Waterschapsbeheerprogramma
2022-2027
Zeeuwse waterkeringen, watersystemen,
afvalwaterketen en wegen klaar
voor de

toekomst

Het waterschapsbeheerprogramma (WBP) wordt
elke zes jaar opgesteld en geeft de doelen weer die
het waterschap tussen 2022 en 2027 nastreeft.
Omdat het waterschap middenin de maatschappij
staat en omgevingsgericht wil werken, zijn er tal
van ontwikkelingen en partijen van invloed op de
manier waarop we onze doelen realiseren.
We kunnen dit niet alleen. Het WBP geeft aan
hoe we met deze ontwikkelingen omgaan en op
welke manier we samenwerking met andere
partijen vorm willen geven.

Het WBP geeft inwoners,
samenwerkingspartijen, maar ook
onze eigen organisatie inzicht over
de te volgen koers. Uitdagingen als
klimaatverandering en de daarmee
samenhangende zeespiegelstijging,
neerslagpieken en langdurige
periodes van droogte vragen om
een innovatieve organisatie die op
een duurzame manier de kerntaken
uitvoert, met oog voor andere
maatschappelijke belangen!



bekijk hier de animatie

Uitdagend werk
Zeeland is een uitgestrekte
provincie die wordt doorsneden
door twee zeearmen. Dit zorgt
voor een groot aantal kilometers
aan dijken en duinen, wegen in
het buitengebied en een uitgebreid
stelsel van waterlopen, gemalen
en waterzuiveringen.
Het op orde houden van deze grote
hoeveelheid aan voorzieningen
maakt het waterschapswerk
uitdagend en kostenintensief.
Tegelijkertijd telt Zeeland slechts
384.000 inwoners die de kosten van
de kerntaken voor het grootste deel
opbrengen.

Waterschap Scheldestromen
richt zich op een haalbare en
betaalbare uitvoering van het
waterschapswerk. Het tempo van
realisatie van het WBP is aangepast
aan de beschikbare middelen. De
risico’s die daarmee gepaard gaan
zijn geduid. De prioriteitsstelling
gaat in de volgorde van
resultaatsverplichtingen (wettelijk),
afspraken met andere partijen,
inspanningsverplichtingen en
aanvullende wensen. Hierbij
streeft het waterschap naar
een integrale aanpak. Onze
bedrijfswaarden helpen ons tussen
alle relevante aspecten de juiste

afweging te maken. We investeren
extra in informatiemanagement,
assetmanagement, relatie- en
omgevingsmanagement.
Door projecten en werkzaamheden
zoveel mogelijk gecombineerd uit
te voeren, besparen we kosten
en voorkomen we overlast voor
de burger. We werken hierbij
gebiedsgericht om zo ook maatwerk
passend bij het gebied te kunnen
leveren. Daarbij wil het waterschap
verdere invulling geven aan
duurzaam opdrachtgeverschap met
ruimte voor innovatieve technieken
en werkmethoden.
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Werk met impact
Zorgen voor een veilige woonen werkomgeving is één van
onze belangrijkste taken.
Eind 2022 zijn onze primaire
waterkeringen beoordeeld op de
actuele vastgestelde normen
én vertalen we de uitkomsten
van deze onderzoeken naar
verbeteropgaven daar
waar dat nodig is.

water

keringen
De effecten van klimaatverandering vragen om
een robuust watersysteem
en daarom investeert het
waterschap de komende
jaren flink om het Zeeuwse
watersysteem op orde te
brengen en te houden. Tussen
2022 en 2027 geven we hier
314,3 miljoen euro aan uit.
Hierbij concentreren we ons onder
meer op de resterende opgave
vanuit de PWO (Planvorming
WaterOpgave). Daarbij gaan we
ervaringen opdoen met een nieuwe,
meer gebiedsgerichte aanpak
waarbij we het minimale adequate
serviceniveau vastleggen. Voor
hogere serviceniveaus stellen we
een protocol op met daarin een

Klimaatverandering zorgt er mede
voor dat we in toenemende mate aan
de slag zullen gaan met dijktrajecten
die op basis van veiligheidsanalyses
aandacht behoeven. Tot en met
het jaar 2027 spendeert het

profijtbeginsel (wie profiteert van
een maatregel, betaalt). We werken
mee aan het Zeeuws Deltaplan Zoet
Water om de weerbaarheid
tegen zoetwatertekorten de
komende planperiode te vergroten
en ondersteunen dit met
gebiedskennis, onderzoek en door
actief combinaties te zoeken met
eigen opgaven. We verbeteren de
waterkwaliteit door extra leefruimte
voor planten en dieren te maken.
We leggen zes vispassages aan
en ongeveer 38 kilometer aan
natuurvriendelijke oevers. We doen
onderzoek en monitoren om meer
inzicht te krijgen in hoe brakke
watersystemen werken, welke
ecologische kwaliteit haalbaar
is en wat de effectiviteit is van
waterkwaliteitsmaatregelen.

Tijdens de planperiode
spendeert het waterschap
naar verwachting 257,2
miljoen euro in onze ambitie
van een blijvend robuuste
en toekomstbestendige
afvalwaterketen met
een kwalitatief goede
infrastructuur.

afval-

waterketen

Samenwerking met gemeenten en
een op te stellen afwegingskader
voor kosten-baten-risico’s vormen
daarin een belangrijk vertrekpunt.

waterschap 114,4 miljoen euro
aan de waterkeringen en ontvangt
daarnaast subsidie vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) voor diverse
dijkversterkingsprojecten. Voor
een adequate besteding van deze
gelden werken we de komende jaren
aan het verder opbouwen van de
benodigde organisatie. Ook werken
we de komende planperiode onze
visie op Waterveiligheid uit in een
waterveiligheidsfilosofie, toetsen
we de regionale keringen en is in
2025 onze wijze van zorgplicht op
assetmanagement gebaseerd en
ingebed in onze manier van werken.

water

systemen
Om de waterkwaliteitsdoelstellingen
te halen, voeren we bij diverse
zuiveringsinstallaties aanpassingen
uit. Deze zijn nodig om de emissie
van stikstof in het effluent te
verlagen. Ook onderzoeken we waar
gezuiverd water het beste gebruikt
kan worden. We verwachten dat de
Europese regelgeving voor gezuiverd
water de komende jaren strenger
wordt. Dit heeft gevolgen voor de
manier waarop we ons afvalwater
zuiveren. Deze gevolgen brengen we
in beeld.
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Een goede en veilige
bereikbaarheid van het
Zeeuwse buitengebied is
essentieel. Tussen 2022 en
2027 geeft het waterschap
70,4 miljoen euro uit aan
deze kerntaak.
We gaan ons met name toeleggen
op het beheer van de 60 km-wegen
en de huidige voet- en fietspaden.
Dat is het overgrote deel van ons
areaal. Daarvan hebben we de
meeste kennis en kunde.
We gaan de gegevens van onze
wegen meer op orde brengen en

houden. Daarmee kunnen de te
maken keuzes en beslissingen beter
onderbouwd worden. Bij ruimtelijke
ontwikkelingen van andere partijen
gaan we gebruik maken van een
wegentoets met daarin duidelijke
consequenties voor situaties waar
instandhouding onmogelijk blijkt.
Indien nodig wordt de infrastructuur
aangepast of uitgebreid. De bruggen
en de duikers in onze wegen vragen
bijzondere aandacht. Aan veel van
deze kunstwerken zal de komende
jaren groot onderhoud uitgevoerd
moeten worden. In een aantal
gevallen is vervanging noodzakelijk.

wegen

Zo gaan we te werk
Waterschap Scheldestromen
hecht waarde aan een
maatschappelijk verantwoorde
uitvoering van de
kerntaken. Hierbij past een
waterschapsbeheerprogramma
dat de omgeving centraal zet.
De leidende principes voor het
centraal zetten van de omgeving
zijn samen te vatten als ‘we willen
een betrouwbare overheid en
samenwerkingspartner zijn, die
doet waarvoor ze is opgericht én
een antwoord formuleert op de
noden van deze tijd, maar niet
meer belooft dan ze waar kan
maken’. Dus ook met specifieke
aandacht voor thema’s als
duurzaamheid, circulariteit,
innovatie, klimaatadaptatie en de
Zeeuwse leefomgeving. Onder dat
laatste vallen aandachtsvelden

als cultuurhistorie, recreatie
en biodiversiteit. In het WBP is
beschreven hoe we de komende
jaren daaraan gaan werken.
Zo staat er onder meer dat we
in 2025 een energieneutrale
bedrijfsvoering willen hebben
waarbij net zoveel duurzame
energie wordt opgewekt als dat we
verbruiken. Ook zal biodiversiteit
nadrukkelijker aandacht gaan
krijgen in onze projecten en het
beheer van ons groen.
Voor het centraal zetten van
de omgeving zal met een meer
gebiedsgerichte aanpak gewerkt
worden en zal er participatiebeleid
ontwikkeld worden. Hiermee
bepalen we gezamenlijk met de
projectomgeving welke inspanning
we leveren; wat we maatschappelijk

verantwoord vinden en hoe we
hieraan invulling geven. Als
betrouwbare overheid zullen we
in deze dialoog het belang helpen
duiden van water en bodem
als ordenend principe voor de
ruimtelijke inrichting.
Hoewel het WBP zelf niet ingaat op
de benodigde goede ondersteuning
en bedrijfsvoering is deze natuurlijk
wel van essentieel belang om de
kerntaken goed, maar ook op een
haalbare en betaalbare manier uit
te voeren.

Het waterschapsbeheerprogramma
2022-2027 kan gedownload
worden op de website.
www.scheldestromen.nl
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