programma

Waterkeringen
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Wij zorgen voor sterke dijken en duinen. Als beheerder van de meeste Zeeuwse
waterkeringen, is veiligheid prioriteit nummer 1.
We houden rekening met zeespiegelstijging op basis van reële klimaatscenario’s
zodat veilig wonen in Zeeland haalbaar en betaalbaar blijft.

Waterveiligheid

Omgeving

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

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

• Voor het waterschap is en blijft de
waterveiligheid prioriteit nummer 1.
• Eind 2022 zijn alle primaire
waterkeringen
voorzien van een
veiligheidsoordeel
op basis van de
nieuwe wettelijke
veiligheidsnorm.
• We zorgen ervoor dat
in 2050 alle primaire
waterkeringen en
kunstwerken aan de
wettelijke norm voldoen.
• We hebben er aandacht voor dat de
toekomstige waterveiligheidsopgave
betaalbaar blijft voor de Zeeuw.
Het nationale belang
van waterveiligheid
vraagt om een eerlijke
verdeling van de kosten
over de inwoners van
Nederland.
• We voldoen aan het wettelijk kader
zorgplicht en daarmee zijn we
aantoonbaar continu in control op
onze kerntaak waterveiligheid.

• We leveren actieve inbreng voor de
herziening van de normen voor het
stelsel voor de regionale
waterkeringen, zodat
de Provincie Zeeland in
2020 de normen kan
vaststellen.
• We starten met het inspecteren van
de regionale keringen en brengen in
beeld wat nodig is om aan de nieuwe
normen te voldoen.
• We zetten de strategische
samenwerking in de
Projectorganisatie Waterveiligheid
(POW) voort en werken aan het
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
samen met andere
waterschappen en
Rijkswaterstaat.

• (Recreatief) medegebruik van onze
waterkeringen en de service die we
daarvoor leveren mogen niet ten
koste gaan van (onze inzet voor)
waterveiligheid.
• In het gebied blijven
we duidelijk en tijdig
ruimte reserveren
voor toekomstige
versterkingen.
• We zetten in op het voortzetten van
het samenwerkingsconvenant voor het
Veerse Meer. Onze focus
ligt op het in stand
houden van de huidige
voorzieningen.
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Watersystemen

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.
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Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een tekort of een overschot
is. Er zijn dag en nacht waterschappers in de weer om te zorgen voor een goed
waterbeheer. Kortere periodes met hevige neerslag en langere periodes met
droogte komen steeds vaker voor. Samen met overheden, ondernemers en
inwoners werken we aan een watersysteem dat tegen een stootje kan.

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

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. In
2020 heeft het hele gebied
een actueel peilbesluit. In
2027 is het gebied op orde
volgens de peilbesluiten.
• Ook de beschikbaarheid van zoetwater
maakt een integraal onderdeel
uit van ons werk en beleid: In de
uitwerking van beleid en projecten
die voor een verbetering van de
zoetwatervoorziening zorgen, brengen
we de mogelijkheden actiever met de
regio en belanghebbenden in beeld. De
financiële verantwoordelijkheid
in de uiteindelijke realisatie
ligt bij de afnemer. We
nemen een strategisch
standpunt in over het
Volkerak-Zoommeer.
• Duurzaam in stand houden en zo
mogelijk aanvullen van
de hoeveelheid zoet
grondwater in het gehele
beheergebied (binnen de
mogelijkheden).
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Afvalwaterketen
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Soms is ons werk onzichtbaar en valt het pas op als we ons werk niet goed doen.
Zo lijkt het de normaalste zaak van de wereld dat afvalwater ‘gewoon’ wegstroomt
via het afvoerputje. Op onze 15 rioolwaterzuiveringen wordt 24 uur per dag het
afvalwater gezuiverd. Met oog voor duurzaamheid, innovatie en energiebesparing.

Gezuiverd afvalwater
Afvalwater draagt bij aan een betere
leefomgeving en is veilig voor de
volksgezondheid, bodem, lucht- en
waterkwaliteit.
• Vuilemissie door overstorten is
beperkt doordat we voldoen aan
de met gemeenten afgesproken
afvoercapaciteit.

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

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

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

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

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

• Verdunning van het afvalwater
beperken: We stimuleren het
afkoppelen van regenwater en het
verminderen van rioolvreemd water
via de Samenwerking Afvalwaterketen
Zeeland (SAZ+). We evalueren de pilot
van het gezamenlijke
gemalenbeheer met de
gemeente Middelburg
en besluiten over een
mogelijk vervolg.
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Wegen
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Weginspectie, bermen maaien, bomen snoeien, groot onderhoud: er is altijd veel werk aan de
weg. Onze buitendienst neemt de dagelijkse zorg op zich. De specialisten op kantoor maken
plannen voor verkeersveiligheid en het groen langs de wegen. Met bijna 4.000 kilometer
plattelandswegen is het waterschap een belangrijke wegbeheerder in Zeeland.

Algemeen

• De focus ligt op het
in stand houden van
verkeersveilige wegen en
fietspaden.
• Bij het uitbreiden van (fiets)
infrastructuur streven we naar een
eerlijke verdeling van aanleg- en
onderhoudskosten met de andere
belanghebbenden.

Verkeersveiligheid

Bereikbaarheid

Omgeving

De kans op letsel of schade bij
weggebruikers is minimaal.

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

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

• We streven naar halvering van het
aantal ernstige verkeersslachtoffers in 2020 t.o.v.
2009 en nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in 2040.

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

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

• Als we investeren in fietspaden geven
we prioriteit aan schoolfietsroutes.
• Wegen duidelijk inrichten ten
behoeve van de verkeersveiligheid.
Voor 2023 zijn al onze 80km-wegen
ingericht volgens de Essentiële
HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).
• Groot onderhoud en
reconstructies van
60km-wegen benutten
we om deze zo nodig
te verbreden en in te
richten volgens de EHK.
• We brengen de staat van onze
wegen verder in beeld. Waar dat
voor de veiligheid nodig is treffen we
maatregelen.
• De Zeeuwse samenwerking voor de
gladheidbestrijding zetten we voort.
• We bevorderen veilig rijgedrag
in samenwerking met de andere
Zeeuwse wegbeheerders (Bijvoorbeeld
op landbouwroutes).

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

Democratisch
& rechtmatig
Het bestuur krijgt tijdig
informatie en ondersteuning
om zijn democratische taken
goed uit te voeren. Het is
geborgd dat de organisatie
rechtmatig, wettig en
getrouw werkt en besluiten
neemt.
• Waterschap
Scheldestromen
blijft een
zelfstandig
waterschap.
• Het waterschap is een
functionele democratie
waarvan de geborgde zetels
een onderdeel zijn van het
waterschapsbestuur.
• Transparantie en
verantwoording zijn
leidende begrippen. We zijn
transparant over kosten
en prestaties en blijven
onszelf verbeteren. Onder
andere door tussentijdse
monitoring en deelname
aan bedrijfsvergelijkingen
van de Unie van
Waterschappen.
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Een doelmatig en rechtmatig bestuur en werkorganisatie zijn het uitgangspunt. Betrokken,
gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers zijn essentieel voor het behalen van onze doelen.
Ook zijn medewerkers onze ogen en oren, waardoor zij een zeer belangrijke spil in de uitvoering
van ons werk zijn. Omgevingsgericht werken staat daarbij voorop.

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

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

Belastingen &
financiën

Dienstverlening
& draagvlak

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

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

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

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

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

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

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

• Het huidige kwijtscheldingsbeleid zetten we voort.

• De netto schuldquote moet
gezond blijven: lager dan 250%.
• Extra dividend dat het
waterschap ontvangt
van de Nederlandse
Waterschapsbank gebruiken
we om toekomstige
tegenvallers op te vangen en
investeringen over te hevelen
naar de exploitatie.

• We blijven streven
naar duidelijke
en eenvoudige
regelgeving.

Faciliteiten
De werkomgeving, ICTsystemen en informatie
ondersteunen medewerkers
om hun werk goed uit te
voeren. De veiligheid hiervan
is op orde.

• Digitalisering en informatie
blijven we ontwikkelen om het
werk goed uit te voeren. We
volgen in beginsel
landelijke
standaarden en
systemen.
• We voldoen
aan de wettelijke eisen
voor informatieveiligheid,
archivering en privacy. Focus
op waar de risico’s het grootst
zijn.
• Onderzoeken wat
de kosten en
baten zijn van
het aanhouden
van twee
hoofdkantoren.

Overkoepelende
thema’s
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De vier kerntaken waterkeringen, afvalwaterketen, waterbeheer en veilige wegen
staan niet ter discussie. Bij het uitvoeren van deze taken dragen we samen met
anderen bij aan een leefbaar en duurzaam Zeeland.
Nu en in de toekomst.

Algemeen

Klimaatadaptatie

Duurzame energie
& circulaire economie

Leefomgeving

• Samenwerking met andere partijen
is nodig om de toekomstige
opgaven op het terrein van klimaat,
duurzame energie, circulaire
economie, innovatie
en leefomgeving
(incl. biodiversiteit) te
realiseren. De inzet is
om win-winsituaties te
creëren.

• Aanpassen aan een veranderend
klimaat zit op basis van wettelijke
normen verweven in onze kerntaken.
Daar ligt onze prioriteit. Waar het
zowel onze taken als die
van andere overheden
raakt, werken we samen
aan het klimaatbestendig
maken van Zeeland.

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

• In ons werk hebben we aandacht voor
meekoppelkansen om biodiversiteit in
stand te houden en zo mogelijk naar
een hoger niveau te tillen. We zoeken
verbinding met maatregelen voor
klimaatadaptatie, duurzame energie
en circulaire economie.
Hierbij nemen we onze
verantwoordelijkheid,
maar bekijken ook de
mogelijkheden voor
cofinanciering.

• Het waterschap probeert altijd
projecten en werkzaamheden op
een slimme manier te koppelen.
Eventueel samen met andere
partners, zodat er een kostenvoordeel
of zo min mogelijk overlast ontstaat.
• Extra activiteiten en projecten
kunnen pas worden uitgevoerd
wanneer de
businesscase financieel
positief is en niet ten
koste gaat van de (inzet
voor) kerntaken.

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

• Het waterschap gaat bij de
klimaatopgaven uit van informatie
uit de klimaatstudies van het KNMI
die vertaald worden naar (wettelijke)
normstelling.
• We ontwikkelen stimuleringsbeleid om
kleine betaalbare initiatieven breder
bij bewoners en bedrijven onder de
aandacht te brengen. We hechten
hierbij sterk aan burgerparticipatie.

Innovatie & kennis
• Het waterschap past innovatieve
methoden en technieken toe bij de
uitvoering van de kerntaken. We
pakken innovatie gestructureerd
aan en ontwikkelen daarvoor
innovatiebeleid.
• We ontwikkelen een kennisstrategie
voor het gestructureerd opdoen, behouden en toegankelijk maken van kennis.
• We dragen samen met (Zeeuwse)
onderwijsinstellingen bij aan het
ontwikkelen van relevante kennis en
kundige medewerkers.

• We geven op een verantwoorde wijze
ruimte voor de energietransitie
in Zeeland, onder andere door
participatie in de Zeeuwse Regionale
Energiestrategie (RES).
• In 2050 is het waterschap 100%
circulair. In de periode tot en met
2030 streven we naar halvering van
ons grondstoffenverbruik en het
terugwinnen van grondstoffen uit
afvalwater.
• In samenwerking ontwikkelen we
circulaire oplossingen voor
onze kerntaken. Onze
bijdrage richten we
op de opstart- en
onderzoeksfase van
nieuwe oplossingen.
• We werken samen met andere
overheden om wettelijke beperkingen
voor nuttig hergebruik van onze
reststoffen op te heffen.
• We volgen nieuwe en duurzame
technieken, terugverdienen binnen
de levensduur is een voorwaarde voor
toepassing.

• We blijven het vastgestelde beleid voor
biodiversiteit uitvoeren.
• Aandacht voor cultuurhistorische
elementen in ons landschap is belangrijk.
Hiervoor werken we samen met
andere partijen. We stellen beleid voor
cultuurhistorie op.
• We zijn tegen ontpoldering
als landinwaartse oplossing
voor natuurherstel.
• We staan open voor initiatieven
van derden, waarbij het
kosten-veroorzakingsprincipe ons
uitgangspunt is.
• In 2021 hebben we de basis op orde om te
voldoen aan de Omgevingswet. We zorgen
ervoor dat de waterbelangen goed
geborgd worden in plannen
van derden.

