiteren. De totale doelstelling is om 60% van het beheergebied vispasseerbaar te maken in de periode tot 2027. Hiervoor is tevens een knelpuntenkaart gemaakt, waarop ook minder prioritaire knelpun-ten staan. Op de knelpuntenkaart is zichtbaar welke stuwen of gemalen binnen het betreffende PWO gebied nog voorzien moeten worden van een vispassage in de huidige situatie. De priorite-ring die aan de migratieknelpunten wordt toegekend is gebaseerd op: - De grootte van het achterliggend bereikbaar waterareaal en de diversiteit in biotopen; - De kwaliteit van de visstand bovenstrooms (EQR score op de maatlat vis); - Is er een bijdrage aan NNN, EVZ en Natura2000; 
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- Geschatte kosten van de benodigde voorziening; - Bijdrage aan zoet/zout overgangen (vooral van belang voor Rijkswateren).  

Peilbeheer Vanuit de KRW-doelen wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer (’s winters hoger en in de zomer zakt het peil lager uit). Op dit regime is de natuur ingesteld. Vanwege de verschillende landgebruikfuncties is in de praktijk het waterpeil in de winter juist lager ingesteld dan in de zomer; dit voorkomt wateroverlast in de winter en verdroging in de zomer. Het verschil in het tegennatuurlijke winter- en zomerpeil kan soms zeer groot zijn, waardoor het ecosysteem niet goed kan functioneren. Nivellering van het verschil tussen zomer- en winterpeil is daarom het streven in gebieden waar een natuurlijk peilbeheer niet gewenst is. In de peilafweging wordt er naar gestreefd om het zomerpeil niet hoger dan 20 cm boven het winterpeil uit te laten komen. Dit streven komt voort uit het Stroomgebiedbeheerplan.   
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3 Gebiedsbeschrijving 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het gebied Schouwen. De beschrijving richt zich op 
fysieke eigenschappen, zoals topografie, grondgebruik, bodem en watersysteem.  
3.1 Begrenzing en topografie Het deelgebied Schouwen beslaat circa 12.000 ha en is onderdeel van de gemeente Schouwen-Duiveland. De Noordzee, Oosterschelde en het Grevelingenmeer vormen natuurlijke grenzen van het gebied. Aan de oostzijde vormt de Schouwsedijk van Zierikzee naar Brouwershaven de grens tussen het afvoergebied van Schouwen en die van Duiveland. Een topografische kaart met de begrenzing is weergegeven in Figuur 3.1.  Het gearceerde duingebied valt buiten de scope van deze planvormingsstudie. Wel is de afvoer uit dit gebied meegenomen in het onderzoek naar het poldergebied Schouwen. Het duingebied heeft een afwijkend karakter en waterbeheer ten opzichte van het poldersysteem. In het duin-gebied is de drooglegging sterk grondwater gestuurd. Het beperkte oppervlaktewatersysteem wat in het duingebied aanwezig is, is gelegen in het stedelijke gebied en heeft slechts in zeer geringe mate invloed op de grondwaterstanden in de Kop van Schouwen. Hierdoor is onze PWO aanpak niet toepasbaar op dit bijzondere duingebied. Voor het gebied de Kop van Schouwen zal een apart onderzoek volgen samen met provincie en gemeente Schouwen-Duiveland naar opti-malisatie van het watersysteem, waarbij rekening wordt gehouden met het Natura 2000 gebied, het waterwingebied, de Stedelijke WaterOpgave (SWO) en planvorming en maatregelen van de Optimalisatie AfvalwaterSysteem (OAS Westerschouwen 2014 – 2027). Herziening van het peilbe-sluit voor de Kop van Schouwen zal dan ook plaatsvinden.   
Figuur 3-1: Gebiedsbegrenzing Schouwen  
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3.2 Historie  

De naam “Schouwen” is waarschijnlijk afgeleid van Schelde-gouw. Met gouw werd vroeger een stuk land bedoeld. Maar ook de rivier die vroeger het eiland Schouwen van het eiland Duiveland scheidde heette de Gouwe. Door inpolderingen zijn deze twee eilanden één geworden.   
Zo’n 3.500 jaar geleden was bijna geheel Zeeland bedekt onder een dikke laag veen, met daar-onder zandafzettingen uit het pleistoceen (ook de duinen zijn in het pleistoceen gevormd). Door temperatuurstijging trok het zeewater steeds hoger op en vormden zich dikke kleiafzettingen. De eerste dijken werden aangelegd en hierbinnen concentreerde zich bewoning en intensief grondgebruik. Het land binnen deze eerste dijken wordt ook wel oudland genoemd.  Schouwen-Duiveland lag al erg laag ten opzichte van de zeespiegel, maar de ontwatering van het gebied door middel van sloten en andere watergangen ging gepaard met inklinking van de veen-lagen in de ondergrond en met rijping van de klei. Hierdoor daalde het maaiveld nog verder en ontstonden laaggelegen poelgronden. Verzande kreken kwamen daardoor uiteindelijk juist hoger in het landschap te liggen en vormden kreekruggen. Veenwinningen (voor brandstof en zout) zorgde plaatselijk voor een nog lager maaiveld en hier en daar is ook de bovenste kleilaag ver-wijderd voor de steenbakkerijen, soms wel bijna twee meter.   Kenmerkend voor Schouwen-Duiveland zijn de zogenaamde inlaagdijken, inlagen en karrenvel-den. Deze zijn ontstaan uit middeleeuwse waterstaatstechnieken. De oudste bepaling omtrent de aanleg van inlaagdijken op Schouwen dateert uit 1291. Het aanleggen van inlaagdijken ge-beurde op plekken waar de bestaande zeedijk dreigde in te storten. Teneinde dit te voorkomen werd achter de instabiele zeedijk een reservedijk aangelegd, de zogenaamde inlaagdijk. Het gebied tussen de oude zeewering en de nieuwe dijk was maximaal enkele honderd meters breed en werd in de Middeleeuwen ‘insete’ genoemd, tegenwoordig inlaag. De meeste inlagen komen voor waar een diepe stroomgeul vlak langs de dijk loopt, met name langs de Ooster- en Wester-schelde, en waar de ondergrond van jong zeezand erg zwak is. In het poldergebied Schouwen  zijn inlagen voornamelijk te vinden aan de zuidkust van Schouwen, zoals de Koudekerksche In-laag, Westenschouwse Inlaag, Flaauwers Inlaag en Cauwers Inlaag. Maar de meeste inlagen gin-gen verloren doordat de zeedijk daadwerkelijk bezweek. Tussen 1475 en 1650 is zo’n 3500 hec-tare aan polderland van het Zuidland van Schouwen verdwenen, inclusief een groot aantal dor-pen zoals Oudekerke, Zuidkerke, Simonskerke, SintJacobskerke, Brieskerke en Koudekerke. De huidige zeedijk is de inlaagdijk uit 1581. Vaak werd uit de inlagen klei gehaald om de zee- of inlaagdijk mee te versterken. Doordat de klei in stroken was verwijderd ontstonden langgerekte plassen of greppels die van elkaar werden gescheiden door dammetjes. Aan de achterzijde van de karrenveld liep meestal een afwateringssloot. De afgegraven klei werd met karren afgevoerd, hetgeen naam gaf aan deze kleiwinningsgebieden: karrenvelden. Naast de inlagen en karrenvel-den herinneren ook de wielen of welen (doorbraakkolken) aan de strijd tegen het water. Zo is de Schelphoek ontstaan als doorbraakkolk na dijkdoorbraak in 1953.   In het kader van schaalvergroting in de landbouw en een efficiëntere agrarische bedrijfsvoering zijn er in de regio Schouwen-Duiveland verschillende herverkavelings- en ruilverkavelingspro-jecten uitgevoerd en zijn er nieuwe wegen en waterlopen aangelegd. Maar er zijn ook uitgebrei-de oudlandgebieden gespaard en overgedragen aan natuurbeschermingsorganisaties.   
3.3 Grondgebruik In de huidige situatie is een groot deel van het gebied geschikt voor akkerbouw en grasland, de-ze vormen van landgebruik komen naast elkaar voor. In de laaggelegen delen van Schouwen komt vooral grasland en akkerbouw met mais voor. De dorpen beperkten zich van oudsher gro-tendeels tot de kreekruggen en ook de wegen liepen in een kronkelig patroon over deze ruggen. De kernen zijn in de loop van de tijd verder uitgebreid en ook het wegenpatroon is veranderd met de aanleg van de provinciale wegen N57 en N59.   
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Het grondgebruik, weergegeven in Figuur 3-2, wordt voor dit onderzoek opgedeeld in de functie-klassen: - Bebouwing en wegen; - Grasland; - Akkerbouw (hoogwaardige teelten en overige teelten); - Natuur; - Water.    
Figuur 3-2: Functiekaart 2018  
3.4 Natuurnetwerk Ruilverkaveling heeft plaatsgevonden in gebieden die door zoute kwel minder geschikt waren voor landbouw. Hierdoor werd aaneengesloten land beschikbaar voor het aanleggen van natuur-gebieden. Dit heeft vooral langs de zuidkust van Schouwen geleid tot vele nieuwe natuur (zie ook paragraaf 3.13.2). Belangrijke ecologische gebieden op Schouwen zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland, zie ook Figuur 3-3. Dit is een netwerk van zowel grote als kleine gebie-den waar de natuur in feite voorrang heeft. Elk Natuurnetwerk-gebied heeft een zogenoemd natuurdoel, aangewezen door de provincie. Een beschrijving van de natuurdoelen is te vinden in het Natuurbeheerplan Zeeland. Met name het duingebied heeft grotendeels een natuurfunctie. Grote natuurgebieden in het poldergebied zijn de Prunje en de overige nieuwe natuurgebieden van de Zuidkust Schouwen en het Zoomgebied bij Burgh-Haamstede.   Het hoofdwaterstelsel op Schouwen is daarnaast aangewezen als KRW-waterlichaam, waarvoor specifieke eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit, zie ook paragraaf 3.11.   



  Versie 0.1  Gebiedsbeschrijving  

 Waterschap Scheldestromen 22  
 

Figuur 3-3: Ligging Natuurnetwerk en KRW-lichamen  

3.5 Maaiveldhoogte De hoogteligging van het maaiveld wordt op kaart weergegeven in Figuur 3-4. De duinen reiken soms wel tot +40 m NAP. Het midden- en oostelijke deel van Schouwen bestaat uit polder met geringe hoogteverschillen, variërend van -1,5 m NAP tot -0,50 m NAP. De polders zijn in enkele honderden jaren door inklinking verder gezakt.    
Figuur 3-4: Hoogtekaart (AHN3, 0.5 m grid, inclusief handmatige correcties) 
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Het AHN3 is voor Zeeland ingevlogen in 2014. Voor sommige recente ontwikkelingen, zoals de inrichting van diverse nieuwe natuurgebieden is het AHN3 niet actueel meer. Voor deze gebie-den is het AHN handmatig gecorrigeerd op basis van inrichtingsplannen.   
3.6 Bodem Schouwen valt onder het zuidwestelijk zeekleigebied. De ondergrond van Schouwen tot een diepte van ongeveer 20 meter is bepaald door opeenvolgende perioden van afzettingen en ero-sies door de zee en door veenvorming. Van onder naar boven bestaat de ondergrond uit:  - eerste afzetting: ‘Veen op grote diepte’ (7.000 tot 5.000 v. Chr.); - tweede afzetting: ‘Oud-Holocene Wadzand’ (5.000 v. Chr.), door deze afzetting werd het onderliggende veen samengeperst; - derde afzetting: ‘Oude Blauwe Zeeklei’, ontstaan door verlanding waddenlandschap;  - vierde afzetting: er vormde zich veen op de Oude Blauwe Zeeklei (1.800 v. Chr.); - Het veen werd aan het begin van onze jaartelling aangetast door de zee en bedekt met een laag jonge zeezand- en jonge zeekleiafzettingen.  Ondanks afzetting van veen en jonge zeezand- en zeeklei op de Oude Blauwe Zeeklei ligt in het centrale deel van Schouwen de Oude Blauwe Zeeklei nog tot aan de oppervlakte. Deze ondiepe ligging kan komen door moernering van veen of door plaatselijke opduikingen van de oude zee-kleilaag.  In het kader van dit onderzoek zijn vooral afzettingen in de bovenste twee meter beneden het maaiveld van belang. De bodemkaart die gebruikt is voor dit onderzoek bestaat grotendeels uit de 1:10.000 kaart. Aangezien deze niet volledig gebiedsdekkend is, is deze aangevuld met de 1:50.000 bodemkaart. Het resultaat is te zien in Figuur 3-5. Het lage deel van de polder van Schouwen bestaat afwisselend uit schorgronden en poelklei met veen. Het hoger gelegen duin-gebied bestaat grotendeels uit zand- en plaatgronden.   
Figuur 3-5: Bodemkaart van Schouwen (gecombineerd 1:10.000 en 1:50.000) 
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3.7 Archeologie De kaart uit het omgevingsplan Zeeland 2018 geeft aan dat er verspreid over Schouwen locaties met vastgestelde archeologische waarde voorkomen, zie Figuur 3-6.  Van belang is dat eventueel voorgestelde peilaanpassingen geen negatief effect hebben op deze waarde.   
Figuur 3-6: Kaart archeologie  
3.8 Oppervlaktewatersysteem Waterhuishoudkundig kan het gebied worden gezien als één groot afvoergebied. In het gebied ligt een stelsel van hoofdwatergangen en haarvaten. Uiteindelijk stroomt al het water richting de twee afvoergemalen Prommelsluis en Den Osse, die het overtollige water de dijk over pom-pen naar respectievelijk de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Enkele onderbemalingen pompen binnendijks in het afvoergebied het overtollige water weg van plaatselijk lager gelegen locaties, richting de twee afvoergemalen. De polder Prunje is op Schouwen de grootste onder-bemaling. Het gemaal Prunje betreft nog een vijzelgemaal. Daarnaast zijn er enkele kleinere onderbemalingen bij de inlagen ten oosten van Brouwershaven en ten westen van Zierikzee. De afvoergebieden en bijbehorende gemalen zijn weergegeven in Tabel 3-1: Afvoergebied met hoofdkunstwerken en in Figuur 3-7. Bij calamiteiten kunnen er twee noodpompen van elk 60 m3/min worden ingezet bij een speciaal daarvoor ingerichte locatie bij de Schelphoek.  
 
Tabel 3-1: Afvoergebied met hoofdkunstwerken 
Afvoergebied Oppervlak 

(ha) 
Kunstwerk 
Naam Code Max. Capaciteit 

(m3/min) Schouwen 11300 Gemaal Den Osse, Gemaal Prommelsluis KGM9 KGM7 460 618 Prunje, onderbemaling  655  Gemaal Prunje KGM6 88 
  Het gemiddelde getijde verschil op de Oosterschelde ter hoogte van Zierikzee bedraagt 3,5 me-ter. Op de Grevelingen is slechts zeer geringe getij-invloed aanwezig, van gemiddeld ca 5 cm.  
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Figuur 3-7: Afvoergebieden met gemalen  Het gebied ontvangt water hoofdzakelijk van neerslag en deels van kwel (zie paragraaf 3.9). Er zijn geen voorzieningen voor wateraanvoer van buiten het gebied. Enkel bij het natuurgebied Prunje zijn enkele windmolens geplaatst met een zeer geringe capaciteit, om water vanuit het lager gelegen deelgebied te kunnen inlaten in het hoger gelegen deelgebied.  De streefpeilen die het waterschap hanteert worden vastgelegd in een peilbesluit. Het vigerende peilbesluit dateert van 5 augustus 1982 en is vastgesteld door het bestuur van het voormalig wa-terschap Schouwen-Duiveland. In 1987 is dit peilbesluit herzien met aangepaste kaart.   Als onderdeel van de PWO wordt een nieuw peilbesluit opgesteld. Vooruitlopend hierop zijn er op Schouwen diverse projecten van het waterschap als proefproject aangemerkt door Gedepu-teerde Staten. Een proefproject geeft ruimte om buitenom de waterwet bepaalde (inrich-tings)maatregelen gefaseerd uit te kunnen voeren en proefondervindelijk te implementeren in één nieuw peilbesluit. Het gaat op Schouwen om de volgende projecten: - (hydrologische) Systeem-analyse Schouwen (SAS); - Natuurontwikkeling Zuidkust van Schouwen; - Kop van Schouwen leeft met water; Zie ook paragraaf 3.13 voor een nader beschrijving van deze gebiedsontwikkelingen. Met deze planvorming wateropgave is het huidige functioneren van het watersysteem integraal in beeld gebracht, waarbij dus ook wordt beoordeeld in hoeverre de inrichtingsmaatregelen uit deze pro-jecten bijdragen aan onze doelstellingen voor peilbeheer en het voorkomen van wateroverlast.   
3.9 Kwel en infiltratie De gegevensbron van de kwel en infiltratie is de grondwatermodellering van Deltares die in op-dracht van de provincie Zeeland is uitgevoerd in 2010, door ons gecorrigeerd met de eerdere kwelkaart van de provincie voor kwel vanuit het buitenwater.  
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Het gebied heeft delen waar kwel naar het gebied stroomt en delen waar het water infiltreert naar de ondergrond. Op de kaart is te zien dat vrijwel de gehele polder invloed van kwel onder-vindt, op enkele hoger gelegen delen na waarop de kernen zijn gelegen. Aan de randen van het gebied en de laaggelegen inlagen is de kwelflux het sterkst. De duinen fungeren als infiltratiege-bied. Het geïnfiltreerde water komt deels aan de duinrand als zoete kwel weer naar de opper-vlakte.      
Figuur 3-8: Kwel en infiltratiegebieden, wintersituatie  
3.10 Zoet-zout verdeling In perioden dat de zee de dienst uitmaakte in Zeeland, is de ondergrond verzadigd met zout wa-ter. Als de zee op afstand bleef, trad er lokaal infiltratie op van zoet regenwater. Daarmee ont-stonden plaatselijk zoetwaterbellen in een verder zoute omgeving. Ook nu is dat nog zo. De in-filtratie wordt bepaald door de hoogteligging van een gebied en zijn lithologie. Als een gebied beneden zeeniveau ligt, kan regenwater voor een zoete bovenlaag zorgen in de bodem, maar veel dieper komt de zoete invloed daar niet.  Op de FRESHEM-kaart (Figuur 3-9) is te zien op welke diepte onder maaiveld de overgang van zoet naar zout water zich bevindt. Afhankelijk van de lokale omstandigheden zit er veel of wei-nig zoetwater in de bodem, en er komt op relatief korte afstand grote variatie voor. Op de kaart is te zien dat in de duinen zich grote reserves zoetwater bevinden, Deze zoetwaterbel strekt zich uit tot voorbij Haamstede. In het overgrote deel van de polder van Schouwen zit er weinig zoetwater in de bodem en komt het zoute water (bijna) tot in de wortelzone. Lokaal kan op de wat hoger gelegen gronden in de polder het zoet-zout grensvlak tot een diepte rijken van ca 10 meter onder maaiveld.   
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Figuur 3-9: FRESHEM-kaart met zoutgrens 1500 mg Cl/L  
3.11 Waterkwaliteit Het hoofdwaterstelsel op Schouwen is aangewezen als KRW-waterlichaam, waarvoor specifieke eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit. KRW-waterlichaam Schouwen is 16 km lang. Een groot deel van de oevers zijn natuurvriendelijk ingericht. Het waterlichaam heeft het type ‘M31; 
kleine brakke tot zoute wateren’. De status van het KRW-waterlichaam is ‘kunstmatig’. Dit be-tekent dat de waterkwaliteitseisen die in dit gebied gesteld worden minder streng zijn dan zgn. natuurlijke wateren.   Het grootste deel van het waterlichaam Schouwen is sterk brak (3000-7500 mg/l). Lokaal kunnen door heel Schouwen plaatselijke omstandigheden (duinwater, kreekruggen, laaggelegen gebie-den) van M31 afwijkende chloridegehaltes voorkomen.  De ecologische waterkwaliteit is typisch voor sterk brak water. Soortenarm met een relatief lage biomassa. In waterlichaam Schouwen groeien twee soorten ruppia, namelijk snavelruppia en spiraalruppia. Dit zijn typische ondergedoken vaste waterplanten die voorkomen in brak water. De soorten staan op de Nederlandse Rode lijst van planten. In de oever groeit hier en daar riet. Kenmerkende macrofauna zijn de aasgarnaal, brakwatersteurgarnaal, brakwaterpissebed en ver-schillende soorten vlokreeften. Qua vis bestaat de soortensamenstelling uit aal, bot, brakwater-grondel en driedoornige stekelbaars.  In paragraaf 4.4 wordt beschreven hoe het waterschap omgaat met de KRW en wat dit betekent voor het waterlichaam.  
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3.12 Afvalwater en riool-overstorten De kernen op Schouwen voeren hun afvalwater af naar de rioolwaterzuiveringen (rwzi) in Wes-terschouwen en De Verseput. De woonkernen op Schouwen zijn in het algemeen nog uitgerust met een gemengd rioolstelsel, afvalwater en hemelwater worden in hetzelfde rioolstelsel afge-voerd. Voor het oppervlaktewater is dit enkel van invloed wanneer het riool bij extreme neer-slag vol raakt en er via een overstort vuil water op oppervlaktewater wordt geloosd.  Recentere woonwijken hebben vaak een (verbeterd)gescheiden stelsel. Hierbij wordt het he-melwater direct ‘afgekoppeld’ van het afvalwater en geheel of gedeeltelijk op oppervlaktewater in de omgeving geloosd.  

 
Figuur 3-10: Overzicht afvalwaterstructuur  
3.13 Relevante gebiedsontwikkelingen In de periode tussen het laatste peilbesluit (1987) en nu hebben er diverse ontwikkelingen in het gebied plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op het functioneren van het watersysteem in de polder Schouwen. Deze ontwikkelingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht.   
3.13.1  Systeem analyse Schouwen (SAS) Naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 is in opdracht van het waterschap een uitgebreide (hydrologische) systeem-analyse uitgevoerd voor het totale afvoergebied Schouwen. Middels de-ze studie is het hele waterbeheersingssysteem doorgelicht en zijn berekening uitgevoerd met extreme neerslagfrequenties. Dit onderzoek, ook wel bekend als de SAS-studie, heeft geleid tot een uitgebreid pakket van maatregelen om te komen tot een WB21-proof watersysteem. Er is destijds bewust gekozen voor maatregelen in de trits vasthouden-bergen-afvoeren, om hiermee het watersysteem robuuster te maken en meer sturingsmogelijkheden te creëren:  - aanleg berging middels natuurvriendelijke oevers (ruim 15 ha); - capaciteitsvergroting afvoergemalen Prommelsluis en Den Osse (+25%) 
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- plaatsing/aanpassing van 13 stuwen om beter te kunnen sturen in het vasthou-den/verdelen van neerslag ter ontlasting van de gemalen;  - inrichtingsmaatregelen Schelphoek tot waterbergingsgebied (overloopgebied); - aanleggen van een opstelplaats voor twee mobiele pompen t.b.v. noodbemaling (+10%). Al deze maatregelen samen hadden als doel om de kans en omvang van inundatie bij extreme neerslag sterk te reduceren. Het maatregelenpakket is grotendeels gecombineerd uitgevoerd met de landinrichtingsprojecten op Schouwen. In deze studie is ook vooruitgekeken naar de mo-gelijkheden die de toekomstige natuurgebieden kunnen bieden voor waterberging (zie ook on-derstaande paragraaf).   

3.13.2  Zuidkust van Schouwen (landinrichting Schouwen-Oost) De Zuidkust van Schouwen is in het Natuurbeleidsplan 1992 van de rijksoverheid aangemerkt als een kerngebied uit de ecologische hoofdstructuur, waarvan de begrenzing is vastgesteld in de Zeeuwse uitwerking van het Natuurbeleidsplan uit 1995. Door natuurontwikkeling is een groot areaal, doorgaans marginale, landbouwgrond omgevormd tot een aaneengesloten natuurgebied, met een totale oppervlakte van circa 1000 ha (incl. bestaande  natuur). Het waterschap is intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en realisatie. De waterbe-heersing is sturend voor de ontwikkeling van de ecotopen in het natuurgebied. Dit heeft ge-vraagd om aanpassing van de waterpeilen. In de inrichtingsplannen van de gebieden is aandacht gegeven aan zowel inrichting als beheer, alsook aan mogelijke, hydrologische gevolgen van de te realiseren peilverhoging voor aangrenzende gebieden. Nadere afspraken hierover zijn vastgelegd in het Convenant Natuur en Landbouw. Effecten van het (peil)beheer zijn gedurende de proefpe-riode gevolgd, zowel binnen als buiten het plangebied. Vanaf groeiseizoen 1997 tot heden is er jaarlijks een inventarisatie gemaakt van de mogelijke kwelschade in een strook landbouwgebied grenzend aan de natuurontwikkelingsgebieden.  Bij calamiteiten met extreme neerslag is in overleg met de terreinbeheerders waterberging mo-gelijk in veel van deze natuurgebieden. Door het opzetten van stuwen worden deze gebieden tijdelijk afgekoppeld van het poldersysteem, waarmee het poldersysteem wordt ontlast. Sommi-ge stuwen zijn geautomatiseerd met een bufferfunctie om water in natte perioden beter vast te kunnen houden. 
3.13.3  Kop van Schouwen leeft met water Het watersysteem in de Kop van Schouwen is zeer complex omdat de verschillende functies van wonen, natuur en waterwingebied (met ieder hun eigen waterpeilen en grondwaterstanden) naast en zelfs door elkaar lopen. Om de wateroverlast terug te dringen zijn er verschillende ini-tiatieven geweest waarbij partijen als Provincie Zeeland, gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap hebben samengewerkt. In de periode 2001 – 2007 is er een eerste samenwerking ge-weest waarbij maatregelen, zoals het verbeteren van het af- en ontwateringswatersysteem, ge-troffen zijn in het gehele gebied van de Kop van Schouwen.  Eind 2014 hebben waterschap Scheldestromen, gemeente Schouwen-Duiveland en provincie Zeeland extra maatregelen getrof-fen in het kader van het project “Kop van Schouwen leeft met water” in Nieuw-Haamstede en de Duinzoom om wateroverlast te voorkomen. Hoewel er al veel was geïnvesteerd in dit gebied om de wateroverlast tegen te gaan, bleek dat sommige bewoners toch nog overlast ervaarden. De extra maatregelen zijn getroffen in Nieuw-Haamstede door een pompgemaal te plaatsen aan de Strandweg en in het gebied de Duinzoom. Dit is het gebied tussen de Hoge Zoom en Lage Zoom in gelegen. In de Duinzoom heeft natuurontwikkeling plaatsgevonden waarbij onder ande-re duinbeken zijn aangelegd. De maatregelen die zijn getroffen zijn onder andere het verbete-ren van de afvoertrajecten door extra verbindingen aan te leggen tussen de Hoge en Lage Zoom en door de frequentie van het maaionderhoud en het baggeren te verhogen omdat door de zan-dige ondergrond het watersysteem en de greppels snel verzanden.  
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De grond- en oppervlaktewaterstanden worden gemonitord om te bezien of de uitgevoerde maatregelen effect hebben. Evaluatie hiervan moet nog plaatsvinden. Zoals in paragraaf 3.1 aangegeven zal een herziening van het peilbesluit voor de Kop van Schouwen nog plaatsvinden.  
3.14 Autonome ontwikkelingen Ook tijdens de planperiode lopen er autonome gebiedsontwikkelingen waarmee rekening is ge-houden in deze PWO en die kansen kunnen bieden om het watersysteem verder te optimaliseren.  
3.14.1 Gebiedsontwikkeling Rampweg Het projectgebied van deze gebiedsontwikkeling bevindt zich tussen Renesse en de Rampweg bij de Brouwerdam, zie onderstaande afbeelding. Het gebied is vanuit de Kustvisie als aandachtsge-bied benoemd, vanwege: - het ontbreken van sterke landschappelijk structuren; - de hoge druk op de gronden vanuit recreatieve ontwikkelingen (nabijheid van duinen, strand, Brouwersdam en dorpskern Renesse). Het idee is om een visie te ontwikkelen voor het gebied waarbij landschappelijk wordt nage-dacht over de inpassing van de recreatieve ontwikkelingen en zo kwaliteit toe te voegen aan het gebied (het landschap produceren in plaats van consumeren).  Het waterschap is bij dit project betrokken om toe te zien dat voldoende rekening wordt gehou-den met hydrologische randvoorwaarden en mogelijke kansen te benutten voor het versterken van de waterhuishouding binnen het plangebied en omliggende peilgebieden.   
Figuur 3-11: Schets voor een landschappelijk streefbeeld met kreken, lanen en zichtlijnen.   
3.14.2 Living lab Schouwen-Duiveland / Broedplaats Zoetwater Living Lab Schouwen-Duiveland is een in 2018 opgerichte netwerkorganisatie van overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers, onderzoeksinstituten en inwoners. Samen onderzoeken ze innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. Ze richten zich in eerste instantie op 2 onderzoeksthema’s:   - Duurzame zoetwatervoorziening voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw - Ecologisch verantwoorde zoute voedselproductie in de Oosterschelde en Grevelingen 
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Het thema duurzame zoetwatervoorziening van het Living Lab is in 2019 als “Broedplaats Zoet-water Schouwen-Duiveland” onderdeel geworden van het Gebiedsplan Vitaal Platteland Zuidwes-telijke Delta van het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het wordt financieel gesteund door het Ministerie van LNV, provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Gemeente Schouwen-Duiveland. Tot en met 2023 wordt er binnen deze broedplaats aan verschillende projecten ge-werkt. Zie ook het onderstaande kader.   
Broedplaats zoetwater  Doelstelling van de broedplaats:  
Onderzoeken we hoe in de toekomst ook zonder aanvullende zoetwater aanvoer en met een toenemende zout-
druk en verzilting in de Zuidwestelijke Delta duurzame landbouw en natuurbeheer kan worden bedreven.   We zien daarbij de transitie naar een klimaatbestendig zoetwater systeem als kans voor een volhoudbare land-bouw, rijke natuur en aantrekkelijke leefomgeving.  Doelen: 

- Versnelling van de wateropgave in een concreet pilotgebied als voorbeeld voor andere projecten in de Zuidwestelijke delta en de rest van Nederland  
- Ontwikkelen van oplossingen voor knellende sectorale kaders, regelgeving en financiering  
- Bundelen van kennis en instrumenten ten aanzien van de wateropgave bij alle betrokken overheidspar-tijen.  
- Voortzetten en verder intensiveren van de nu al nauwe en enthousiaste betrokkenheid en inbreng van kennisinstellingen (WO-HBO-MBO).  
- Werken als één overheid (verbindend besturen/governance-vraagstukken) en verbinding liggen met se-mipublieke en private stakeholders (doelen Omgevingswet en IBP).   Dit gebeurt door het ontwikkelen van innovatie over drie lijnen: 1. Gebiedsgerichte aanpak in fieldlabs; ontwikkelen van integrale gebiedsplannen 2. Versnellen van innovaties in governance (taskforce governance) 3. Kennis delen en gezamenlijk leren   

3.14.3 Onderzoek naar zoetwateraanvoer Vanuit de landbouw blijft de vraag naar mogelijkheden van externe zoetwateraanvoer bestaan. In de gemeenteraad is hierover in 2019 een motie aangenomen. Tussen de gemeente en de pro-vincie is afgesproken deze vraag te onderzoeken, waarbij de provincie de leiding neemt. Later is besloten om ook het waterschap hierbij te betrekken en het onderzoek in delen te splitsen: 1. onderzoek naar de mogelijkheden en kosten om het water naar het eiland te krijgen, hierbij worden verschillende bronnen en aanvoerroutes onderzocht (Volkerak, Haring-
vliet, Biesbosch, …);  2. onderzoek naar distributie en verdeling op het eiland, waarbij de ZLTO afdeling Schou-wen-Duiveland (Agrarisch Schouwen-Duivelend, ASD) een sterke voorkeur heeft voor een volledig zoet oppervlaktewatersysteem.  Deel 1 van het onderzoek loopt momenteel nog. Wanneer de resultaten uit 1 enigszins kansrijk lijken volgt deel 2.   
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4 Onderzoeksmethode 
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe het onderzoek planvorming wateropgave is uitgevoerd. De 
werkwijze is vastgelegd in het Draaiboek Hydrologische Wateropgave. In het onderzoek komen 
de drie deelpijlers terug, te weten de toetsing van het peilbeheer onder normale omstandighe-
den (GGOR), het toetsen van mogelijke inundaties bij extreme neerslag (WB21) en tot slot wor-
den diverse componenten van de ecologische waterkwaliteit beschouwd (KRW).   
4.1 Modelbouw Voor de toetsing van het watersysteem onder normale omstandigheden en bij extreme neerslag wordt het hoofdwatersysteem in een oppervlaktewatermodel nagebootst en onderzocht. Hier-voor wordt gebruik gemaakt van het modelinstrumentarium SOBEK (versie. 2.13.002) met de modules: Channel flow en Rainfall Runoff. Hier wordt verder naar gerefereerd als “het model”.  Het model voor Schouwen is gebouwd zoals beschreven in het Draaiboek Hydrologisch onderzoek wateropgave (versie 3.3, Waterschap Scheldestromen, 2019). In Bijlage 1: Rapportage modelstu-die wordt de modelbouw nader toegelicht evenals de modelkalibratie en -validatie.  
4.2 Toetsing peilbeheer onder normale omstandigheden; GGOR methodiek Onder normale omstandigheden (geen calamiteiten, geen extreme neerslag of droogte) is het peilbeheer een belangrijk aspect voor het functioneren van het watersysteem. Er zijn nog ande-re factoren die een rol spelen, zoals onderhoud, maar daarop is dit onderzoek niet gericht. On-der normale omstandigheden bedoelen we binnen dit onderzoek dus ook een voldoende onder-houden watersysteem volgens onze richtlijnen.  Het peilbeheer wordt zo goed mogelijk afgestemd op de diverse vormen van landgebruik die in ons beheergebied voorkomen. De landgebruikfuncties stellen eisen aan de grondwaterstand en daarmee indirect aan het oppervlaktewaterpeil, ook wel de drooglegging genoemd. Deze eisen zijn vertaald in een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR). Het kader voor het GGOR is vastgelegd in het provinciale Omgevingsplan. In deze PWO wordt de drooglegging bij het huidige peilbeheer getoetst aan het GGOR Kader. Op basis van de resultaten wordt daar waar nodig een optimalisatie van het peilbeheer voorgesteld.  
4.2.1 Optimale Oppervlaktewater Regime (OOR) Het optimale peilbeheer is naast functiegericht ook afhankelijk van het bodemtype. Het provin-ciaal kader voor GGOR maakt hierin onderscheid naar schorgronden, zand- en plaatgronden, poelklei met veen, veengronden en ongerijpte gronden. Op basis van 1:10.000 kartering is door het waterschap gekomen tot een meer verfijnde bodemkundige indeling, waarin verdrogingsge-voelige gronden en bodemtypen met veen beter worden weergegeven. Op basis hiervan is voor alle voorkomende bodem-functie-combinaties een optimale drooglegging vastgesteld, zie Tabel 4-1 en Figuur 4-1.   In het provinciale kader is er geen OOR vastgelegd voor natuur, dit hangt af van het natuurdoel-type zoals omschreven in het provinciale natuurbeheerplan. Voor Schouwen varieert dit tussen de 0 cm (waterrijke natuur) tot maximaal 100 cm (grasland) onder maaiveld.     
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Tabel 4-1:  Optimale drooglegging (OOR), op basis van detailinformatie bodemopbouw 
Functie Bodem Diepte-specificatie OOR: peil in cm onder maaiveld Bebouwing Schorgronden Overige - - 120 110 Akker- en tuinbouw Schorgronden geen zand binnen 1,20 m zand beginnend tussen 0,80 en 1,20 m 120  110  Poelklei met veen   geen veen binnen 0,80 m veen beginnend tussen 0,60 en 0,80 m veen beginnend tussen 0,40 en 0,60  100   90   80 Plaatgronden   geen zand binnen 0,80 m zand beginnend tussen 0,60 en 0,80 m zand beginnend tussen 0,40 en 0,60 m 100    90    80 Zandgronden zand beginnend ondieper dan 0,40 m   80 Veen -   60  Ongerijpt -   60 Grasland Schorgronden  geen zand binnen 1,20 m zand beginnend tussen 0,80 en 1,20 m 100    90 Poelklei met veen   geen veen binnen 0,80 m veen beginnend tussen 0,60 en 0,80 m veen beginnend tussen 0,40 en 0,60    80   70   60 Plaatgronden   geen zand binnen 0,80 m zand beginnend tussen 0,60 en 0,80 m zand beginnend tussen 0,40 en 0,60 m   80   70   60 Zandgronden zand beginnend ondieper dan 0,40 m   60 Veen -   60  Ongerijpt -   60 Natuur - - afhankelijk van natuur-doeltype    

Figuur 4-1: Optimale drooglegging (OOR) in cm onder maaiveld 
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4.2.2 Onderzoek huidige peilbeheer Het huidige peilbeheer in het onderzoeksgebied wordt in beeld gebracht aan de hand van een aantal kenmerken. Ten eerste worden de peilregulerende kunstwerken nagegaan; dit zijn stu-wen, gemalen, sluizen of duikers. In de meeste gevallen kan het waterschap actief de instellin-gen van de kunstwerken bedienen door de hoogte in te stellen of open en dicht te doen. Sommi-ge vaste peilregulerende kunstwerken kunnen niet worden bediend maar zijn relevant omdat ze een gebied groter dan 25 ha op een afwijkend peil houden t.o.v. de omgeving.   Voor gemalen en automatische stuwen die in beheer zijn van het waterschap zijn hoogfrequente metingen beschikbaar voor waterstanden en debietgegevens (van de gemalen die in beheer zijn van de gemeente zijn geen gegevens beschikbaar). Bij de meeste niet automatische kunstwerken worden maandelijkse waterstanden uitgelezen in het veld met behulp van een peilschaal.  De gemeten waterstanden zijn gebruikt voor het afleiden van het huidige peilbeheer. De hoog-frequentie waterstanden en debietmetingen zijn daarnaast in dit onderzoek gebruikt voor de kalibratie en –validatie van het oppervlaktewatermodel.  Per peilregulerend kunstwerk is bepaald, op basis van meetgegevens en veldkennis, welke ge-middelde streefpeilen1 er onder normale omstandigheden worden gevoerd. Er wordt hierbij on-derscheid gemaakt tussen drie verschillende omstandigheden: - Zomerpeil: de gemiddelde peilen onder normale omstandigheden in het zomerseizoen; - Winterpeil: de gemiddelde peilen onder normale omstandigheden in het winterseizoen; - Ondergrens winterpeil: de peilen die 10 á 20 dagen per jaar worden ingesteld tijdens ho-ge afvoerperiodes (tijdelijke beheersmaatregel);  Bij vaste peilregulerende kunstwerken is het streefpeil jaarrond hetzelfde en gelijk aan de door-stroomhoogte van het kunstwerk (BOK of drempel).  De peilregulerende kunstwerken vormen de benedenstroomse grens van de peilgebieden. De streefpeilen worden toegekend aan peilgebieden, maar dat wil niet zeggen dat het peil overal in het peilgebied gelijk is. Een peilgebied kan meer gezien worden als een hydrologische eenheid die ontwatert en gereguleerd wordt door één of meerdere peilregulerende kunstwerken. In de Nota peilbesluiten zijn enkele uitgangspunten voor een peilgebied vastgelegd:  - peilgebieden worden van elkaar gescheiden door een kunstwerk, waardoor een peilver-schil wordt gecreëerd en beheerd van minimaal 10 cm, in de zomer en/of winter; - peilgebieden zijn bij voorkeur zo groot mogelijk en minimaal 25 ha, zodat robuuste een-heden worden gecreëerd; - onder normale omstandigheden komt het streefpeil overeen met het peil dat wordt ge-voerd bij het peilregulerend kunstwerk. In de PWO wordt onderzoek gedaan naar de verhanglijn (hoogteverschil in waterspiegel) vanaf het peilregulerende kunstwerk tot bovenstrooms in de peilgebieden. Dit gebeurt door middel van een ‘peil in rust’- en ‘peil in afvoer’ analyse.  
4.2.3 Peil in rust berekening Middels de peil in rust analyse wordt beschouwd hoe hoog het water in de watergangen staat als er geen neerslag valt en er dus geen afvoer plaatsvindt in het watersysteem (rust toestand, zie ook Figuur 4-2). Het hoogteverschil in het watersysteem zelf, met hoogliggende duikers of bo-demhoogtes bepalen dan de waterstand verder bovenstrooms in het systeem. Bij de peilregule-rende kunstwerken wordt het streefpeil ingesteld en met een GIS-analyse wordt berekend wat het waterpeil is in iedere watergang in het gebied, zowel primaire als secundaire waterlopen.                                               

1  Voor stuw KST540 (Brasweg), KST301 (Weelweg),KST229 (Kuijerdamseweg), KST297 (Lockershofweg) en gemaal KGM6 
(Prunje)  is het streefpeil gecorrigeerd, omdat bekend is dat de peilschaal niet meer geijkt is. 
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Figuur 4-2: Principeschets peil in rust analyse deel 1; waterstand in waterlopen (lengtedoorsnede)  In langere droge periodes kan de waterstand lokaal wel verder uitzakken en zullen er mogelijk sloten droogvallen, maar daar wordt in deze analyse niet vanuit gegaan.  Vervolgens wordt beredeneerd dat de grondwaterstand in het gebied lokaal wordt beïnvloed door de afgeleide oppervlaktewaterpeilen. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met opbol-ling van grondwaterstanden verder van de waterlopen vandaan. Voor de gedraineerde percelen wordt rekening gehouden met de drainagerichting en wordt het rustpeil van de sloot waarop wordt gedraineerd overgenomen voor het peil op het perceel. Voor de niet-gedraineerde gebie-den worden interpolatiewaarden aangehouden van de rustpeilen in de omliggende watergangen. Zo ontstaat een vlakdekkend beeld van het (grond)waterpeil in een rustsituatie zonder afvoer. Zie ook onderstaande Figuur 4-3.   
Figuur 4-3: Principeschets peil in rust analyse deel 2; doorvertaling naar percelen (dwarsdoorsnede)  Deze analyse is met name voor het zomerpeil bepalend voor de drooglegging binnen een peilge-bied. In de winter is er meestal geen sprake van een rustsituatie en stroomt er water door het systeem wat voor extra opstuwing zorgt. Voor het onderzoeken van de drooglegging in de winter wordt er naast de peil in rust analyse daarom ook een peil in afvoer analyse uitgevoerd (zie pa-ragraaf 4.2.5).   
4.2.4 Hydrologische indeling De peil in rust analyse wordt tevens gebruikt voor het afleiden van de stroomrichting van water-lopen en de afwateringsrichting van percelen. Op basis hiervan wordt de begrenzing van de peil-gebieden gecontroleerd en worden de peilgebieden verder opgedeeld in één of meerdere afwa-teringseenheden van circa 25 ha groot. Ook topografische kenmerken zoals dijken en wegen kunnen grenzen vormen van de afwateringseenheden.    De afwateringseenheden zijn van groot belang voor de modelbouw. De neerslag-afvoerprocessen in het model worden beschreven per afwateringseenheid. In de modelberekeningen komt het water van één afwateringseenheid in een bijbehorend afvoerpunt in het watersysteem. En de berekende waterstanden bij extremen worden maatgevend voor de gehele afwateringseenheid.  
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4.2.5 Peil in afvoer berekening De peil in afvoer berekening is een vervolgslag op de peil in rust analyse (paragraaf 4.2.3), om ook opstuwing in het systeem bij afvoersituaties mee te nemen in de verhanglijn. Dit is vooral representatief voor de winterperiode, in de zomer is een situatie zonder neerslag meer repre-sentatief.  De opstuwing bij afvoersituaties wordt bepaald middels enkele stationaire berekeningen van het hoofdwatersysteem met het SOBEK-model. Met het model worden verschillende afvoersituaties doorgerekend, allen afgeleid van de maatgevende afvoer. Voor alle PWO-gebieden geldt in prin-cipe een standaard maatgevende afvoer van 10 mm/dag tenzij deze hoger wordt ingeschat op basis van een analyse van de debietmeetreeksen bij de gemalen van de afgelopen 5 jaar. In het gebied Schouwen is de maatgevende afvoer bepaald op 11 mm /dag, met uitzondering van het duingebied waar slechts een maatgevende afvoer geldt van 1 mm/dag. De daarvan afgeleide afvoersituaties zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
Tabel 4-2:  Stationaire afvoersituaties beschouwd in de PWO  
afvoersituatie omschrijving afvoer  

 
streefpeil bij 
kunstwerk normale wintersituatie gemiddelde wintersituatie, ook wel nor-maal maatgevende afvoer (NMA) ge-noemd 2,2 mm/dag  (20% maatgevend) winterpeil afvoersituatie winter bovengemiddeld natte wintersituatie die 10 á 20 dag/jaar optreedt, ook wel half maatgevende afvoer (HMA) genoemd 5,5 mm/dag  (50% maatgevend) ondergrens winterpeil maatgevend  een zeer natte wintersituatie die 1 á 2 dagen per jaar optreedt. Deze maatge-vende afvoer (MA) wordt gebruikt voor het ontwerpen van het watersysteem.   11 mm/dag  ondergrens winterpeil  Wanneer de opstuwing in het hoofdwatersysteem is bepaald met het model, wordt met de peil in afvoer analyse het gevolg van de opgetreden opstuwing in het primair systeem op de water-standen in het secundaire systeem bepaald en vlakdekkend geïnterpoleerd. In principe is een peil in afvoer berekening hetzelfde als een peil in rust berekening, alleen wordt de opstuwing uit het model in het primair systeem gebruikt als input in plaats van de hoogte van duikers of pro-fielhoogtes. Dit wordt gedaan voor een NMA en HMA afvoersituatie. De maatgevende situatie wordt enkel gebruik om het effect op de riolering te testen.    

4.2.6 Toetsing drooglegging aan gewenste drooglegging  

GGOR toetsing 
 De gebiedsdekkende berekende waterstanden uit de ‘peil in rust’- en ‘peil in afvoer’ analyses, worden vergeleken met de maaiveldhoogte om de drooglegging in de huidige situatie te bepalen. De verkregen drooglegging wordt vervolgens getoetst aan de optimale drooglegging (OOR, zie paragraaf 4.2.1). De locaties met een drooglegging vanaf 1 cm kleiner dan optimaal worden be-
schouwd als “te nat”.  De situaties met een drooglegging van meer dan 20 cm groter dan opti-maal, worden als “te droog” beschouwd. Voor Schouwen is deze grens gekozen in verband met de veengronden. Zwaardere gronden (schorgronden) worden pas als te droog beschouwd als de drooglegging meer dan 40 cm groter is dan optimaal vanwege de capillaire nalevering. De beoor-deling geven we weer op kaart. Hiermee ontstaat inzicht in hoeverre het huidige peilbeheer en drooglegging afwijkt van het optimale.   Per peilgebied wordt bepaald welke oppervlaktepercentage “te nat” dan wel “te droog” is ten opzichte van de optimale drooglegging. Voor het watersysteem geldt als criterium dat 10% van 
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het peilgebied te nat mag zijn. Dit is een richtlijn waarvan onderbouwd kan worden afgeweken rekening houdend met gebiedskenmerken zoals kwelinvloeden of het voorkoming van veenoxida-tie (zie ook het kader in paragraaf 6.1). Voor het percentage te droog is geen criterium vastge-legd maar er wordt naar gestreefd deze te minimaliseren waar mogelijk. In de zomer is het op-pervlakte te droog van een groter belang dan in de winter, omdat in de zomer de gewasgroei hiervan afhankelijk is.  Voor de natuurgebieden is een dergelijke nauwkeurige GGOR toetsing niet noodzakelijk en min-der goed uitvoerbaar. Voor deze gebieden is in overleg met de terreinbeherende instanties op basis van ervaringen uit het veld gekeken of het gevoerde peilbeheer aansluit bij de wensen voor inrichting van het gebied.  
Functioneren riooloverstorten 
 Het functioneren van de riolering wordt door de gemeente getoetst, waarbij er meestal geen rekening mee wordt gehouden dat bij te hoge waterstanden de riooloverstorten niet kunnen lo-zen op het oppervlaktewater en er zelfs water terug kan stromen het riool in.  Om het risico op het optreden van dergelijke omstandigheden in de praktijk te bekijken worden de overstorthoogtes vergeleken met de berekende oppervlaktewaterstanden in een maatgeven-de afvoersituatie. Om deze afvoersituatie te verkrijgen moet het lang achter elkaar regenen. Het stedelijke watersysteem is echter gevoeliger voor korte hevige neerslag met een veel hogere intensiteit maar een beperkt volume. In het landelijke systeem leidt deze bui dan weer nauwe-lijks tot problemen, omdat het geborgen wordt in de bodem. De toetsing op een maatgevende 
afvoer kan dan ook gezien worden als een ‘worst case scenario’. Met andere woorden, als het waterpeil in een maatgevende afvoer onder de drempel van de riooloverstorten blijft, is er geen stremming bij een normbui in het stedelijke gebied. 
 
4.3 Toetsing watersysteem bij extreme neerslag; WB21 methodiek Naast dat we kijken hoe het peilbeheer onder normale omstandigheden geoptimaliseerd kan worden onderzoeken we ook hoe het huidige watersysteem functioneert bij extreme neerslag.  Onder extreme neerslag verstaan we buien met een kans op voorkomen van eens in de 10 jaar tot eens in de 100 jaar. Het watersysteem is in principe niet ontworpen op een dergelijk hoge belasting. De normen voor drooglegging zijn hier niet langer van toepassing en het waterpeil kan dusdanig stijgen dat het op sommige locaties vanuit de waterlopen het land op kan lopen. Inun-datie wordt deels geaccepteerd wanneer de kosten voor verbetering van het watersysteem niet opwegen tegen de schade die er door de inundatie ontstaat. Maar daar waar het enigszins loont willen we de overlast liefst zo veel mogelijk beperken.   
4.3.1 Inundatienormen grondgebruik Bij de normering is een relatie gelegd tussen de aanvaardbaar geachte kans op overstroming als gevolg van grote hoeveelheden neerslag en de economische waarde van landgebruik respectieve-lijk te verwachten schade bij overstroming. Ook wordt bij de toepassing van de normering reke-ning gehouden met de bestendigheid en duurzaamheid van het betreffende grondgebruik.   In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn zogenaamde werknormen voor inrichting van de regionale watersystemen opgenomen, zie Tabel 4-3. Deze normen drukken de aanvaardbaar geachte gemiddelde overstromingskans per jaar uit voor de aangegeven vormen van landgebruik. Per grondgebruiktype is ook een maaiveldcriterium van toepassing. Deze geeft aan welk deel van het gebied (%) mag inunderen bij de gegeven herhalingstijd. Bijvoorbeeld: voor akkerbouw mag bij de maximum optredende waterstand met een herhalingstijd van eens in de 25 jaar niet meer dan 1% van het gebied inunderen. Als er meer dan 1% van het gebied inundeert dan voldoet dit gebied niet aan de norm. 
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Tabel 4-3: Landelijke werknormen voor inundatie vanuit oppervlaktewater  
Normklasse,  
gerelateerd aan grondgebruiktype  

Aanvaardbare kans op 
inundatie 
[herhalingstijd, 1/jaar] 

Aanvaardbare oppervlak aan in-
undatie, maaiveldcriterium 
 Bebouwd gebied 1/100 jaar 0 procent Hoogwaardige land- en tuinbouw 1/50 jaar 1 procent Glastuinbouw 1/50 jaar 1 procent Akkerbouw 1/25 jaar 1 procent Grasland 1/10 jaar 5 procent  Provinciale Staten van Zeeland hanteren middels de Omgevingsverordening 2018 (art. 4.2) een aangepaste normering, weergegeven in Tabel 4-4. Verschillen met de landelijke werknormen zijn dat niet voor het hele bebouwde gebied een norm van 1/100 jaar geldt maar enkel voor bebouwing en dat de klassen akkerbouw, grasland en hoogwaardige land- en tuinbouw zijn sa-mengevoegd tot de klasse landbouw, met een norm van 1/25 jaar. Zij beargumenteren dat met het feit dat in de provincie Zeeland op veel plaatsen sprake is van een grote ruimtelijke verwe-venheid van gronden met de functies akkerbouw en grasland. Het is dan complex om aan elkaar grenzende gebieden met een verschillende gebruiksfunctie waterstaatkundig van elkaar te scheiden om een andere afvoer- en bergingscapaciteit te kunnen hanteren. Vandaar dat voor het gehele agrarische gebied (bouwland of grasland) is gekozen voor één norm. Er geld geen norm voor gebieden met de functie natuur, infrastructuur, stedelijk groen en sport.  

Tabel 4-4: Normen provincie Zeeland 
Normklasse,  
gerelateerd aan grondgebruiktype 

Aanvaardbare kans op 
inundatie 
[herhalingstijd, 1/jaar] 

Aanvaardbare oppervlak aan in-
undatie, maaiveldcriterium 
 Bebouwing in bebouwd gebied 1/100 jaar 0 procent Glastuinbouw > 1 ha 1/50 jaar 1 procent Landbouw 1/25 jaar 1 procent  De gelijke norm voor alle landbouw pakt voor Grasland strenger uit dan de landelijke norm, voor hoogwaardige land- en tuinbouw en bebouwd gebied (buiten bebouwing om) is de landelijke norm juist weer strenger.   Waterschap Scheldestromen voert voor hoogwaardige land- en tuinbouw, akkerbouw en grasland  een getrapte toetsing uit waarbij rekening wordt gehouden met zowel de normen uit Tabel 4-3 als uit Tabel 4-4. Indien het faalt aan de strengste norm wordt de haalbaarheid van maatregelen bekeken en afgewogen aan beide normen. Indien het watersysteem na zorgvuldig afwegen van maatregelen niet voldoet aan de normen uit de provinciale verordening wordt een aanvraag tot normaanpassing ingediend bij Gedeputeerde Staten.  De toetsing op inundatie is voor Schouwen uitgevoerd op basis van de functiekaart 2018. Voor de functie hoogwaardige land- en tuinbouw zijn ook percelen meegenomen waar in de periode 2014-2018 minimaal één maal hoogwaardige teelten op werden verbouwd (roulerend). Tot de functie grasland wordt enkel blijvend/natuurlijk grasland gerekend. Tijdelijk grasland/graszaad wordt onder akkerbouw geschaard.  

4.3.2 Klimaat Bij de berekeningen is voor het huidige klimaat uitgegaan van de neerslagstatistieken, gebaseerd 
op het rapport “Actualisatie meteogegevens voor waterbeheer 2015”.  Hiernaast is onderzocht wat het effect is van toekomstige klimaatveranderingen en of het sys-teem dan nog steeds voldoet aan de inundatienormen. In principe hebben we een opgave om in 



  Versie 0.1  Onderzoeksmethode  

 Waterschap Scheldestromen 39  
2027 het watersysteem op orde te hebben voor het dan geldende klimaat. Wanneer maatregelen nodig zijn willen we die graag robuust uitvoeren zodat ze zo lang mogelijk mee gaan.  De inzichten op het gebied van klimaat zijn constant in ontwikkeling. Op het moment van uitvoering van dit PWO onderzoek gelden de statistieken uit het in 2014 gepubliceerde rapport “KNMI’14 klimaatscena-
rio’s voor Nederland”. Hierin worden 4 mogelijke sce-
nario’s beschreven die in 2050 op kunnen treden. Uit-gaande van twee parameters; de wereldwijde tempe-ratuurstijging en de verandering in luchtstromen. In 
de onderstaande figuur staan de scenario’s GH, WH, GL en WL weergegeven. De kans dat een scenario op-treedt wordt door het KNMI gelijk geacht. Alle vier 
deze scenario’s zijn in dit onderzoek beschouwd. Hiermee kan de bandbreedte van onzekerheid in de toekomstverwachting worden meegenomen in de overweging om te komen tot maatregelen.  

Figuur 4-4: landelijke klimaatscenario’s    In het onderzoek is ook het effect van de verwachtte zeespiegelstijging meegenomen. Hierbij is uitgegaan van het gemiddelde van de vier klimaatscenario’s, waarbij deze 30 cm stijgt in 2050.   
4.3.3 Toetsing optreden inundatie aan de normering  Waar en met welke frequentie er inundatie op kan treden in het gebied wordt onderzocht met het SOBEK oppervlaktewatermodel van het hoofdwatersysteem. Met het model worden vele ver-
schillende scenario’s doorgerekend die kunnen leiden tot piekwaterstanden. Dit gebeurt middels de stochastenmethode. Dit is een statistische analyse waarbij voor diverse mogelijke toevalsva-riabelen (=stochast) de kans van voorkomen wordt bepaald. De toevalsvariabelen die met deze methode worden beschouwd zijn: - Neerslagduur (96 uur en 192 uur); - Neerslagvolume (30 t/m 135 mm, in stappen van 10 mm); - Neerslagpatroon (kort, laag, middelhoog); - Initiële condities van het grondwatersysteem (nat, middelnat en middeldroog); - Seizoen (streefpeilen en mate van begroeiing, zomer/winter);    
Figuur 4-5: Stochasten van invloed op de waterstanden in extreme omstandigheden       
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Met behulp van de stochastentool in combinatie met het oppervlaktewatermodel worden de maximale piekwaterstanden berekend met een kans op voorkomen (overschrijden) van eens in de 10, 25, 50 en 100 jaar. Voor deze vier herhalingstijden wordt aan de hand van de berekende waterstanden in het hoofdwatersysteem en de maaiveldhoogte bepaald, op welke locaties er inundatie op kan treden vanuit de watergangen. Dit gebeurt gebiedsdekkend, per afwaterings-eenheid. De berekende inundatie wordt getoetst aan de normen zoals beschreven in paragraaf 4.3.1.   De modelberekeningen en stochasten worden nader toegelicht in Bijlage 1: Rapportage model-studie. Er wordt gebruik gemaakt van “de Nieuwe Stochastentool” (Siebe Bosch Hydroconsult; de versie die gebruikt is in deze analyse is 4.7).   
4.4 Waterkwaliteit en ecologie; KRW methodiek Op het gebied van de waterkwaliteit kijken we zowel naar de biologische en chemische kwaliteit als naar de morfologie en continuïteit (in de vorm van vispassages) waardoor er meer leefruim-te/habitat voor vissen en andere waterorganismen ontstaat.  
4.4.1 Doelstellingen Voor de KRW-waterlichamen staan de doelen per waterlichaam beschreven in het KRW-Stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (SGBP). Omdat het KRW-waterlichaam Schouwen niet natuurlijk is, maar valt onder de status sterk veranderd, zijn voor de biologie GEP-doelen afge-leid (GEP = gewenst ecologisch potentieel). De doelen (normen) voor de prioritaire stoffen en overige verontreinigende stoffen gelden zowel voor kunstmatige als natuurlijke waterlichamen. Op basis van de beschikbare gegevens en gebiedskennis worden de aanwezige knelpunten op het gebied van waterkwaliteit beschreven.  
Chloride Voor een goede ecologische kwaliteit is het van belang dat de chloridegehalten geen al te grote maandelijkse schommelingen vertonen. Het is daarbij van belang dat de waarden binnen de eco-logische zoutklasse blijven. Deze klassen zijn in de volgende tabel weergegeven.  
Tabel 4-5: Klasseverdeling chloridegehaltes. 
Cl- mg/L Klasse < 300 Zoet 301-1000 Zeer licht brak 301-3000 Licht brak 3001-10000 Brak > 10000 Sterk brak 

  
4.4.2 Oevers KRW-waterlichamen De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de KRW-waterlichamen is een belangrijke maatre-gel die voor de KRW wordt uitgevoerd. Hiermee kan de eutrofiëring teruggedrongen worden en tevens verbetert de habitat voor vissen en andere waterorganismen.  In het onderzoek wordt in kaart gebracht welke oevers al aan de KRW-doelstelling voldoen en welke trajecten nog moeten worden ingericht. Binnen de PWO wordt gezocht naar het samenval-len van de KRW-opgaven met de opgaven voor WB21 en/of GGOR. Ook watergangen met de functie ecologische verbinding krijgen prioriteit.  
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4.4.3 Vismigratie en visstandbeheer Binnen de PWO is nagegaan of de al eerder voor de KRW vastgestelde vismigratieknelpunten nog actueel zijn en of er knelpunten moeten worden toegevoegd. Door peilveranderingen is het mo-gelijk dat er nieuwe knelpunten ontstaan of juist worden opgelost. Het is mogelijk dat door een peilverandering aangebrachte vismigratievoorzieningen komen te vervallen doordat de peilen aan weerszijden gelijk worden. Ook kan het voorkomen dat bestaande vismigratievoorzieningen niet meer kunnen functioneren door een lager peil of juist een te hoge stroomsnelheid door een hoger peil. In alle gevallen is het wenselijk om ervoor te zorgen dat er geen achteruitgang is op de in het Stroomgebiedbeheerplan gestelde doelen, namelijk 60% van het beheergebied optrek-baar maken voor vis.  In het beheergebied worden visstandsonderzoeken uitgevoerd om te onderzoeken of de visstand in orde is. Hiermee kan ook gecontroleerd worden of de aanwezige vismigratievoorzieningen functioneren.  
4.4.4 Zomer- en winterpeil Vanuit de Kaderrichtlijn Water worden ook eisen gesteld aan het peilbeheer. Zo wordt vanuit KRW-doelen gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer, dan wel nivellering van het verschil tussen zomer- en winterpeil (tot max 20 cm verschil). Dit wordt in samenhang bekeken met het onderzoek naar de gewenste drooglegging.   
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5 Waterbeheer in de huidige situatie 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het huidige watersysteem in het gebied Schouwen en 
het resultaat van de toetsing aan de doelstellingen van de drie pijlers GGOR, WB21 en KRW.  
5.1 Huidig peilbeheer Zoals in paragraaf 3.8 is omschreven bestaat de polder van Schouwen uit één groot afvoerge-bied, met daar binnen enkele onderbemalingsgebieden, waarvan de polder Prunje de belangrijk-ste is. Om het gewenste waterpeil te kunnen regelen en beheren zijn er in het onderzoeksgebied 96 stuwen en 9 gemalen. Van de 96 stuwen, zijn er 15 automatisch regelbaar, 58 handmatig re-gelbaar en 23 met een vaste hoogte. Van de 9 gemalen, zijn er 2 afvoergemalen, 4 onderbema-lingen en 3 opmalingen. De opmalingen zijn windmolens bij het natuurgebied Prunje met een geringe capaciteit. Deze stuwen en gemalen worden ook wel de peilregulerende kunstwerken genoemd. Ze delen het onderzoeksgebied op in 62 peilgebieden. In Figuur 5-1 staan de peilgebiedsgrenzen weerge-ven, en in bijlage 2 in groter formaat. De begrenzing van (voormalige) polders is hierin terug te zien en zoals te zien variëren ze sterk in oppervlak. De polder Schouwen bestaat uit één groot peilgebied, waar er aan de hoger gelegen randen steeds kleine peilgebieden met stuwen bijge-komen zijn om water vast te kunnen houden. Het grote peilgebied is voor dit onderzoek opge-deeld in zes deelpeilgebieden. Voor alle (deel)peilgebieden is het huidige peilbeheer onderzocht (zie ook paragraaf 4.2.2). De huidige zomer- en winterstreefpeilen zijn per (deel)peilgebied op-genomen in de factsheets in Bijlage 3: Factsheets per peilgebied. Van de 62 peilgebieden zijn er 24 gebieden met een natuurfunctie.  

 
Figuur 5-1: Kaart huidige peilgebieden 
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5.2 Toetsing peilbeheer onder normale omstandigheden 

5.2.1 Resultaten GGOR analyse In paragraaf 4.2.1 staat het Optimale OppervlaktewaterRegime (OOR) beschreven waaraan de oppervlaktepeilen gebiedsdekkend zijn getoetst, aan de hand van de peil in rust analyse (zomer-situatie) en de peil in afvoer analyse (wintersituatie), zoals beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van dit onderzoek, het verschil tussen de optimale en optredende huidige droog-legging is op kaart weergegeven in Figuur 5-2 t/m Figuur 5-4, voor een normale wintersituatie, een winter afvoersituatie en een rustsituatie met zomerpeil. In de weergave wordt onderscheid gemaakt tussen situaties met een te kleine drooglegging (‘te nat’) en situaties met een te grote 
drooglegging (‘te droog’). De te natte situaties zijn blauw gekleurd en de te droge situaties lo-pen van geel over in rood naarmate het droger wordt. Deze kaarten zijn in meer detail weerge-geven in de factsheets in Bijlage 3.    
Figuur 5-2: Toetsing actuele t.o.v. optimale drooglegging in een gemiddelde wintersituatie (NMA)  
Figuur 5-3: Toetsing actuele t.o.v. optimale drooglegging in een winter afvoersituatie (HMA) 
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Figuur 5-4: Toetsing actuele t.o.v. optimale drooglegging in een zomersituatie zonder afvoer  De berekende oppervlaktepercentages ‘te nat’ en ‘te droog’ per peilgebied geven een indicatie van knelpunten. Deze percentages zijn per peilgebied weergegeven in de factsheets in Bijlage 3: Factsheets per peilgebied. Minder dan 10% te nat is optimaal. Meer dan 25% te droog in de zomer is een indicator dat de peilen mogelijk te laag zijn. Bij meer dan 50% te droog spreken we van te droge omstandigheden. In Tabel 5-1 is een samenvatting weergegeven over hoe het onderzoeks-gebied scoort ten opzichte van de GGOR doelstellingen (de natuurgebieden zijn hierin niet mee-genomen): - Van de 43 deelpeilgebieden zijn in normale winteromstandigheden 9 deelpeilgebieden (21% van het gebied) met een oppervlak van meer dan 10% te nat. In winterafvoersitua-ties neemt het aantal peilgebieden met een oppervlak van meer dan 10% te nat toe tot 13 peilgebieden (26% van het gebied); - In de zomer hebben 18 peilgebieden een percentage te nat van meer dan 10% (62% van het gebied);  - Tegelijkertijd is ook een groot deel van het gebied de drooglegging te groot, ofwel “te 
droog”. In de winter gaat het om 37 peilgebieden die meer dan 50% van het oppervlak te droog zijn (85% van het gebied). In de zomer neemt dit iets af maar gaat het nog altijd om 31 peilgebieden (48% van het gebied).   

Tabel 5-1: (deel)peilgebieden getoetst aan droogleggingsnormen  
peilgebieden in aantal en in oppervlaktepercentage van het totale onderzoeksgebied 

 Winter, gemiddeld Winter, afvoer  Zomer < 10% te nat 34  (79%) 30  (74%) < 10% te nat 25  (38%) < 10% te nat én  < 50% te droog 2    (4%) 4    (4%) < 10% te nat én  < 50% te droog 2    (2%) 10-20% te nat 7  (21%) 9  (25%) 10-20% te nat 10  (26%) > 20% te nat 2  (<1%) 4    (1%) > 20% te nat 8  (35%) > 50% te droog 37 (85%) 33 (74%) 25-50% te droog 10  (50%) > 50% te droog 31  (48%) 
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De percentages worden in relatie beschouwd met de gebiedseigenschappen. Het hoge aandeel met een te kleine drooglegging in de zomer is bijvoorbeeld verklaarbaar doordat in de huidige situatie bewust hoge peilen worden gevoerd om bodemdaling door veeninklinking zoveel als mo-gelijk te beperken. Tussenliggende schorgronden hebben als gevolg hiervan een te kleine droog-legging. Per peilgebied is een dergelijke afweging opgenomen in de factsheets in Bijlage 3.  
5.2.2 Stedelijk waterbeheer, waking riooloverstorten  De waking van de riooloverstorten is getoetst bij maatgevende afvoer. De kritieke overstorten zijn in rood aangegeven in Figuur 5-5. De overstorten van hemelwaterstelsels zijn in deze toet-sing niet meegenomen, hier waren geen drempelhoogtes van bekend.   Van de 48 operationele overstorten blijken er uit de modelstudie met een maatgevende afvoer ( die circa eens per jaar voorkomt) 4 overstorten een drempelhoogte te hebben die onder de be-rekende waterstand ligt. Twee van deze verdronken overstorten bevinden zich bij Renesse in de omgeving van de Mauritsweg (ZRO181 en ZRO182). De andere twee bevinden zich bij Zierikzee, één bij de waterloop achter de Reigerstraat (ZRO189) en één bij het Kaaskenswater (ZRO575). Bij drie overstorten is de waking minder dan 10 cm, maar dit levert geen problemen op voor de werking van de riolering.   
Figuur 5-5: Verschil drempelhoogte riooloverstorten en waterstand bij maatgevende afvoer   
5.3 Toetsing watersysteem bij extreme neerslag In het kader van WaterBeheer 21ste eeuw is het hoofdwatersysteem van Schouwen getoetst op wateroverlast in extreme neerslagomstandigheden bij het huidige klimaat en vier toekomstige 
klimaatscenario’s. Met modelberekeningen zijn de waterstanden afgeleid die in extreme om-standigheden kunnen optreden, evenals de inundatie die bij deze waterstanden plaats vindt. De inundatiepatronen zijn getoetst aan de NBW normen voor herhalingstijden en landgebruik. Dit levert de volgende kaartbeelden op (in meer detail weergegeven in Bijlage 3): - Figuur 5-6: Herhalingstijd maaiveldinundatie. Deze kaart laat zien op welke locaties in-undatie voor kan komen en met welke herhalingstijd (in jaren); 
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- Figuur 5-7: Normoverschrijding naar landgebruik. Deze kaart laat zien voor welke maai-veldinundatie de WB21 normen voor het betreffende landgebruik wordt overschreden   

Figuur 5-6: Herhalingstijd van maaiveldinundatie bij klimaatscenario WL2050   
Figuur 5-7: Normoverschrijding naar landgebruik bij klimaatscenario WL2050 
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De berekende inundatie die de WB21 normen níet overschrijdt is aanvaardbaar en wordt niet gezien als opgave, ofwel een knelpunt. Voor de berekende inundatie die de normering wél over-schrijdt wordt het maaiveldcriterium toegepast, wat wil zeggen dat voor stedelijk gebied alle normoverschrijding als opgave wordt gezien en dat voor agrarisch gebied 1% normoverschrijding per (deel)peilgebied aanvaardbaar is en de overige normoverschrijding als opgave wordt gezien.   Over het algemeen valt de inundatie bij extreme neerslag mee in de polder van Schouwen. De maatregelen uit de SAS studie, met name de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verho-gen van de afvoercapaciteit, hebben er voor gezorgd dat een robuust watersysteem is ontstaan. Ook de omvorming van enkele lager gelegen gebieden van landbouw tot natuur draagt hier aan bij.   De meeste normoverschrijdende inundatie treedt nog op op de laaggelegen landbouwpercelen aan weerszijden van de Delingsdijk. Per deelpeilgebied bekeken bedraagt het oppervlak norm-overschrijdende inundatie in 1 deelgebied meer dan het maaiveldcriterium. Het gaat om GPG1251_Noordoost. Hier is sprake van 1,1% inundatie, wat een opgave geeft van 0,6 ha in de huidige situatie met het huidige klimaat. Bij de klimaatscenario’s 2050 neemt de opgave toe tot 3,5 ha (1,6%). In de overige deelgebieden bedraagt het oppervlak normoverschrijdende inundatie minder dan het maaiveldcriterium. Ook bij klimaatscenario’s 2050 wordt hier nog steeds voldaan aan de inundatienorm.  
5.4 Toetsing waterkwaliteit en ecologie  

5.4.1 Waterkwaliteit algemeen In het algemeen voldoet de waterkwaliteit in het PWO-gebied Schouwen niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit geldt zowel voor het KRW-waterlichaam Schouwen als voor de overige wate-ren. De waterkwaliteit wordt sterk beïnvloed door het agrarische landgebruik met als belangrijk-ste problemen eutrofiëring, bestrijdingsmiddelen en te grote verschillen tussen zomer- en win-terpeil. De kwaliteit van het water in het PWO-gebied voldoet daarmee niet aan de doelstellin-gen. De inrichting van watersysteem op Schouwen voldoet al wel aan de wensen vanuit de KRW, met voldoende natuurvriendelijke oevers en vispassages (zie ook onderstaande paragrafen).   Het sterk brakke water is leefgebied voor specifieke soorten, zoals ruppia (waterplant) en diver-se soorten garnaalachtigen. Ook het plankton kent specifieke soorten van het (sterk) brakke wa-ter. Vissoorten als aal, bot, brakwatergrondel en driedoornige stekelbaars gedijen goed in het watersysteem. Door het ontbreken van bronpopulaties van zouttolerante zoetwatersoorten ko-men deze niet of nauwelijks voor. Dit heeft voor de KRW een slechte beoordeling als resultaat.  
5.4.2 Natuurvriendelijke oevers  Op Schouwen ligt 1 KRW-waterlichaam met een totale lengte van 16 km. De oevers van dit wa-terlichaam zijn afgelopen jaren al grotendeels natuurvriendelijk ingericht, zie ook Figuur 5-8. Hiermee wordt al voor 87% voldaan aan de doelstelling om per kilometer waterlichaam gemid-deld 1 hectare oever natuurvriendelijk in te richten. Wanneer ook de natuurvriendelijke oevers buiten het waterlichaam worden meegerekend wordt voor 99% voldaan aan de doelstelling. Het waterlichaam beschikt hiermee over voldoende groeiplaats voor waterplanten en leefgebied voor overige organismen.  
5.4.3 Vismigratie Het watersysteem is onderzocht op mogelijke knelpunten voor vismigratie. Dit kunnen bijv. stu-wen of gemalen zijn, waardoor vissen niet verder stroomopwaarts kunnen migreren. Een knel-punt wordt prioritair wanneer deze in het KRW-waterlichaam ligt. In het waterlichaam Schouwen 
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is gemaal Prommelsluis ondertussen vispasseerbaar gemaakt. Ook de stuwen die het waterli-chaam verbinden met belangrijke natuurgebieden zijn vispasseerbaar gemaakt.  
Tabel 5-2: Status vismigratieknelpunten Schouwen 
Waterlichaam Code Naam Prioritair Schouwen KGM7 Gemaal Prommelsluis Ja, reeds uitgevoerd Schouwen KST463 Stuw Boogerdsweg Ja, reeds uitgevoerd Schouwen KST540 Stuw Brasweg Ja, reeds uitgevoerd Schouwen KST744 Stuw Pikgat Ja, reeds uitgevoerd  Er worden in het beheergebied van het waterschap visstandsonderzoeken uitgevoerd om te on-derzoeken of de visstand in orde is. Hiermee kan meteen gecontroleerd worden of de migreren-de vissen in de bedoelde delen van het gebied kunnen komen. De visstand in het KRW-waterlichaam Schouwen bestaat voornamelijk uit aal, bot, brakwatergrondel en driedoornige stekelbaars en is daarmee een typisch voor een sterk brak waterlichaam in Zeeland. Bij vismi-gratiemetingen worden alle genoemde soorten waargenomen.    

Figuur 5-8: Aangelegde natuurvriendelijke oevers en gerealiseerde vispassages 
 
5.4.4 Zomer- en winterpeil Van nature staat het oppervlaktewaterpeil in de winter door het neerslagoverschot hoger dan in de zomer; in de zomer zakt het water als gevolg van minder neerslag en verdamping. Op dit re-gime is de natuur ingesteld. Met als voorbeeld het in de winter inunderen van laaggelegen oever-landen waar vissen in het ondiepe water kunnen paaien en eieren afzetten. Ook vele water- en oeverplanten floreren beter bij een dergelijk peilregime.  In de natuurgebieden op Schouwen is het peilbeheer nog zo veel mogelijk natuurlijk, meestal staat een stuw op een vaste stand en zakt het peil in de zomer verder uit. In de overige peilge-bieden is het peilbeheer kunstmatig omgedraaid om optimale omstandigheden voor de landbouw en stedelijk gebied te verkrijgen. Om de negatieve effecten van een laag winterpeil en hoger 
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zomerpeil te beperken worden de peilverschillen tussen zomer en winter zo mogelijk beperkt tot 20 cm of minder. In het bijzonder in de peilgebieden waarin het KRW waterlichaam is gelegen. De verschillen tussen zomer- en winterpeil zijn te zien in Figuur 5-9. In 5 peilgebieden is het peilverschil groter dan 20 cm. Het KRW waterlichaam Schouwen ligt binnen een peilgebied welke een peilverschil heeft van 20 cm of minder en voldoet daarmee.   
Figuur 5-9: Verschillen tussen het gevoerde zomer- en winterpeil per peilgebied.     
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6 Maatregelen ter optimalisatie watersysteem 
Nadat inzichtelijk is gemaakt hoe het huidige watersysteem van Schouwen werkt en de knelpun-
ten in beeld zijn gebracht, is gekeken welke knelpunten we door middel van eenvoudige maat-
regelen kunnen oplossen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het aanpassen van het streef-
peil of het robuuster maken van het watersysteem, hiervan weten we zeker dat ze een bijdrage 
leveren aan een robuust watersysteem en geen nadere uitwerking behoeven. Deze maatregelen 
worden toegelicht in dit hoofdstuk. Voor andere knelpunten is nader onderzoek nodig om te 
bepalen wat optimaal is. Dit onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 7.  
6.1 Tot stand koming maatregelenpakket  Voor verschillende soorten knelpunten zijn verschillende maatregelen nodig, variërend van fy-sieke inrichtingsmaatregelen tot beheersmaatregelen: - GGOR: om de drooglegging te verbeteren kan het peilbeheer worden gewijzigd en waar nodig worden duikers, stuwen en eventueel gemalen aangepast, aangelegd, of opge-ruimd. Het goede waterpeil krijgt invulling in de actualisatie van peilbesluiten; - WB21: om inundatie te verminderen moet gedacht worden aan het verminderen van op-stuwing door het verruimen van waterlopen en/of kunstwerken, water vasthouden in (na-tuur)gebieden, aanleg extra berging (met name als natuurvriendelijke oevers), uitbreiden gemaalcapaciteit en/of het maken van koppelingen tussen verschillende peilgebieden; - Waterkwaliteit: Het waterschap zet voor een verbetering van de waterkwaliteit met na-me in op inrichtingsmaatregelen. Zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanleg van vispassages om het voor trekvissen mogelijk te maken zich te verspreiden bin-nen het gebied. Daarnaast worden waar nodig en mogelijk beheermaatregelen getroffen, zoals baggeren, een natuurlijker peilbeheer en actief biologisch beheer. Naast deze maatregelen wordt ook actief meegewerkt aan initiatieven op het gebied van bijvoor-beeld vermindering van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en proefprojecten die bij-dragen aan het bereiken van de doelen.  Zettingsgevoelige (veen)gebieden vragen bijzondere aandacht bij het ontwerpen van maatrege-len, zie onderstaand kader.    Maaivelddaling in relatie tot peilbeheer In zettingsgevoelige gebieden wordt terughoudend omgegaan met aanpassing van de peilen. Bij voorkeur wordt middels tijdelijke peilaanpassingen beter ingespeeld op de weersomstandigheden (flexibel peilbe-heer) zodat permanente peilaanpassing niet nodig is. Wanneer uit analyse blijkt dat toch een beperkte aanpassing van peilen nodig is, dan dient deze aanpassing niet groter te zijn dan de maaivelddaling die zich in de tijd heeft voltrokken. Dit vraagt om een uitgebreidere GGOR-analyse en afweging van belangen, waarbij de volgende aspecten moeten worden meegewogen: - De mogelijkheden die belanghebbenden zelf hebben om maatregelen te treffen op het vlak van ontwa-tering en/of verbetering die het waterschap kan aanbrengen in de waterbeheersing moeten worden meegenomen in de afweging.   - Met name voor het zomerpeil moet uiterst voorzichtig worden omgegaan met aanpassing van het peil-beheer. Inzicht in het verloop van de zomergrondwaterstand t.o.v. oppervlaktewaterpeil en veendiep-

te is nodig om de risico’s van peilaanpassing goed in te schatten;  - Peilverlaging kan tot toename van het risico van zettingsschade leiden in randgebieden, waar het veenpakket hoger ligt. Dit kan om verdergaande peildifferentiatie vragen.  - Uit oogpunt van rendement kan ook gekozen worden voor een sub-optimaal peil en geheel worden af-gezien van een peilaanpassing, die optimaal zou zijn voor de laagst gelegen delen. Dit kan wel als con-sequentie hebben dat aanpassing van waterinfrastructuur (meer open waterberging of afvoercapaci-teit) is vereist. Tegemoetkoming aan hogere eisen aan de waterbeheersing heeft echter ook zijn gren-zen. Vanuit WB21 bezien kan dit betekenen dat normaanpassing onontkoombaar is. Wanneer het peil-beheer onder normale omstandigheden evenmin goed kan worden afgestemd op de aanwezige functie, rest niets anders dan functiewijziging;   
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Voor het gebied zijn diverse maatregelen voorgesteld om het watersysteem te verbeteren en te laten voldoen aan de beleidsdoelen. We maken hierbij onderscheid tussen: - Integrale maatregelen: die meerdere doelen dienen en niet zijn toe te wijzen aan één beleidsdoel. Maatregelen voor een robuuster watersysteem vallen hier ook onder;   - Maatregelen voor peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR doel); - Maatregelen voor waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21 doel); - Maatregelen voor waterkwaliteit en ecologie (KRW doel)  Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de factsheets in Bijlage 3: Factsheets per peilgebied. In deze bijlage zijn ook detailkaarten van de maatregelen opgenomen.   
Figuur 6-1: Overzicht van maatregelen  
6.2 Integrale maatregelen 

Sturing op weersomstandigheden Bij de twee gemalen Prommelsluis en Den Osse en bij de stuw bij de Meeldijk wordt de automa-tische sturing aangepast. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op weersomstandighe-den. Het zomerpeil hoeft hierdoor niet structureel verlaagd te worden, maar in natte perioden met hogere afvoeren wordt tijdelijk een lager peil (ondergrens) ingesteld om de drooglegging te verbeteren en het risico op inundaties te verminderen. Zie ook paragraaf 6.6 over peilbeheer.   
Verbeteren afvoer hoek Florisweg/Duivendijkseweg Deze hoek bestaat uit lager gelegen schorgronden en er ligt geen hoofdwaterloop langs maar een relatief smal slotenstelsel, met slechts enkele verbindingen naar het hoofdwatersysteem. Als gevolg hiervan kan opstuwing optreden en wordt de afvoer vertraagd. Dit geeft een knelpunt voor de drooglegging van het gebied en het risico voor inundaties. Er worden drie nieuwe duikerverbindingen onder de weg door voorgesteld om een betere ont-sluiting van deze hoek naar het hoofdafvoersysteem te realiseren. Daarnaast worden nog twee duikers in het secundaire slotenstelsel aangepast (verlaagd en verruimd) voor een betere ontwa-tering.  
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Verbeteren afvoer vanuit Renesse  De hoofdafvoer vanuit de stedelijke kern van Renesse loopt momenteel door het natuurgebied gelegen onder Renesse. In het natuurgebied is de doelstelling om water vast te houden, onder andere door het opzetten van het peil en het watersysteem niet te ruim te dimensioneren. Dit geeft in de stedelijke kern van Renesse echter te veel opstuwing, met verdronken overstorten en het risico voor water op straat tot gevolg.  Om de afvoer te verbeteren wordt voorgesteld om de hoofdafvoer om het natuurgebied heen te leiden, langs de bestaande waterloop langs de Stoofweg. Deze waterloop wordt hiertoe wat ver-ruimd (verbreed en verdiept) en ook de 5 duikerverbindingen op dit traject worden verruimd.   
Robuust watersysteem Een aantal kunstwerken zijn vooral een knelpunt voor beheer en onderhoud en daarmee voor de robuustheid van het watersysteem. In dit kader passen we twee relatief krappe duikers aan in het hoofdwatersysteem en verwijderen we een stuwtje wat geen functie meer vervulde.   
6.3 Maatregelen voor peilbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) 

Aanpassen stuwen Om het gewenste waterpeil te kunnen voeren zijn er enkele aanpassingen nodig aan stuwen.  Twee stuwen worden vernieuwd, de stuw Moolweg bij Scharendijke en de stuw Meeldijk nr 2 onder Burgh.  Daarnaast is het voorstel om de bestaande stuw Ridderweg in gebruik te nemen voor peilbeheer. Deze stuw is ooit geplaatst om het gebied te kunnen compartimenteren en ligt vrijwel altijd plat. Met name in droge perioden kan de stuw dienen voor het op peil houden van het achterlig-gende gebied. Daarom wordt deze automatische stuw afgeregeld met het (huidige) zomer en winterpeil en wordt het achterliggende gebied als een apart peilgebied opgenomen in het nieu-we peilbesluit.  
Herstel gemaal de Bulke De inlaag bij de Groot St Jacobspolder is gevoelig voor wateroverlast als gevolg van een geringe drooglegging. De inlaag is relatief laag gelegen en ligt aan het einde van het afvoertraject, wat door Brouwershaven richting gemaal den Osse afvoert. In natte perioden kan er veel opstuwing ontstaan op dit traject, waar niet eenvoudig maatregelen tegen te treffen zijn. Het gemaal biedt dan uitkomst om het water achterin het gebied op peil te houden, maar de aansturing van dit gemaal fungeert niet meer goed (enkel nog handmatig). Ook is naast het gemaal een stuw gezet die niet hoog genoeg kan worden opgezet, waardoor het afgepompte water terug het ge-
bied in kan ‘lekken’. Beide constructies worden aangepast zodat de inlaag beter op peil gehou-den kan worden.    
Aanpassen duiker Moerweg Langs de Moerweg ligt een relatief hoge duiker in de hoofdwatergang, waardoor met de bene-denstrooms gelegen stuw niet goed gestuurd kan worden op het gewenste waterpeil. Met name de hoek met de fietstunnel heeft daardoor en geringe drooglegging. Door het aanpassen (vergro-ten en verdiepen) van deze duiker wordt het watersysteem robuuster en verbetert de droogleg-ging.   
6.4 Maatregelen voor waterbeheer onder extreem natte omstandigheden (WB21) 

Verbeteren afvoer hoek Striepweg De hoek bij de Striepweg is gevoelig voor inundaties door de lage ligging in combinatie met de afstand tot de hoofdwatergang. Het gebied heeft één ontsluitingsroute aan de noordzijde. Deze waterloop is niet optimaal door instabiliteit van de oevers en door een relatief smalle duiker. Door het aanbrengen van kokosmatten langs de oevers en het verruimen van de duiker wordt deze waterloop geoptimaliseerd.  
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Aanpassen gemaal Prunje Het gemaal Prunje heeft een vijzelconstructie. Dit heeft als nadeel dat bij zeer hoge waterstan-den aan de uitstroomzijde van het gemaal, het gemaal zijn water niet goed kwijt kan en er wa-ter via de vijzel terugstroomt het gebied in. Er wordt daarom aanbevolen om de vijzelconstructie te vervangen door een robuustere pompconstructie. Hiernaast is er vanuit de polder Prunje ter hoogte van de Elkerzeeseweg een nooduitlaat aanwezig met terugslagklep. Deze klep sluit echter niet altijd goed af en wordt daarom vervangen door een handmatige afsluiter.   
6.5 Maatregelen voor waterkwaliteit en ecologie (KRW) Er zijn vanuit deze PWO studie voor het gebied Schouwen geen maatregelen voorzien op het gebied van waterkwaliteit en ecologie. Waar mogelijk zijn de peilverschillen tussen zomer- en winterstreefpeil beperkt tot 20 cm of minder. Dit komt ten goede aan de waterecologie in de oeverzone.  
6.6 Peilvoorstel In het overgrote deel van het gebied is het peil goed en wordt geen peilwijziging voorgesteld ten opzichte van de huidige praktijk. Ter beperking van droogteschade wordt in tien peilgebieden het waterpeil verhoogd. Als gevolg van de peilverhoging worden zoetwatervoorraden in de bo-dem vergroot en zullen de gewassen een betere vochtvoorziening hebben.  In de twee peilgebieden van natuurgebied Prunje wordt in plaats van een apart winter- en zo-merstreefpeil een vast streefpeil opgenomen in het peilbesluit, om de peilfluctuatie iets te ver-minderen en met de gedachte dat het peil in de zomer van nature verder uitzakt. Het huidige winterpeil daalt hierdoor iets en het zomerpeil neemt iets toe. Voor de motivering voor de peil-verandering per peilgebied wordt verwezen naar de factsheets in Bijlage 3: Factsheets per peil-gebied.   
Figuur 6-2: Peilwijzigingen in de winter 
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Figuur 6-3: Peilwijzigingen in de zomer  
Tabel 6-1: Overzicht van peilgebieden met een peilwijziging voor zomerpeil en/of winterpeil. 
Voorgesteld 
peilgebied 

Kunstwerk Voorgestelde peilen  
(m t.o.v. NAP) 

Huidig 
peilgebied 

Verschil t.o.v. huidige 
streefpeil (m) 

Zomer Winter Zomer Winter GJP1183 Nieuw te plaatsen stuw -1,50 -1,50 GPG1009 +0,10 +0,10 GJP588 +0,10 +0,10 GJP1184 Nieuw te plaatsen stuw -1,30 -1,30 GPG1015 +0,10 +0,10 GJP1205 KST588 -2,00 -2,00 GPG717  -0,05 GJP1206 KST463 -2,05 -2,05 GPG693 +0,10 -0,10 GJP1216 KST1263 -0,90 -0,90 GPG573 +0,05 +0,05 GJP1224 KST293 -0,95 -1,15 GPG1281  +0,05 GJP1225 KST291 -1,70 -1,80 GPG1282 +0,15 +0,45 GJP1242 KST636 -2,20 -2,40 GPG1256  +0,1 GJP1245 KST300 -1,40 -1,40 GPG1255 +0,25 +0,25  In de gebieden met peilwijzigingen wijzigen in de meeste gevallen geen peilregulerende kunst-werken of begrenzingen van gebieden. Op twee locaties wijzigt de begrenzing wel: 
 Ter hoogte van de Dammenweg wordt de polder van Schouwen opgesplitst in twee aparte peilgebieden. De gebieden behouden hetzelfde zomer- en winterstreefpeil maar stuw ridderweg wordt toegevoegd als peilregulerend kunstwerk; 
 Bij natuurgebied Borrendamme zijn halverwege twee nieuwe stuwen geplaatst die als peilregulerend kunstwerk gaan fungeren met een apart peil. Daarmee worden de twee bestaande peilgebieden opgesplitst. De inlaag achterin het gebied wordt samengevoegd met het nieuwe peilgebied.  In het lage middengebied van Schouwen wordt flexibel peilbeheer gevoerd in de huidige situatie om in normale en droge omstandigheden een bewust hoger peil te kunnen handhaven om bo-demdaling door veeninklinking te beperken en tegelijkertijd inundatie in extreme omstandighe-
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den te voorkomen middels een ondergrens. Vooral gemaal Prommelsluis (KGM7) werd hiervoor gebruikt, maar het voorstel is om ook gemaal den Osse (KGM9) een meer flexibeler peil te laten voeren en om ook in de zomer een dergelijke ondergrens te hanteren wanneer zich natte perio-den voordoen. Een ondergrens zomerpeil wordt ook voorgesteld bij stuw Meeldijk (KST457) waar het zomerpeil bewust hoog wordt gehouden en een vorm van natuurinclusieve landbouw wordt toegepast. Bij stuw Lockershofweg (KST521) wordt in de huidige situatie al een winter onder-grens gehanteerd en dit houden we in stand.   
Tabel 6-2 Overzicht van peilgebieden met een flexibel peilbeheer in de zomer en/of de winter. 
Voorgesteld 
peilgebied 

Kunstwerk Voorgestelde peilen  
(m t.o.v. NAP) 

Huidig 
peilgebied 

Zomer Ondergrens 
zomer 

Winter Ondergrens 
winter GJP1198 KGM7, KGM9 -2,55 -2,70 -2,75 -2,90 GPG1251 GJP1218 KST457 -1,10 -1,30 -1,50 n.v.t. GPG1278 GJP1240 KST521 -2,15 n.v.t. -2,35 -2,45 GPG1304   

6.6.1 Peilbesluit Het nieuwe peilbesluit bestaat uit een tabel en kaart met de voorgestelde streefpeilen en be-grenzingen. Met het inwerking treden van dit nieuwe peilbesluit worden voor het onderzoeksge-bied de vigerende peilbesluiten ingetrokken: - peilbesluit Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastgesteld op 5 aug 1982;  - aangepaste peilbesluitkaart Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastge-steld 1987;  Voor het duingebied van de Kop van Schouwen blijft voorlopig wel het huidige peilbesluit Schouwen-Duiveland uit 1982 met kaartherziening uit 1987 van kracht.  
6.6.2 Geldigheid peilen en afwijkingen De peilen worden voorgesteld als waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) en worden aan de benedenstroomse zijde van de peilgebieden ingesteld. In ver-band met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk, meteorologische- en hydrologische omstan-digheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden.  De beheermarge van het streefpeil onder normale omstandigheden is +/-10 cm ten opzichte van het vastgestelde streefpeil om in te kunnen spelen op de weersomstandigheden, tenzij in de toelichting anders is vermeld (zie ook tabel flexibel peilbeheer Tabel 6-2).   
Normale omstandigheden De zomerpeilen zijn richtinggevend voor normale, gemiddelde situaties met een neerslagtekort. De winterpeilen zijn richtinggevend voor een gemiddelde afvoersituatie bij neerslagoverschot. In geval van hogere afvoersituaties (die 10 á 20 dagen per jaar optreden) kunnen de stuwen en ge-malen lager worden ingesteld. Dit wordt een ondergrens genoemd. De marge van 10 cm onder winterpeil blijkt in de meeste peilgebieden voldoende voor een goede afvoersituatie. In drie-peilgebieden wordt een ondergrens gehanteerd. In deze gebieden zijn de streefpeilen vaak be-wust aan de hoge kant bijvoorbeeld voor het nat houden van veengebied, en kan met de onder-grens worden gestuurd op weersomstandigheden (flexibel peilbeheer, zie Tabel 6-2). Voor beregening kan waterconservering wenselijk zijn. Indien er een behoefte bestaat om te beregenen kan indien de omstandigheden het toelaten de waterstand in het voorjaar tot 10 cm opgezet worden boven het zomerpeil. Beregening wordt toegelaten tot de waterstand gezakt is tot het zomerpeil.   
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Bij het ontbreken van wateraanvoermogelijkheden kan peilhandhaving tijdelijk niet mogelijk zijn door tekort aan water.  De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal trapsgewijs plaatsvinden in de periode maart- april. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal eveneens trapsgewijs plaatsvinden, maar dan in de periode september-oktober. Met de overgang en de periode zal flexibel worden omge-gaan, rekening houdend met weersomstandigheden in relatie tot uit te voeren grondbewerking. 
 
Extreme omstandigheden Onder bepaalde extreme weersomstandigheden kunnen afwijkingen van de streefpeilen in het peilbesluit voorkomen buiten de beheermarge. Dit kan zich voordoen in zowel de winter- als de zomersituatie. Indien de afvoersituatie extremer wordt dan de afvoersituatie die 10 á 20 dagen per jaar optreedt kunnen grotere afwijkingen van de streefpeilen nodig zijn. Het peilbeheer zal zodanig worden gevoerd dat schade aan de functies zoveel mogelijk wordt voorkomen. In som-mige gebieden zullen lagere peilen bij de stuwen gevoerd worden om schade in het peilgebied te voorkomen en in andere delen zal het peil hoger worden ingesteld om schade in het beneden-strooms gelegen gebied te voorkomen.   Naast periodes met veel neerslag kan ook de situatie ontstaan dat er sprake is van extreme droogte. Deze situatie kan zich eveneens voordoen in zowel de zomer- als wintersituatie.  Ook in deze situatie zal het peilbeheer zodanig gevoerd worden dat schade aan functies zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het waterschap kan beslissen om in deze situatie hogere peilen in te stellen.   
Overige omstandigheden Ook in andere omstandigheden kan tijdelijk van het peilbesluit worden afgeweken. Dit kan het geval zijn in de volgende situaties: normale onderhoudswerkzaamheden, muskusratten bestrij-ding, uitvoering van proefprojecten of calamiteiten. In deze gevallen wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van de nadelige effecten van de peilafwijking.  
Natuurgebieden Waar in de overige gebieden vaak een tegennatuurlijk peil wordt gehanteerd met een hoger zo-merpeil en lager winterpeil wordt in de natuurgebieden wel een meer natuurlijk peilbeheer na-gestreefd. Het streefpeil wat hier wordt vastgelegd is vaak de stuwstand van het gebied. In de winter kan het water op dit peil worden gehouden en in de zomer zakt de waterstand als gevolg van het neerslagtekort uit, vaak meer dan 10 cm.   In overleg met de terreinbeheerders kan bij calamiteiten met extreme neerslag tijdelijk water worden vastgehouden in de natuurgebieden, door de stuwen hoger op te zetten dan het streef-peil. Enkele automatische stuwen hebben hiertoe een bufferregeling.  (zie ook de afspraken hierover per peilgebied in de factsheets, Bijlage 3)   
6.7 Administratieve aanpassing leggerprofielen De minimale benodigde bodemhoogte van de hoofdwaterlopen wordt vastgelegd in de legger. Op diverse locaties werd geconstateerd dat het leggerprofiel nog wat verlaagd zou kunnen worden Omdat het profiel in de praktijk al lager is en er dan een betere bodemverhanglijn ontstaat.   Dit betreft geen fysieke maatregel maar een administratieve handeling. Hiermee wordt geborgd dat de betreffendewaterlopen ook bij volgende baggerrondes voldoende diep worden gehouden.     
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Figuur 6-4: Overzicht van administratieve wijziging in leggerhoogte  
6.8 Effect voorgestelde maatregelen 

6.8.1 Effect peilbeheer onder normale omstandigheden 

Effecten op doelrealisatie landbouw  Het effect op de landbouw is positief. De ontwatering wordt op locaties verbeterd en/of het peil wordt aangepast. Daarmee wordt de drooglegging geoptimaliseerd, waardoor de doelrealisatie landbouw toeneemt.  
Effecten op bodemdaling en zettingen In gebieden met veen in de ondergrond en overige zettingsgevoelige gebieden is hier voorzichtig omgegaan met peilverlagingen en wordt flexibel peilbeheer toegepast.  In de omgeving van bebouwing en infrastructuur zal nader onderzoek naar het lokale effect wor-den uitgevoerd en aanvullende maatregelen worden niet uitgesloten. In en rond de verschillende kernen zijn vanuit de PWO geen ingrijpende peilveranderingen of andere relevante maatregelen voorzien.   
Effecten voor archeologische waarden De wijzigingen in het watersysteem hebben geen effect op de archeologische waarden in het gebied. 
 
Effect op stedelijk waterbeheer De maatregelen hebben geen negatief effect op de waking van de overstorten. Bij Renesse wordt een positief effect verwacht van de maatregelen op de waking van twee kritieke overstor-ten.   
Effect op Natura2000 Het onderzoeksgebied bevind zich buiten de natura 2000 gebieden en er is rekening mee gehou-den dat de maatregelen geen negatief effect hebben op de ontwatering van met name het duin-gebied.  
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Effect op natuur De mogelijke effecten van alle peilwijzigingen in het peilbesluit op de flora en fauna worden apart bekeken. Voor het peilbesluit van Schouwen is een natuurtoets in het kader van de wet Natuurbescherming uitgevoerd, deze is weergegeven in Bijlage 4: Toetsing aan de Natuurwet.  
6.8.2 Effect waterbeheer onder extreem natte omstandigheden Diverse maatregelen zijn voorzien om de waterstanden bij extreem natte omstandigheden min-der te doen stijgen en het watersysteem robuuster te maken. Door het hanteren van tijdelijke ondergrenzen bij de twee hoofdafvoergemalen en de afwatering op een aantal locaties te verbe-teren is het de verwachting dat de opstuwing in het gebied afneemt. Het inunderende oppervalk zal hierdoor afnemen. Uit nader onderzoek zal blijken of verdere maatregelen nodig zijn om aan de eisen van WB21 te voldoen.  
6.8.3 Effect waterkwaliteit en ecologie 

Effecten vismigratie en natuurvriendelijke oevers Er zijn voor PWO Schouwen geen inrichtingsmaatregelen voorzien op het gebied van natuur-vriendelijke oevers of vispassages omdat deze aspecten al op orde zijn. Wel wordt er bij de aan-passing van gemaal Prunje er rekening mee gehouden dat een visvriendelijke pomp wordt ge-plaatst, wat de migratiemogelijkheden in de toekomst verbetert. Bij het in gebruik nemen van stuw Ridderweg voor peilbeheer wordt er rekening mee gehouden dat de stuw een groot deel van de tijd plat zal liggen en daarmee geen belemmering vormt voor vismigratie.    
Effecten peilverschillen Hoe kleiner het peilverschil des te groter het effect. De oevers hebben baat bij een klein ver-schil tussen zomer- en winterpeil. Dat voorkomt droogval in de winter met eventueel vorstscha-de en afsterven van al het leven in het moerasgedeelte. De natuurvriendelijke oevers blijft in de winter en het vroege voorjaar onder water, waardoor de vissen de oever kunnen gebruiken als paaiplaats en daar hun eieren afzetten. De jongen kunnen er veilig voor roofvissen opgroeien.   In 5 peilgebieden is in de huidige situatie het peilverschil tussen zomer en winter groter dan 20 cm. In twee peilgebieden wordt het verschil teruggebracht tot 20 cm, waardoor er nog drie ge-bieden resteren waar het verschil groter is. In deze gebieden ligt geen KRW waterlichaam.    
Figuur 6-5: Verschil tussen de zomer- en winterpeilen in voorgestelde situatie.  
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7 Onderzoek ter optimalisatie watersysteem 
Voor enkele knelpunten die zijn geconstateerd in deze PWO studie is nog onvoldoende in beeld 
wat de oorzaak is en/of op welke manier het watersysteem het best kan worden geoptimali-
seerd. In dit hoofdstuk beschrijven we welke aspecten we in een later stadium nog nader willen 
onderzoeken, om tot een gedegen waterhuishouding te komen.  Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de factsheets per peilgebied.    
Figuur 7-1: Overzicht van onderzoeken  
7.1 Integraal onderzoek 

Stedelijk waterbeheer  Voor diverse aandachtspunten in en rondom het stedelijke gebied wordt nadere afstemming ge-zocht met de gemeente om te bekijken waar eventuele maatregelen nodig zijn. Het gaat bij-voorbeeld om enkele riool-overstorten met risico op verdrinking, kabels en leidingen die ons wa-tersysteem kruisen en enkele kunstwerken die in beheer zijn van de gemeente.   
Afvoertraject omgeving Florisweg/Duivendijkseweg Voor het verbeteren van de afvoer achter de Florisweg en Duivendijkseweg zijn al enkele maat-regelen voorgesteld (zie H6). Hiernaast wordt een bestaande duiker en enkele waterlopen inge-meten in het veld om te beoordelen of deze mogelijk nog verruimd dienen te worden om aan-gemerkt te worden als hoofdwatergang en worden twee duikers proefondervindelijk afgesloten.    
Gebiedsregeling Voor de doorontwikkeling van de sturing van kunstwerken wordt onderzocht hoe stuwen en ge-malen voorzien kunnen worden van een slimmere gebiedsregeling voor een nog betere verdeling van water over het gebied.   
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7.2 Onderzoek naar peilbeheer onder normale omstandigheden  

Westenschouwen-Burghsluis In het gebied van Westenschouwen tot aan de stuw bij de Meeldijk worden diverse aspecten na-der onderzocht om een afweging te kunnen maken van het gewenste peilbeheer en de benodigde maatregelen. Onderzocht wordt onder andere: 
 Herstel van de stuw bij de Groenlandseweg, de gewenste waterpeilen en de scheidings-functie voor zoetwater; 
 Gewenste winterpeilen achter stuw Meeldijk; 
 De afvoerproblemen onder Westenschouwen en het verwijderen of vernieuwen van de stuw bij de Westerseweg;  

Onderzoek alternatieve afvoer bij gemaal de Bulke Op de korte termijn wordt gemaal de Bulke terug in werking gebracht om het peil in de inlaag te kunnen handhaven (zie H6). Op de langere termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatief afvoertraject om de kern van Brouwershaven heen. Dit onderzoek wordt gecom-bineerd met onderzoek wat volgt uit de PWO Duiveland naar alternatieve afvoermogelijkheden 
voor afvoergebied ’t Sas (koppeling naar Schouwen).    
Onderzoek stuwen omgeving Oudeweg Er staan in de omgeving van de Oudeweg diverse stuwen, veelal in de vorm van vaste overstor-ten waarvan nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn. Vanuit beheersoogpunt en de robuustheid van het watersysteem wordt onderzocht welke stuwen behouden moeten blijven voor plaatselij-ke peilbeheersing en/of waterconservering.   
 
Optimalisatie peilbeheer achter stuw Heuvelsweg Uit de toetsing komt het peilgebied als overwegend droog naar voren met enkele natte plekken verspreid over het peilgebied. Dit maakt het complex om met de huidige stuw Heuvelsweg het hele peilgebied van optimaal peil te voorzien. In nader onderzoek te bezien welke (lokale) mo-gelijkheden er liggen voor optimalisatie van het peilbeheer.   
Autonome plannen Rampweg Diverse opgaven op het gebied van optimalisatie peilbeheer in het gebied rondom de rampweg zijn in deze PWO geparkeerd omdat er plannen liggen voor herinrichting van het gebied. De sta-tus en uitwerking van deze plannen wordt door het waterschap gevolg en het waterschap ziet er op toe dat het toekomstige watersysteem wordt ontworpen volgens onze normen. Afhankelijk van de planuitwerking wordt nader afgewogen of er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn.   
7.3 Onderzoek naar waterbeheer onder extreem natte omstandigheden  

Ontlasten hoek Striepweg, omleiden aanvoer Ringdijk Voor het verbeteren van de afvoer in de hoek bij de Striepweg zijn al enkele maatregelen voor-gesteld (zie H6). Hiernaast wordt onderzocht hoe voorkomen kan worden dat er water vanaf de ringdijk het gebied in stroomt. In de praktijk wordt proefondervindelijk de bestaande duikerver-binding afgesloten, waarbij in de gaten gehouden wordt of het water aan de oostzijde goed weg kan of dat er een risico bestaat voor verplaatsing van de overlast. Op basis hiervan wordt be-schouwd welke maatregelen aan het watersysteem gewenst zijn.    
 
Toetsing aan normering NBW Wanneer alle maatregelen (ook uit het nader onderzoek) in beeld zijn wordt het gehele gebied nog een keer doorgerekend met oppervlaktewatermodel om te onderzoeken of het gebied in de toekomstige situatie voldoet aan de NBW normering.    
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7.4 Onderzoek naar waterkwaliteit en ecologie  

Vismigratie Alle prioritaire vismigratie knelpunten in PWO gebied Schouwen zijn opgelost. Een aantal gebie-den op Schouwen zijn niet bereikbaar voor soorten als aal en driedoornige stekelbaars. Om het leefgebied van deze soorten te vergroten verdiend het aanbeveling om de niet-prioritaire knel-punten nader te onderzoeken op kansen voor vismigratie.  
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Bijlage 1: Rapportage modelstudie  Corsanummer: 2021023525   
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Bijlage 2: Peilgebieden huidige situatie 
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Bijlage 3: Factsheets per peilgebied  Corsanummer: 2021038783  
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Bijlage 4: Toetsing aan de Natuurwet Er komt een nieuw peilbesluit voor Schouwen met enkele wijzigingen van streefpeilen. Daar-naast worden er maatregelen genomen die bestaan uit het plaatsen of aanpassen van duikers en stuwen en het verruimen van waterlopen. Voor deze maatregelen worden aparte natuurtoetsen gemaakt wanneer het werk wordt uitgevoerd. De maatregelen staan weergegeven in hoofdstuk 6 van dit rapport.   
Maatregel: peilaanpassing In 10 peilgebieden wijzigt het zomer- en/of winterpeil. Zie figuur 6.2 en 6.3 voor de ligging van de peilgebieden waar de peilen wijzigen. In het kader van de natuurtoets naar de eventuele ge-volgen voor beschermde flora en fauna soorten is gekeken naar de achteruitgang van habitat in de oeverzone boven de waterlijn. Daarom is er gekeken naar gebieden waar het peil met meer dan 10 cm zal worden verhoogd. En dan vooral wat betreft het zomerpeil. Waar het winterpeil wordt verhoogd, komt dit niet of nauwelijks boven het huidige zomerpeil uit. De gevolgen voor de ecologie in die gebieden en gebieden met kleinere peilverhogingen of met peilverlagingen zijn nihil, omdat de beïnvloede zone zeer beperkt is en de verandering ter plaatse marginaal. Deze worden hier daarom verder buiten beschouwing gelaten.  Voor 2 peilgebieden is een peilverhoging groter dan 10 cm gepland dit betreft: - Het peilgebied GPG1282 achter stuw Steursweg, gelegen tussen Haamstede en Burghsluis (+15 cm) - Het peilgebied GPG1255 achter stuw Moolweg in de omgeving van Scharendijke (+25 cm)  De peilverhogingen betreffen vooral landbouwgebied en recreatieve voorzieningen. Zij zullen geen effect hebben op de natuurgebieden en er zullen geen populaties van beschermde soorten of Rode Lijstsoorten in gevaar komen. De peilverhogingen zullen ook geen gevolgen hebben voor de instandhouding van de populaties van kleine zoogdieren.   Een aantal peilgebieden zijn ingericht met een flexibel peil ten behoeve van het tegengaan van veeninklinking. In 3 peil gebieden wordt het verschil tussen zomer- en winterpeil door de peil-wijzigingen teruggebracht tot 20 cm. Dit is een verbetering voor de waterkwaliteit, vergeleken met de huidige situatie.  
Maatregel: vervangen duikers en stuwen Het vervangen of dieper leggen van duikers of plaatsen van stuwen zijn zeer beperkte ingrepen. Het uitvoeren van deze maatregelen zal ook niet of nauwelijks gevolgen hebben voor flora en fauna. Hiermee worden in elk geval geen populaties aangetast.  
Maatregel: verruimen of dempen waterlopen Voor dergelijke ingrepen zullen aparte flora- en faunatoetsen opgesteld worden in het kader van de besteksvoorbereiding.  
Inventarisatie voorkomen van soorten In de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF) is gekeken welke beschermde soorten voorko-men in de 2 gebieden waar de geplande peilverhoging meer dan 10cm betreft. Naast bescherm-de soorten is ook gekeken naar soorten van de Rode Lijst. De nadruk is gelegd op zoogdieren en vaatplanten, omdat soorten uit deze groepen die in oevers van waterlopen voorkomen het mees-te nadeel kunnen ondervinden van de peilverhogingen. Voor vogels en veel andere (mobiele) soortgroepen heeft de verhoging niet tot nauwelijks nadelige gevolgen. Er blijven genoeg broed-plaatsen voor vogels over. De in de NDFF vermelde relevante soorten zijn meest algemene planten. In peilgebied GPG1282 komen geen bedreigde soorten voor. Wel zijn er een aantal meldingen van de bedreigde soorten 



  Versie 0.1  Bijlage 4: Toetsing aan de Natuurwet  

 Waterschap Scheldestromen 66  
in en rond peilgebied GPG1255, namelijk de vaatplanten harlekijn en onderaardse klaver. De harlekijn groeit op schrale graslanden, duinranden en duinheiden, niet langs de sloten in het peilgebied. De onderaardse klaver is waargenomen midden op een camping, niet langs de sloten waar het peil veranderd. De sloten zijn overwegend klein met hoge taluds waardoor de huidige inrichting van de oevers niet aantrekkelijk is als leefgebied voor de waterspitsmuis. Verder kun-nen er diverse kleine muisachtigen voorkomen, maar ook hier betreft het geen soorten, die spe-cifiek (laag) op de sloottaluds leven en dus direct last hebben van een peilverhoging.  
Analyse De peilverhogingen betreffen vooral landbouwgebied en zullen geen effect hebben op de na-tuurgebieden; er zullen ook geen populaties van beschermde soorten of Rode Lijstsoorten in ge-vaar komen. De peilverhogingen zullen ook geen gevolgen hebben voor de instandhouding van de populaties van kleine zoogdieren.   
Conclusie Voor het peilbesluit is geen ontheffing voor de Wet Natuurbescherming nodig.  
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Bijlage 5: Vigerend peilbesluit  peilbesluit Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastgesteld op 5 aug 1982. Registratienummer: 2015017267  aangepaste peilbesluitkaart Schouwen-Duiveland, Waterschap Schouwen-Duiveland, vastgesteld 1987. Registratienummer: 2015017268  
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