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samenvatting

Met dit plan wordt het in het vorige waterbeheerplan
opgenomen beleid voortgezet. Op onderdelen is het beleid
wel aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Dit betreft met
name het inspelen op de KRW en de daarover gemaakte
afspraken met de provincie en de intensievere samenwerking met de gemeenten. In dat verband zijn de door het
waterschap vastgestelde streefbeelden en aandachtspunten aangepast aan de KRW doelen en aandachtspunten.

Hoofddoelstelling waterbeheerplan
Het op orde hebben van de watersystemen
(kwantitatief en kwalitatief) in het beheergebied
uiterlijk in het jaar 2027.
Daarbij wordt in deze planperiode prioriteit gegeven
aan:
1. maatregelen Stroomgebiedbeheerplan Schelde 		
(resultaatsverplichting);
2. maatregelen die nodig zijn ter voorkoming
		 van de wateroverlast;
3. maatregelen uit Bestuursakkoord
		 Water met de provincie.

De afgelopen planperiode zijn al veel maatregelen getroffen, zowel in de stad als in het buitengebied. Hiermee is
een eerste stap gezet richting veerkrachtige en gezonde
watersystemen. Omdat in het vorige plan beleid is uitgezet
voor meerdere planperiodes zijn nog niet alle voorziene
maatregelen getroffen. Om de doelen te bereiken zijn dan
ook meer maatregelen noodzakelijk. Dit blijkt ook uit de
knelpuntenanalyse die is uitgevoerd ter voorbereiding van
het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan Schelde.
Belangrijkste knelpunten zijn: wateroverlast bij hevige
neerslag, een onnatuurlijke inrichting van de watersystemen, beperkte migratiemogelijkheden voor vissen en een
teveel aan nutriënten, een aantal zware metalen en een
aantal bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
De in het vorige waterbeheerplan gekozen integrale aanpak
blijft gehandhaafd. De maatregelen zijn daarbij gegroepeerd in een aantal speerpunten.
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Omdat in het vorige waterbeheerplan de KRW al zoveel
mogelijk was meegenomen betreffen het geen grote veranderingen. De doelen en uitgangspunten van het vorige
plan blijven dan ook van kracht. Inmiddels is duidelijk
geworden dat de uitvoering van maatregelen meer tijd kost
dan eerder was ingeschat. Met name omdat de voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak en een zorgvuldige
afstemming met de betrokken partijen veel meer tijd vraagt
dan verwacht. Daarnaast werkt het rekening houden met
nieuwe klimaatscenario’s kostenverhogend. Het is daarom
niet haalbaar om alle watersystemen in 2015 volledig op
orde te hebben. Een deel van de maatregelen wordt dus
doorgeschoven naar volgende planperiodes. Hierbij wordt
in de planperiode 2010-2015 eerste prioriteit gegeven aan
de maatregelen die zijn opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan van de Schelde. Voor deze maatregelen geldt voor
Nederland namelijk een resultaatsverplichting richting de
Europese Unie. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan
maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de normen
voor de wateroverlast en aan de maatregelen uit het met
de provincie gesloten bestuursakkoord ‘Samen aan de slag
met water’. Uiterlijk in 2027 moeten alle watersystemen
volledig op orde zijn.

met het water mee

Doel van het waterbeheer is het bereiken en in stand
houden van een goede toestand van de watersystemen. In
dit plan wordt aangegeven met welke maatregelen en tegen
welke prijs het waterschap dit doel in de periode 2010 t/m
2015 dichterbij wil brengen. Dit maatregelenpakket staat
niet op zichzelf, maar is uitgebreid afgestemd met de andere waterbeheerders in het Scheldestroomgebied. Ingevolge
de Kaderrichtlijn water (KRW) moeten alle landen van de
Europese Unie (EU) in 2009 voor de onderscheide rivierdistricten stroomgebiedbeheerplannen vaststellen voor
de periode 2010 t/m 2015. Zo is door Nederland in 2009
ook een Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde vastgesteld. Dit plan is gezamenlijk voorbereid. Het beleid en de
te nemen maatregelen zijn, zowel landelijk als binnen de
Schelderegio, intensief afgestemd. Daarbij is afgesproken
dat de doelen en de door waterschap Zeeuwse Eilanden
uit te voeren maatregelen uit het Stroomgebiedbeheerplan,
ook in het waterbeheerplan worden opgenomen.
Om de inspraakreacties goed te kunnen afstemmen zijn
alle betreffende waterplannen tegelijk ter inzage gelegd en
zijn alle plannen eind 2009 definitief vastgesteld.
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Waterschap Zeeuwse Eilanden is verantwoordelijk voor het
beheer van het in zijn beheergebied gelegen oppervlaktewater. In grote lijnen is dit het deel van Zeeland dat boven
de Westerschelde is gelegen. De buitenwateren, zoals de
Ooster- en Westerschelde en het Veerse Meer, vallen niet
onder het beheer van het waterschap, maar van Rijkswaterstaat. Het beheer betreft zowel het kwantiteitsbeheer als
het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater.

Speerpunten uitvoering waterbeheerplan
1. Gebiedsgerichte aanpak.
2. Aanpak water in de stad.
3. Opstellen en uitvoeren Strategienota
Afvalwaterketen.
Samenwerking speelt bij alle drie de speerpunten een
belangrijke rol.

met het water mee
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Het hele beheergebied wordt per gebied integraal aangepakt. Het beheergebied is daartoe opgedeeld in tien
deelgebieden. Per gebied worden maatregelen gegenereerd
om het watersysteem op orde te brengen en vastgelegd in
een Waterplan buitengebied. Het betreft zowel maatregelen
voor de waterkwantiteit als voor de waterkwaliteit. Dat gebeurt op basis van een gedetailleerde watersysteemanalyse
en in nauw overleg met de streek en betrokken belangengroepen. De belangrijkste maatregelen die in de planperiode worden uitgevoerd zijn het vergroten van de gemaalcapaciteit, de aanleg van extra berging in combinatie met
een natuurvriendelijke inrichting van watersystemen (KRW
waterlichamen en ecologische verbindingszones), het koppelen van afvoergebieden, het vasthouden van overtollig
hemelwater in natuurgebieden, het heroverwegen van het
peilbeheer en het opknappen van watersystemen die niet
op orde zijn.

waterbeheerplan 2010-2015

Ook in de bebouwde kom wordt het waterbeheer integraal
opgepakt. Het doel is dat alle gemeenten een actueel Stedelijk waterplan hebben, waarin gezamenlijke prestatieafspraken zijn vastgesteld. Deze moeten er op gericht zijn om
de in de waterplannen opgenomen streefbeelden dichter bij
te brengen. De uitvoering van het achterstallig baggerwerk
wordt voortgezet en in 2012 afgerond. De met de gemeenten gemaakte afspraken over het reguliere onderhoud van
watersystemen in bebouwd gebied worden uitgevoerd.
Daarnaast wordt met alle gemeenten onderzoek uitgevoerd
naar het waterkwaliteitspoor overstorten.
Veranderende omstandigheden en voortschrijdende inzichten vragen om verdere en meer toekomstgerichte ontwikkeling van de visie op de afvalwaterketen. Daartoe is in
samenwerking met de gemeenten binnen het waterschapsgebied en de provincie een integrale toekomstgerichte visie
op de afvalwaterketen ontwikkeld. Deze gezamenlijke visie
geeft richting aan hoe we gaan inspelen op de klimaatsontwikkeling en hoe we een doelmatige en duurzame verwerking van afvalwater kunnen blijven garanderen. In de op
te stellen Strategienota Afvalwaterketen wordt deze visie
vertaald naar operationeel beleid voor de hele afvalwaterketen met concrete maatregelen voor de korte termijn.
Samenwerking speelt bij alle drie de speerpunten een cruciale rol. Zonder goede samenwerking kunnen de beoogde
doelen niet worden bereikt. Deze wordt in de planperiode
dan ook verder geïntensiveerd en uitgebouwd.
Voor de uitvoering van de gebiedgerichte aanpak en water
in de stad wordt in de planperiode rekening gehouden met

een investeringsbedrag van 75 miljoen euro. Uitgangspunt
is dat daarvan een substantieel deel wordt bekostigd door
subsidies en bijdragen van derden. De netto investeringskosten worden daarom geraamd op 50 miljoen euro. Voor
de uitvoering van de Strategienota Afvalwaterketen wordt
voor de planperiode rekening gehouden met een netto
investeringsbedrag van 21 miljoen euro. In totaal gaat
het dus voor het waterschap om 71 miljoen euro. Dit is
exclusief vervangingsinvesteringen. Daarnaast is rekening
gehouden met extra exploitatiekosten. Deze kosten passen
binnen de in de meerjarenraming opgenomen tariefontwikkeling.
Met de uitvoering van de gekozen aanpak ontstaan robuuste watersystemen, die voldoen aan de normen voor
de wateroverlast. Ook de watersysteemkwaliteit zal naar
verwachting sterk verbeteren. Toch is het de vraag of alle
watersystemen in 2027 volledig aan de streefbeelden kunnen voldoen. Voor een aantal waterkwaliteitsproblemen
zijn onvoldoende passende maatregelen voorhanden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van de diffuse bronnen
atmosferische depositie en de uitspoeling van voedingsstoffen. Daarnaast zijn sommige maatregelen zo ingrijpend
of kostbaar dat meer tijd nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld
voor het afkoppelen van schoon verhard oppervlak van de
riolering in bestaand bebouwd gebied. Daarom wordt bij
het opstellen van de waterplannen voor de periode 20222027 bezien of op deze punten de doelen moeten worden
verlaagd.
De voortgang van de uitvoering van dit plan wordt jaarlijks
vastgelegd in een jaarverslag waterbeheer.

In het huidige waterbeheerplan ‘Met het water mee, waterbeheerplan 2002-2007’ is waterbeleid uitgezet voor drie
planperiodes (van 2002 t/m 2019: totale looptijd 18 jaar).
In 2004 is naar aanleiding van het in 2003 vastgestelde
Nationaal Bestuursakkoord Water de planning bijgesteld en
besloten alle watersystemen in 2015, zowel op het gebied
van de waterkwantiteit als de waterkwaliteit, op orde te
hebben. Het nationale beleid wordt daarmee afgestemd
met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De looptijd
van het in het waterbeheerplan opgenomen beleid is daarmee ingekort tot 14 jaar (van 2002 t/m 2015).
Ingevolge de KRW moeten alle EU landen in 2009 stroomgebiedbeheerplannen vaststellen voor de aangewezen
rivierdistricten voor de periode 2010 t/m 2015. Het beheergebied van waterschap Zeeuwse Eilanden valt geheel
binnen het stroomgebied van de Schelde. Dit betekent
dat het waterbeleid in 2009 op hoofdlijnen in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) voor de Schelde moet worden
opgenomen. Om in Nederland alle bestaande planvormen
goed op elkaar af te stemmen is afgesproken dat zowel de
stroomgebiedbeheerplannen, als de provinciale waterhuishoudingsplannen (of omgevingsplannen), als de waterbeheerplannen in 2009 worden vastgesteld. Het nieuwe
waterbeheerplan van Zeeuwse Eilanden is daarom ook
in 2009 vastgesteld met als looptijd de periode 2010 t/m
2015. De looptijd van het oude waterbeheerplan is daarom
met twee jaar verlengd en loopt door t/m 2009. Gekoppeld

In het waterbeheerplan legt het bestuur van het waterschap vast welke doelen zij met het waterbeheer op (middel)lange termijn voor ogen heeft. Daarbij wordt enerzijds
invulling gegeven aan de bovenregionale doelen (Europese,
landelijke en provinciale doelen) en anderzijds aan de eigen
doelen. In het plan wordt de gewenste toestand beschreven en afgezet tegen de actuele situatie, voor zover deze
nu bekend is. Vervolgens geeft het bestuur aan op welke
manier zij de gestelde doelen in de planperiode geheel of
gedeeltelijk wil bereiken en tegen welke prijs. Deze gewenste toestand kan meestal op verschillende manieren worden
bereikt. Het zoeken naar of ontwerpen van een aanpak om
dit doel te bereiken is in feite de planvoorbereiding, met
het waterbeheerplan als resultaat. De planperiode loopt
vanaf 2010 tot en met 2015.

1.3

Planproces en fasedocumenten

Het waterbeheerplan is tot stand gekomen in vier fasen,
die allemaal zijn afgerond met een document. De planvoorbereiding is begonnen met de Startnotitie, die op 28 maart
2007 door het dagelijks bestuur is vastgesteld. De notitie
geeft een beeld van de aanpak van het waterbeheer-plan
voor wat betreft de inhoud, de werkwijze en de organisatie.
Ook is de actuele situatie (globaal) weergegeven en zijn
de ambities verwoord. Deze ambities zijn gebaseerd op de
landelijke visie op het waterbeheer, waaronder de implementatie van de KRW, de provinciale visie uit het Omgevingsplan Zeeland en de eigen visie, zoals vastgelegd in het
huidige waterbeheerplan. Vervolgens heeft het dagelijks
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Algemeen

Inhoud waterbeheerplan
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1.1

1.2

met het water mee

1.
inleiding

aan het opstellen van een nieuw waterbeheerplan is een
nieuwe integrale visie op de afvalwaterketen ontwikkeld.

bestuur op 26 maart 2008 het Plan op hoofdlijnen vastgesteld. Daarin zijn op hoofdlijnen de belangrijkste aandachtspunten en oplossingsrichtingen aangegeven en de
financiële gevolgen daarvan globaal in beeld gebracht.
De derde fase is het Ontwerp-Waterbeheerplan. Dit plan
is op 30 september 2008 vastgesteld. De vierde en laatste
fase is het definitief vaststellen van het waterbeheerplan.

1.4

Status Waterbeheerplan

met het water mee

Het Ontwerp-Waterbeheerplan, zoals dit op 30 september 2008 door de algemene vergadering is vastgesteld,
heeft vanaf 5 januari tot en met 5 maart 2009 de formele
inspraakprocedure doorlopen. In deze perioden zijn 11
inspraakreacties ontvangen. In de daarop volgende maanden zijn deze afgestemd met de inspraak op het Nationaal Waterplan, het Stroomgebiedbeheerplan Schelde, de
planherziening van het provinciale Omgevingsplan en de
waterplannen van de overige waterbeheerders in het Scheldestroomgebied. De inspraakreacties zijn beoordeeld en
waar nodig is het plan aangepast. Het waterbeheerplan is
op 16 december 2009 door de algemene vergadering vastgesteld. Op 19 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten
van Zeeland het plan goedgekeurd. Daarmee is het waterbeheerplan 2010 – 2015 ‘Met het water mee 2’ formeel van
kracht geworden.

8
waterbeheerplan 2010-2015

2.
wie speelt
welke rol?

2.2 Taken en bevoegdheden
Het oppervlaktewaterbeheer van de binnenwateren (dit zijn
alle niet-Rijkswateren) is in Zeeland door de provincie aan
de waterschappen gedelegeerd. Het beheer van de buitenwateren berust bij het Rijk. De bij het beheer van het
binnenwater betrokken organisaties zijn (op hoofdlijnen)
weergegeven in onderstaande tabel.
De in het schema aangegeven verantwoordelijkheden voor
het grondwater geeft de situatie weer, nu de Waterwet in
werking is getreden. De provincie is verantwoordelijk voor
het strategisch grondwaterbeheer. De operationele taken
komen voor een belangrijk deel te liggen bij de waterschappen. Het gaat daarbij specifiek om de vergunningverlening
TABEL
H2.2 en toezicht voor de kleinere grondwateronten handhaving
trekkingen.

2.2.1 De rol van het Rijk
Uiteraard beperkt de rol van het Rijk zich niet tot het
beheer van de hoofdwateren. Als wetgever geeft de rijksoverheid op hoofdlijnen richting aan de waterhuishouding
van Nederland en de bestuurlijke organisatie die daarvoor
nodig is. Het Rijk is daarnaast verantwoordelijk voor een
goede implementatie van Europees Beleid, waaronder de
Kaderrichtlijn Water (KRW).
Dit komt onder andere tot uitdrukking in wetgeving, als
de Waterwet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo), maar ook door richtinggevende nota’s, als het Nationaal Waterplan en landelijke afspraken als het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW).

2.2.2 De rol van de Provincie
De provincie heeft als taak het door het Rijk opgestelde
waterbeleid te vertalen naar de Zeeuwse situatie. Dit is
gebeurd in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012, dat op
30 juni 2006 door Provinciale Staten van Zeeland is vastgesteld. In dit (strategische) plan stemt de provincie het
waterbeleid af met het beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en andere taakvelden (zoals het milieu- en
natuurbeleid). Op basis van deze afstemming zijn aan
gebieden functies toegekend, die tegemoet komen aan de
bij de waterhuishouding betrokken belangen.
De provincie heeft daarnaast de regie over het regionale
implementatieproces van de KRW. Zowel inhoudelijk als
wat betreft het afstemmen van de procedure voor vaststelling van de verschillende waterplannen (zie ook § 1.1). In
verband hiermee is het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012
deels herzien.
De provincie speelt daarnaast een belangrijke, regisserende rol bij het verkrijgen van subsidies.

Tabel 2.2
Taken en bevoegdheden

Grondwater

Organisatie
provincie

waterschap

gemeente
beheer (deels)

beheer (deels)

beheer (deels)

Waterkwantiteit

toezicht

beheer

Waterkwaliteit

toezicht

beheer

Afvalwaterzuivering

toezicht

beheer

Riolering

toezicht

advies

beheer
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Het plangebied betreft het totale beheergebied van waterschap Zeeuwse Eilanden. Het gebied bestaat grofweg uit de
zes (schier-)eilanden van Zeeland boven de Westerschelde.
Het gebied is onder te verdelen in 56 afzonderlijke afvoergebieden. Op basis van hydrogeologische omstandigheden
is het gebied onder te verdelen in zoete gebieden, brakke
gebieden met kleine zoetwaterbellen en brakke gebieden.
Verreweg de meeste gebieden zijn brak. De zoete gebieden komen vooral voor in en langs de duinen en op oude
kreekruggen. Andere fysieke factoren, die van belang kunnen zijn voor de gebiedsindeling, zijn de omvang van een
watersysteem, het al dan niet permanent watervoerend
zijn of het al dan niet hydrologisch geïsoleerd zijn.
Het gebied is ook ingedeeld op basis van functies, zoals
vastgelegd in het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Voor
de genoemde gebiedsindelingen wordt verwezen naar de bij
dit plan behorende kaarten.

9

Het beheergebied van Zeeuwse
Eilanden

Bij het waterkwantiteitsbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen ontwatering en afwatering. De
perceeleigenaar of - gebruiker zorgt, veelal door middel
van drainage, voor de ontwatering van het eigen perceel.
Het waterschap is verantwoordelijk voor de afwatering: het
stelsel van waterlopen dat zorgt voor de waterafvoer uit het
beheergebied.

met het water mee

2.1

Het ondiepe grondwater wordt in de ‘natuurlijke situatie’
vooral beïnvloed door de ontwatering (veelal via drainage)
en het door het waterschap uitgevoerde peilbeheer in de
waterlopen. In het stedelijk gebied ligt de zaak ingewikkelder, omdat daar een groot deel van het oppervlak verhard
is, waardoor een groot deel van de neerslag niet het grondwater bereikt, maar versneld wordt afgevoerd.

tewater binnen het beheergebied. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor de zuivering van het door de
gemeenten ingezamelde afvalwater. Nu de Waterwet in
werking is getreden is ook het operationele beheer van het
ondiepe grondwater in het buitengebied een verantwoordelijkheid van het waterschap.

2.3 Betrokken organisaties
De in deze paragraaf genoemde organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van dit waterbeheerplan. De
betrokkenheid kan variëren van deelname aan de Klankbordgroep tot actieve inbreng in de discussie over planonderdelen.

met het water mee

Begin 2007 zijn nadere afspraken gemaakt tussen provincie en waterschap over de gezamenlijke allesomvattende
wateropgave. Deze zijn vastgelegd in een door de provincie
en het waterschap ondertekend Bestuursakkoord water,
dat jaarlijks wordt geëvalueerd.

2.2.3 De rol van de gemeenten

10
waterbeheerplan 2010-2015

Hoewel de gemeenten formeel niet verantwoordelijk zijn
voor het beheer van oppervlaktewater spelen zij in het
waterbeheer toch een belangrijke rol. Zij zijn immers
verantwoordelijk voor de inrichting van hun grondgebied.
De gemeenten doen dit door het opstellen en uitvoeren van
bestemmingsplannen, waarbij ook inhoud wordt gegeven
aan het provinciale ruimtelijke ordeningsbeleid. Zo zal het
uitgangspunt dat ook water een ordenend principe is, voor
een belangrijk deel via de bestemmingsplannen (door middel van de watertoets en een zogenaamde waterparagraaf)
inhoud moeten krijgen.
Ingevolge de Wet milieubeheer hebben de gemeenten de
zorgplicht voor een doelmatige inzameling van afvalwater
en moeten zij de lozingen op de riolering reguleren. Ingevolge de Wet gemeentelijke watertaken, die per 1 januari
2008 in werking is getreden, is de gemeente in stedelijk
gebied verantwoordelijk voor de afvoer van overtollig
regenwater en de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Zij hebben daarbij een loketfunctie voor grondwaterproblemen in stedelijk gebied. Het rioleringsbeleid
(inclusief de aanpak van grondwater en hemelwater) wordt
vastgelegd in het Gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Voor
een optimaal afvalwatersysteem is samenwerking tussen
de gemeenten (inzameling) en het waterschap (transport
en zuivering) noodzakelijk. Dit geldt ook voor een optimaal
hemelwaterafvoersysteem.
De gemeenten zijn daarom nauw betrokken bij het opstellen van het stroomgebiedbeheerplan en het waterbeheerplan.

2.2.4 De rol van het waterschap
Het waterschap is verantwoordelijk voor zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve waterbeheer van alle oppervlak-

Provincie
Het beheergebied ligt nagenoeg geheel in de provincie
Zeeland. Een klein deel (twee polders aan de oostkant van
Zuid-Beveland) ligt in de provincie Noord-Brabant. Zoals
eerder gesteld, wordt de provincie Zeeland nadrukkelijk bij
de voorbereiding van dit waterbeheerplan betrokken. Enerzijds via de implementatie van de KRW, maar daarnaast
ook door inhoudelijke afstemming over het totale waterbeheer, mede via een Bestuursakkoord Water. Afstemming
met de provincie Brabant verloopt via het KRW spoor.
Gemeenten
De gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Middelburg, Vlissingen, Veere, Noord-Beveland, SchouwenDuiveland en Tholen liggen geheel binnen het beheergebied. De gemeente Woensdrecht ligt voor een klein deel in
het beheergebied.
Rijkswaterstaat
Het Rijk is kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder van de aan
het beheergebied grenzende Rijkswateren: Noordzee, Ooster- en Westerschelde, Grevelingen, Veerse Meer, VolkerakZoommeer, Schelde-Rijn Kanaal, Bathse Spuikanaal en
het Kanaal door Zuid-Beveland. Het overtollig polderwater
wordt via gemalen en sluizen op Rijkswater geloosd. Het
effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s)
van het waterschap wordt via het polderwater of direct op
Rijkswater geloosd. Vanuit het Volkerak-Zoommeer kan
op diverse locaties zoet water in het beheergebied van het
waterschap worden gebracht.
Het Rijk wordt voor waterbeheer in de provincie vertegenwoordigd door de Dienst Zeeland van Rijkswaterstaat.
Waterschappen
Waterschap Brabantse Delta is waterbeheerder in het
gebied dat aan de oostzijde van Zuid-Beveland aan het
beheergebied grenst. Vanaf dit gebied wordt grond- en oppervlaktewater afkomstig van de Brabantse Wal naar het
beheergebied afgevoerd. In 2001 zijn afspraken over het te
voeren waterbeleid vastgelegd in een waterakkoord.
Naastgelegen schappen, waarbij geen sprake is van uitwisseling van water, zijn waterschap Zeeuws Vlaanderen en
waterschap Hollandse Delta.

Natuurorganisaties
De natuurorganisaties hebben belang bij een waterbeheer
in natuurgebieden dat is afgestemd op de natuur. Daarnaast hebben zij belang bij een waterbeheer dat gericht is
op gezonde watersystemen met voldoende ruimte voor de
natuur in het algemeen.
De belangrijkste natuurorganisaties zijn de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF), Stichting Landschapsbeheer Zeeland
(SLZ), Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Het Zeeuwse
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Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven heeft met name belang bij ‘droge voeten’,
de verwerking van afvalwater tegen de laagst maatschappelijke kosten en een adequate regulering van lozingen.
Het bedrijfsleven in Zeeland (en Brabant) is georganiseerd
via de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Recreatieorganisaties
De recreatieorganisaties hebben belang bij ‘droge voeten’,
een goed peilbeheer en een voor recreanten aantrekkelijke
omgeving, waarvan watersystemen een onderdeel zijn. Te
denken valt aan natuurgebieden, zwemwater, viswater en
kanoroutes.
De belangrijkste recreatieorganisaties in relatie tot het binnendijkse waterbeheer zijn de Recron, de Vereniging voor
kamperen bij de boer (VEKABO) en Breed Overleg Deltawateren. Deze organisaties worden door het waterschap incidenteel bij de beleidsontwikkeling betrokken (met name bij
het lozingenbeleid). De visverenigingen en koepelfederaties
worden betrokken bij het door het waterschap te voeren
visbeheer.
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Landbouw
De landbouw heeft belang bij een waterbeheer in landbouwgebieden dat is afgestemd op de landbouwkundige
functie. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een
goede drooglegging, de afvoer van overtollig hemelwater en
een verantwoorde manier van de toepassing van baggerspecie in landbouwgebieden. Daarnaast kan, waar mogelijk en gewenst, gedacht worden aan de aanvoer van zoet
water voor beregening.
De landbouw is in de provincies Zeeland en Noord-Brabant
overkoepelend georganiseerd in de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (ZLTO). In Zeeland is daarnaast ook
de agrarische jongerenvereniging ZAJK actief bij het waterbeheer betrokken.

Landschap (HZL) en Vereniging Natuurmonumenten (NM).
De laatste drie van deze instellingen zijn actief als beheerder van natuurterreinen.

met het water mee

Nutsbedrijven
Evides levert in het beheergebied drinkwater, industriewater en landbouwwater. Daarnaast is Delta ook actief in de
afvalwaterketen (o.a. in het Sloegebied).

met het water mee
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De beheertaken van het waterschap zijn voor een belangrijk deel gericht op het in stand houden en versterken van
gezonde en veerkrachtige watersystemen. De watersystemen staan daarom in het waterbeheer en het waterbeheerplan centraal. De beheertaken van het waterschap moeten
gericht zijn op het bereiken van de gewenste toestand van
watersystemen. Dit is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur.
Het door het waterschap te voeren beleid en de organisatie
van het waterschap moeten zodanig zijn, dat al deze taken
doelmatig kunnen worden uitgevoerd. Naast een beheertaak met betrekking tot de watersystemen heeft het waterschap ook een taak in de waterketen. Ook hierop moet het
beleid en de organisatie zijn toegerust.

3.4 Watersystemen en waterketen

3.2 Watersysteembenadering
Het oppervlaktewater wordt niet los gezien van het grondwater. Een watersysteem is het samenhangend geheel van
oppervlaktewater en grondwater. De inspanningen van het
waterschap zijn met name op het oppervlaktewater gericht.
Ten behoeve van de leesbaarheid wordt in dit waterbeheerplan verder over watersystemen gesproken. Daarmee
wordt dan steeds het oppervlaktewater bedoeld.

ruimtelijke
ordening

Nederland is in de Europese Kaderrichtlijn Water ingedeeld in vier stroomgebieden: Eems, Rijn, Maas en
Schelde. Het beheergebied Zeeuwse Eilanden valt binnen
het stroomgebied van de Schelde. In eerste instantie zijn
de inspanningen van het waterschap met name gericht
op de regionale wateren binnen het beheergebied. Daarnaast zijn de inspanningen direct of indirect ook gericht op
watersystemen buiten het beheergebied: de watersystemen
bovenstrooms en benedenstrooms. Het water dat vanuit
bovenstroomse gebieden in het beheergebied komt moet
opgevangen kunnen worden (zowel wat de hoeveelheid als
de kwaliteit betreft). Het afvoeren van overtollig water uit
het beheergebied naar benedenstroomse gebieden mag niet
leiden tot afwenteling van problemen op deze gebieden. Het
waterschap is dus medeverantwoordelijk voor de kwaliteit
van de Schelde en de Noordzee.

Een deel van de inspanningen van het waterschap richt
zich op de waterketen. De waterketen is de aaneenschakeling van waterwinning – waterlevering – afvalwaterinzameling – afvalwatertransport – afvalwaterzuivering. De
verantwoordelijkheid voor de schakels van de waterketen
is verdeeld over drie partijen. Drinkwaterbedrijven zijn
verantwoordelijk voor de waterwinning en waterlevering,
de gemeenten voor de afvalwaterinzameling en het water-

monitoring

afvalwater
verwerking

beheer en
onderhoud

watersystemen

riolering
(incl. hemelwater)

grondwaterbeheer

peilbeheer

waterkwaliteitsbeheer

handhaving
vergunningen
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Inleiding
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3.1

3.3 Stroomgebiedbenadering

met het water mee

3.
watersystemen:
het uitgangspunt

In dit plan wordt een watersysteem gezien als een afgebakend stuk oppervlaktewater, zoals een waterloop, een
kreek, een kanaal of een weel (zie ook bijlage 1). Een
watersysteem maakt onderdeel uit van een peilgebied:
gebieden waarbinnen hetzelfde peil wordt nagestreefd. Het
peilbeheer is afgestemd op de functie(s), die door de provincie aan het gebied is of zijn toegekend. Peilgebieden zijn
weer onderdeel van afvoergebieden: gebieden die afzonderlijk afwateren op buitenwater. Afvoergebieden zijn op hun
beurt weer onderdeel van (deel)stroomgebieden.

Waterketen en daarin te onderscheiden delen

oppervlaktewater als
bron voor drinkwater

productie en
distributie van
drinkwater

gebruik van drinkwater

overstorting van ongezuiverd
rioolwater op oppervlaktewater

infiltratie

met het water mee

schap voor het afvalwatertransport en de afvalwaterzuivering. Het deel van de waterketen, waarvoor gemeenten en
waterschap gezamenlijk verantwoordelijk zijn wordt vaak
aangeduid als afvalwaterketen.

infrastructuur rioolstelsel

R.W.Z.I.

effluent lozing

oppervlaktewater als
ontvanger van
gezuiverd water

3.5 Indeling in watersysteemtypen
Om de toestand waarin een watersysteem verkeert goed te
kunnen beoordelen, is een eenduidige beschrijving noodzakelijk. Hiervoor is gebruik gemaakt van de waterlens
(zie bijlage 1) en zijn de watersystemen onderverdeeld in
watersysteemtypen.
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De waterketen kan niet los worden gezien van de watersystemen. Op de zogenaamde aanhaakpunten is de waterketen direct van invloed op watersystemen. Belangrijke
De oppervlaktewateren binnen het beheergebied zijn
aanhaakpunten zijn:
TABEL H2.2
onderverdeeld in acht watersysteemtypen. Deze onderver• onttrekking van grond- of oppervlaktewater voor drinkdeling is tot stand gekomen op basis van de volgende drie
of industriewaterbereiding,
aspecten:
• afvoer van grond- en hemelwater via rioolstelsels naar
Tabel 2.2
1. is een watersysteem doorvoerend of alleen afvoerend,
rwzi’s,
2. de functie dieOrganisatie
aan een watersysteem is toegekend in het
• lozing
vanuit
lekke rioolstelsels in de bodem,
Taken en
bevoegdheden
• lozing uit rioolstelsels via overstorten op het watersys-provincie provinciale omgevingsplan,
waterschap
gemeente
3. het ecologisch ambitieniveau dat aan een watersysteem
teem,
Grondwater
beheer (deels)
beheer (deels)
beheer (deels)
is toegekend (gekoppeld aan de functie).
• lozing vanuit rwzi’s op het watersysteem.
Waterkwantiteit

toezicht

beheer

Waterkwaliteit
beheer
Watersysteemtype VI
(de doorvoerende waterlopen) komt
In dit
plan zijn de watersystemen als uitgangspunt geko- toezicht

verreweg het meeste
voor: ongeveer 75% van het totale
zen.Afvalwaterzuivering
De waterketen komt daarom niet aan de orde bij de toezicht
beheer
oppervlak aan watersystemen.
Watersysteemtype
beschrijving
Riolering van de streefbeelden en actuele situatie. Maar
toezicht
advies
beheer II en III
komen het minst voor.
wel bij de maatregelen, omdat via de aanhaakpunten de
Een beschrijving per watersysteemtype is opgenomen in
toestand van de watersystemen door de waterketen wordt
bijlage 1 en in kaart 2 is een overzicht gegeven van de verbeïnvloed.
deling van de watersysteemtypen over het beheergebied.

TABEL H3.5

Tabel: Watersysteemtypen
Stadswateren
I
Watertypen
Aandeel

Stadswateren
5%

Ambitie ecologie laag tot hoog
Functie

stedelijk gebied

Zoutgehalte

zoet of brak

Geïsoleerd of alleen afvoerend
II

III

Welen en
Natte duindrinkpoelen
valleien

IV
Natte inlagen

Doorvoerend
V

VI

Waterlopen
Waterlopen
en kreken
75%

VII

VIII

Kanalen

Waterlopen
en kreken

< 2%

< 2%

5%

5%

middel

hoog

hoog

hoog

laag

Laag

5%

middel

5%

landbouw
en natuur

natuur

natuur

natuur

Landbouw

Scheepvaart

landbouw en
natuur

zoet of brak

zoet

zoet tot
sterk brak

zoet of
brak

Zoet of
brak

Sterk brak

zoet of brak

overige
micro’s

bestrijdin
middele
zouten

3.6 KRW oppervlaktewaterlichamen

als waterlichaam aangewezen voor de KRW. Dit zijn de
waterlopen die naar een gemaal toevoeren in de grotere afvoergebieden alsmede het Kanaal door Walcheren. Op het
niveau van waterlichamen wordt gerapporteerd aan de EU.
Onder andere via het Stroomgebiedbeheerplan.

Voor de KRW moet gerapporteerd worden over de grotere
watersystemen. Hiervoor zijn de KRW oppervlaktewaterlichamen vastgesteld. Alleen de grotere waterlopen zijn

Oppervlaktewaterlichamen,
Typering
7B

Type oppervlaktewaterlichaam
Kustwater, territoriaal water (*)
Beschut polyhalien kustwater (K2)
Euhalien kustwater (K3)
Gebufferde (regionale) kanalen (M3)
Ondiepe gebufferde plassen (M14)

7A

Matig grote diepe gebufferde meren (M20)

1

Zwak brakke wateren (M30)
Kleine brakke-zoute wateren (M31)

12

Grote zoute meren (M32)
Estuarium met matig getijverschil (O2)

14

Langzaam stromende loop op zand (R5)

13

Langzaam stromend riviertje op zand/klei (R6)

15

17

7A

(*) De kaderrichtlijn vraagt niet om het typeren van het
buitenste deel van het kustwater omdat van dit waterlichaam geen beschrijving van de ecologische toestand
nodig is.

18
26

3

23

24

2

19

32
28
41

30

33

29

5

42

42

53

38
39

36

20

8

40
5

45

54

58

2

37

43
44

55

4

9

34

35

6

56

21

22

31

27

7A

25

10

49

45
46

51
52
Datum:
referentie:

50

31 januari 2008
DZL-GIS-2007-009

Schaal 1:450.000
0

11

waterbeheerplan 2010-2015

16

15

2

De nummering in de oppervlaktewaterlichamen
correspondeert met het overzicht van deze
nota.

5

10

20

Kilometers

48

Overwegingen bij het
stroomgebiedbeheerplan
Schelde

met het water mee

7B

met het water mee
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Ontwikkelingen in het waterbeleid

KRW
In 2002 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van
kracht geworden. Deze richtlijn beoogt de waterkwaliteit,
zowel op het gebied van de ecologie als de chemie, op orde
te brengen. Daartoe moet per rivierstroomgebied een plan
worden opgesteld. Vanaf 2003 wordt er gewerkt aan de
implementatie van deze richtlijn, zowel op landelijk als
op regionaal niveau binnen het Scheldestroomgebied.
Eind 2009 is een Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) voor
de Schelde vastgesteld. In dit plan staan de maatregelen
die Nederland in de planperiode (2010 t/m 2015) en de
planperiodes daarna (2016 t/m 2027) in het Scheldegebied zal uitvoeren om aan de verplichtingen van de KRW te
voldoen. De maatregelen in het SGBP voor het waterschap
zijn ook in het waterbeheerplan opgenomen. Het nieuwe
waterbeheerplan is daarom tegelijk met het SGBP vastgesteld.
Inhoudelijk sluiten de doelstellingen van het waterbeheerplan 2002-2007 goed aan op de doelen die de KRW
stelt. Deze doelstellingen kunnen dan ook onverkort van
kracht blijven. Een ander aandachtspunt is dat voor de
maatregelen die in het SGBP zijn opgenomen een resultaatsverplichting geldt. Voor de maatregelen in een
waterbeheerplan geldt een inspanningsverplichting. In
verband hiermee is in Nederland afgesproken in het SGBP
alleen haalbare maatregelen op te nemen. De niet op korte
termijn haalbare maatregelen zijn doorgeschoven naar de
volgende planperiodes (fasering van maatregelen).
Bestuursakkoord met de provincie
In het in 2007 gesloten bestuursakkoord ‘Samen aan de
slag met water’, hebben waterschap Zeeuwse Eilanden en
de provincie Zeeland afspraken vastgelegd voor het regionale waterbeheer. Daarmee wordt een betere afstemming
beoogd tussen de plannen en doelstellingen van beide
overheden om zo te komen tot een efficiënte uitvoering
van de wateropgave en een maatschappelijk verantwoorde
inzet van gelden. Het akkoord bevat afspraken over beleid,

Samenwerking met gemeenten
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft de laatste jaren stappen gezet om de samenwerking met de gemeenten verder
te intensiveren. Met de gemeenten Noord-Beveland en
Reimerswaal wordt vanaf eind 2005 samengewerkt in een
Shared Service Center (SSC) genaamd Aqua Publica. De
eerste jaren is daarbinnen vooral ingezet op gezamenlijke
planvorming in het stedelijke waterbeheer. Vervolgens is de
samenwerking in de operationele sfeer opgepakt. Inmiddels wordt personeel met specifieke kennis verworven voor
gemeenschappelijke inzet, om zo de samenwerking te kunnen consolideren en uit te bouwen.
Daarnaast loopt met de gemeenten Borsele, Goes en Tholen een pilot om het relatiebeheer meer inhoud te geven.
De scope van de pilot beslaat de ruimtelijke ordening,
landschapsbeheer, waterbeheer, afvalwaterketenbeheer,

waterbeheerplan 2010-2015

4.1

Daarnaast bevat het akkoord een programmering van de
financiële inzet. Het akkoord wordt door beide partijen beschouwd als een uitwerking van het meerjarenprogramma
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 op
het gebied van watermaatregelen.
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In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op een aantal ontwikkelingen, die van groot belang zijn voor het door het
waterschap uit te voeren waterbeheer. Vervolgens wordt in
de visie op hoofdlijnen weergegeven waar het waterschap
naar toe wil. Daarna wordt deze visie vertaald naar meer
concrete streefbeelden.

De beleidsafspraken liggen in het verlengde van het NBW,
het huidige waterbeheerplan en de afspraken die tot nu toe
gemaakt zijn ter voorbereiding van het SGBP. Een deel van
de maatregelen is in aansluiting op het SGBP doorgeschoven naar de periode na 2015. Dit betreft met name een
deel van de KRW maatregelen en waterbodemsaneringen.
Voor maatregelen tegen de wateroverlast blijft afronding in
2015 het uitgangspunt.

met het water mee

4.
waar willen
wij naar toe?

processen en prestaties. Daarnaast is met de provincie
afgesproken dat het waterschap met alle gemeenten een
uitvoeringsprogramma met prestatieafspraken maakt voor
de stedelijke wateropgave.

wegenbeheer en waterkeringenbeheer. Landelijk is afgesproken de samenwerking met gemeenten beter inzichtelijk te maken. Voor de afvalwaterketen gebeurt dit in
afvalwaterakkoorden (AWA). Het streven is om in 2010 met
alle gemeenten een akkoord te hebben afgesloten. Voor het
watersysteem gebeurt dit in de stedelijke waterplannen
met daarbij horende prestatieafspraken. Het is vervolgens zaak zowel de afvalwaterakkoorden als de stedelijke
waterplannen volgens planning uit te voeren, te evalueren
en te actualiseren. De eerste generatie optimalisatiestudies
(OAS-studies), gericht op een doelmatige invulling van het
behalen van de basisinspanning is afgerond. Een volgende
generatie optimalisatiestudies is gericht op het waterkwaliteitspoor en moet de komende planperiode inhoud krijgen.
Voorafgaand daaraan moet inzichtelijk worden gemaakt
welke hoeveelheden rioolwater daadwerkelijk via de overstorten worden geloosd en welke invloed dit heeft op de
kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
Daarnaast zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt
over de aanpak van knelpunten wateroverlast in en rond
stedelijk gebied, het onderhoud van de watersystemen in
stedelijk gebied en over de verwerking van baggerspecie.
met het water mee

4.2 Waterschapsvisie
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In het Waterbeheerplan 2002-2007 zijn de doelen van de
KRW al zoveel mogelijk meegenomen. De doelstelling en
uitgangspunten van dit plan kunnen dan ook in grote lijnen van kracht blijven. De doelstellingen inzake het waterbeheer zijn door waterschap Zeeuwse Eilanden bestuurlijk
vastgelegd in het Bestuursprogramma 2006-2009. Deze
beslaan voor een belangrijk deel ook de periode 2010 –
2015. De belangrijkste worden hieronder samengevat.
Doelstellingen Bestuursprogramma 2006-2009
Schoon en voldoende (niet te veel en niet te weinig) oppervlaktewater.
• In 2015 voldoet het gehele beheergebied aan de normering voor wateroverlast (WB21) uitgaande van het
middenscenario klimaatsontwikkeling; waar dat tegen
geringe extra investeringen mogelijk is wordt rekening
gehouden met het hoge scenario.

Hoofddoelstelling waterbeheerplan
Het op orde hebben van de watersystemen
(kwantitatief en kwalitatief) in het beheergebied
uiterlijk in het jaar 2027.
Daarbij wordt in deze planperiode prioriteit gegeven
aan:
1. maatregelen Stroomgebiedbeheerplan Schelde
(resultaatsverplichting);
2. maatregelen die nodig zijn ter voorkoming van de
wateroverlast;
3. maatregelen uit Bestuursakkoord Water met de
provincie.

•

•
•

•
•
•

In 2015 voldoet het hele beheergebied aan de normen
van de KRW; onder bepaalde voorwaarden is uitloop met
2 keer zes jaar mogelijk.
Het realiseren van de WB21 en de KRW doelen wordt
zoveel mogelijk integraal opgepakt.
Het streven is om uiterlijk in 2010 de ambities voor watersystemen in stedelijk gebied vast te leggen in gemeentelijke waterplannen.
Onderhoud van watersystemen in stedelijk gebied op
gelijkwaardig niveau als in het buitengebied.
Het waterschap zal een trekkersrol vervullen in het ontwikkelen van de integrale visie op de afvalwaterketen.
Intensiveren van de samenwerking met de gemeenten in
de afvalwaterketen.

De uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak, zoals voorzien in het waterbeheerplan 2002-2007, heeft vertraging
opgelopen. Met name omdat de voorbereiding van deze
aanpak, de grondverwerving en een zorgvuldige afstemming met de betrokken partijen veel meer tijd vraagt dan
verwacht. Versnelling van deze aanpak is maar beperkt
mogelijk en heeft ongewenste gevolgen op de tariefontwikkeling (zie hoofdstuk 9). Daarnaast werkt ook het rekening
houden met nieuwe klimaatscenario’s kostenverhogend.
Het is daarom niet haalbaar om alle watersystemen in
2015 volledig op orde te hebben. In aansluiting op het
Stroomgebiedbeheerplan Schelde en het Omgevingsplan
van de provincie Zeeland (planherziening 2010-2015)
is daarom gekozen voor fasering van maatregelen. Een
deel van de maatregelen wordt dus doorgeschoven naar
volgende planperiodes. Hierbij wordt in de planperiode
2010-2015 eerste prioriteit gegeven aan de maatregelen
die zijn opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan van de
Schelde. Voor deze maatregelen geldt voor Nederland namelijk een resultaatsverplichting richting Europese Unie.
Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan maatregelen die
nodig zijn om te voldoen aan de normen voor de wateroverlast en aan de maatregelen uit het met de provincie
gesloten bestuursakkoord ‘Samen aan de slag met water’.
Uiterlijk in 2027 moeten alle watersystemen volledig op
orde zijn.
Voorwaarde is wel dat maatregelen integraal kunnen
worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de hele wateropgave
daarbij in een keer wordt meegenomen. Dus inclusief bestrijding van wateroverlast, verdroging en verzilting en de
aanpak van de waterkwaliteit. Maatregelen waarbij een integrale aanpak in de planperiode niet haalbaar is, worden
doorgeschoven naar een volgende planperiode.
Om dit goed te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat
de voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak en het
opstellen van waterplannen buitengebied wel volgens planning wordt afgerond (gereed in 2012).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
In toenemende mate wordt van de overheid verwacht dat
taken maatschappelijk verantwoord en duurzaam worden
uitgevoerd. Dit is in 2008 in een waterschapsbrede nota
uitgewerkt. In het waterbeheerplan wordt hierop niet verder ingegaan.

4.3 Streefbeelden
Om de visie van het waterschap operationeel en meetbaar
te maken is deze vertaald naar streefbeelden.

Ambitie ecologie laag tot hoog

middel

hoog

hoog

KRW doelen
landbouw
gebied
natuur
VoorFunctie
de KRW zijn destedelijk
doelen vastgelegd
landelijkenatuur
reenin
natuur
gelgeving (Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water)
zoet tot
Zoutgehalte
zoet of brak
zoet of brak
zoet
sterk brak
en provinciale beleidsnota’s (Omgevingsplan Zeeland).
Voor een overzicht van deze doelen wordt verwezen naar
bijlage 3. De door waterschap Zeeuwse Eilanden vastgestelde streefbeelden zijn, waar nodig, hierop aangepast. Dit
betekent dat als aan de streefbeelden van het waterschap
wordt voldaan (zie streefbeeldentabel in bijlage 3), ook
wordt voldaan aan de KRW doelen.

hoog

laag

Laag

middel

natuur

Landbouw

Scheepvaart

landbouw en
natuur

zoet of
brak

Zoet of
brak

Sterk brak

zoet of brak

TABEL H4.3
Werknormen
Normklasse gerelateerd aan grondgebruikstype

Maaiveldcriterium

Basis werkcriterium [1/jr]

Grasland

5%

1/10

Akkerbouw

1%

1/25

Hoogwaardige land- en tuinbouw

1%

1/50

Glastuinbouw

1%

1/50

Bebouwd gebied

0%

1/100
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De Tabel
streefbeelden
zijn opgesteld met behulp van de karak2.2
teristieken van de waterlens (zie bijlage 1). Per watersysTaken en bevoegdheden
Organisatie
teemtype is voor elke karakteristiek een streefdoel vastwaterschap
gemeente
gesteld. De streefbeelden worden hierna (pagina 20) per provincie
watersysteemtype
kort beschreven. Een totaal overzicht
Grondwater
beheer (deels)
beheer (deels)
beheer (deels)
vanWaterkwantiteit
de streefbeelddoelen is weergegeven in de streefbeel- toezicht
Natuurdoelen
beheer
dentabel die is opgenomen in bijlage 3.
De landelijk ontwikkelde aquatische natuurdoeltypen
Waterkwaliteit
toezicht
beheer
kunnen worden gezien als algemene streefbeelden voor
Afvalwaterzuivering
toezicht
beheer
Streefbeelden wateroverlast
deze watersystemen. Voor de belangrijkste natuurgebieden
Riolering
toezicht
advies
beheer
De waterschapsvisie
met het oog op vermindering van
(Natura 2000 /VHR-gebieden)
worden, door
Rijk en provinhet risico van wateroverlast wordt meetbaar door toetsing
cie op basis van de instandhoudingsdoelstellingen aanvulaan de werknormen, die zijn vastgelegd in het Nationaal
lende waterkwaliteitsdoelen afgeleid.
Bestuursakkoord Water (juli 2003). Daarmee wordt inzichtelijk
of watersystemen in kwantitatief opzicht op orde
Zwemwater
TABEL H3.5
zijn. Ten aanzien van te beperken wateroverlast geldt de
Voor zwemwater gelden Europese kwaliteitsdoelstellingen.
NBW-normering dus als streefbeeld.
Deze zijn weergegeven in bijlage 3. Door de provincie zijn
Tabel: Watersysteemtypen
in het beheergebied geen zwemwateren aangewezen. Op
Het NBW is in juli 2008 geactualiseerd. Een van de wijzilocaties waar regelmatig wordt gezwommen (Goese Kanaal
Stadswateren
Geïsoleerd of alleen afvoerend
Doorvoerend
gingen ten opzichte van het akkoord van 2003 is, dat vanaf en Goese Meer) en waar zwemwedstrijden worden gehouII de nieuweIII
IV wordt incidenteel
V
VI
VII
VIII
heden bij de toetsing wordtI uitgegaan van
kliden
gemeten.
Welen
en
Natte
duinNatte
inlaWaterlopen
Waterlopen
maatscenario’s (KNMI ’06) in plaats van het WB21-middenWatertypen
Stadswateren
Waterlopen
Kanalen
drinkpoelen
valleienop
gen
en kreken
en kreken
klimaatscenario. In paragraaf 8.9 wordt
nader ingegaan
dezeAandeel
klimaatscenario’s5%
en de toepassing< 2%
daarvan. < 2%
5%
5%
75%
5%
5%
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Streefbeelden per watersysteemtype
Een streefbeeld beschrijft de gewenste toestand van een
watersysteem. Hierbij is rekening gehouden met de potenties van watersystemen, het gebruik van watersystemen
(functies), de taken van het waterschap (het uitvoeren van
Europees, Rijks en provinciaal beleid) en de eigen ambities.
De streefbeelden
zijn waar nodig aangepast aan de
TABEL
H2.2
doelen van de KRW.

I. stadswateren
De morfologie, ontwatering en drooglegging zijn voldoende gegarandeerd om onnodige wateroverlast te voorkomen
(bedoeld wordt dat op termijn
aan de normen van Waterbeheer
voor de 21e eeuw wordt voldaan).
De biologische kwaliteit voldoet
tenminste aan het laagste ecologische ambitieniveau (de algemene
ecologische functie). Op plaatsen
waar dat relevant is, wordt zoet
water gescheiden van brak water. Het streefbeeld moet
worden gezien als een minimumkwaliteit. In overleg met
de gemeenten zijn of worden aan bepaalde stadswateren
verdergaande of andere streefdoelen toegekend. Deze zijn
of worden opgenomen in de Stedelijke waterplannen. Het
waterschap streeft hierbij naar een hogere kwaliteit voor
watersystemen die aansluiten op ecologische verbindingszones en watersystemen met een hogere ecologische potentie.
met het water mee
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II. welen en drinkpoelen
Deze watersystemen hebben meestal de functie natuur
en soms de functie landbouw. De
morfologie en ontwatering van
welen en drinkpoelen zijn zoveel
mogelijk natuurlijk. De biologische
kwaliteit voldoet aan het middelste
ecologische ambitieniveau en in
natuurgebieden aan het hoogste
ecologische ambitieniveau.
III. natte duinvalleien
Natte duinvalleien bevatten in ieder geval in de winter
voldoende water, en vallen in de zomer niet helemaal
droog. De morfologie en ontwatering is natuurlijk. Ze bevatten
helder zoet water en voldoen aan
het hoogste ecologische ambitieniveau.

IV. natte inlagen
De ontwatering van natte inlagen
is natuurlijk. De morfologie is
natuurvriendelijk en afgestemd op het natuurtype (niet
voor elke inlaag gelijk). Ze bevatten, als ze niet droog staan, helder
water en voldoen aan het hoogste
ecologische ambitieniveau.

V. waterlopen en kreken (niet doorvoerend)
De ontwatering van niet doorvoerende waterlopen en kreken is natuurlijk. De morfologie

is natuurlijk en afgestemd op het natuurtype (niet voor
elke waterloop of kreek gelijk). Het doorzicht is meer dan
een meter en ze voldoen aan het
hoogste ecologische ambitieniveau.
VI. waterlopen (doorvoerend)
De ontwatering is afgestemd op de
functie landbouw. De morfologie
en drooglegging zijn voldoende om
wateroverlast te voorkomen (dat
wil zeggen dat op termijn aan de
eerder genoemde NBW-normen
voor regionale wateroverlast wordt voldaan). De biologische kwaliteit voldoet aan het
laagste ecologische ambitieniveau
(de algemene ecologische functie).
Op plaatsen waar dat relevant
is wordt zoet water gescheiden
van brak water. De oevers van
de watersystemen die onderdeel
uitmaken van de ecologische
verbindingszones of waterschaps
ecologische infrastructuur (WEI)
zijn natuurvriendelijk ingericht en afgestemd op het
natuurdoeltype. Deze watersystemen voldoen voor de
morfologische karakteristieken vorm en oevers aan de
streefbeelden voor watersysteemtype VIII.
VII. kanalen
Het peil en de morfologie zijn afgestemd op de functie
scheepvaart: er is voldoende diepte, een vast peil en de
oevers zijn bestand tegen golfslag. De oevers zijn zo ingericht dat aangroeiende planten zich goed kunnen ontwikkelen. Het sterk brakke water
voldoet aan het laagste ecologische
ambitieniveau.
VIII. waterlopen en kreken (doorvoerend met ecologische potentie)
Deze watersystemen hebben over
het algemeen zowel de functie
landbouw als de functie natuur.
De ontwatering van deze watersystemen is afgestemd op beide functies. De morfologie en
drooglegging zijn voldoende om wateroverlast te voorkomen (dat wil zeggen dat op termijn aan de NBW-normen
voor regionale wateroverlast wordt
voldaan). De biologische kwaliteit
voldoet aan het middelste ecologische ambitieniveau.

5.
hoe staan
we er voor?

5.2 Watersystemen in bebouwd
gebied
Wat hebben we al gedaan
In de afgelopen planperiode is er veel aandacht gegeven
aan stedelijk waterbeheer. Er zijn stedelijke waterplannen
(inclusief baggerplannen) opgesteld met verbetermaatregelen. Een groot aantal maatregelen is inmiddels uitgevoerd.
Alle risicovolle overstorten zijn gesaneerd, veel waterlopen
zijn gebaggerd, natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd en
er is visstandbeheer uitgevoerd. Het peilbeheer in stedelijk
gebied wordt meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak.
Hiermee is een eerste stap gezet richting gezonde en veerkrachtige watersystemen in stedelijk gebied. Om de doelen
te bereiken zijn echter meer maatregelen noodzakelijk.
Peilbeheer
Het peilbeheer in stedelijk gebied is met name gericht op
een afdoende afvoer van overtollig hemelwater. In bestaand
stedelijk gebied is op veel plaatsen sprake van onvoldoende
berging, waardoor bij veel neerslag wateroverlast optreedt.
In de grote kernen ontbreekt het aan voldoende inzicht in
de werking van het watersysteem.
Watersysteemkwaliteit
Uit de hiervoor genoemde rapportages blijkt dat in de

watersystemen in stedelijk gebied de doelen nog niet
overal worden gehaald. Belangrijke probleemstoffen zijn de
nutriënten stikstof (in brakke watersystemen) en fosfaat
(in zoete watersystemen), de metalen koper en zink en (onkruid)bestrijdingsmiddelen.
Belangrijke bronnen van deze verontreinigingen zijn overstorten vanuit de riolering, historische bronnen, toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en
andere diffuse belastingen die via het hemelwater in het
oppervlaktewater geraken (uitloging van metalen en luchtverontreiniging). In een aantal gevallen is ook sprake van
de doorvoer van landbouwwater door bebouwd gebied.
Ook wat betreft de ecologische kwaliteit voldoen veel
wateren in stedelijk gebied niet aan de doelen. Naast de
genoemde verontreinigingen wordt dit voornamelijk veroorzaakt door een slechte oeverinrichting met een abrupte
overgang tussen land en water en een eenzijdige visstand
met te grote dichtheden. Hoewel er steeds meer wordt afgekoppeld door de gemeenten wordt een groot deel van het
hemelwater dat op verhardingen valt nog via het rioleringsstelsel afgevoerd. Met als gevolg dat er bij veel neerslag via
de overstorten rioolwater op het oppervlaktewater wordt
geloosd.

5.3 Watersystemen in buitengebied
Wat hebben we al gedaan
De watersystemen zijn in 2005 (op het niveau van afvoergebieden) getoetst aan de nieuwe normen voor de
wateroverlast. De daaruit voortgekomen wateropgave (= te
realiseren extra oppervlak waterberging) is samen met de
provincie Zeeland vastgesteld op totaal 270 ha. Inclusief de
opgave voor de waterkwaliteit (KRW, natuur en verdroging)
is de wateropgave 550 ha. Hiervan is voor inmiddels ruim
200 ha al gerealiseerd (zie ook bijlage 6).
De afgelopen planperiode zijn in het kader van de gebiedsgerichte aanpak in Schouwen en Sint Philipsland al flink
wat maatregelen uitgevoerd. Daarnaast zijn in de overige
gebieden geen-spijt-maatregelen uitgevoerd. Zo is inmid-
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De actuele situatie wordt beschreven aan de hand van het
onderscheid in watersystemen in bebouwd gebied en in het
buitengebied. Daarbij wordt ook kort aangegeven wat er
in de afgelopen periode al is gedaan om de watersystemen
op orde te brengen. Daarnaast wordt apart ingegaan op de
situatie in de KRW oppervlaktewaterlichamen en de afwenteling op benedenstrooms gelegen watersystemen.
De beschrijving is (voor een belangrijk deel) gebaseerd op
de volgende rapportages.
• Waterkwaliteitsrapportages waterschap Zeeuwse
Eilanden
• Overwegingen bij het Stroomgebiedbeheerplan Schelde
(februari 2008)
• Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) 2002-2005
(december 2007).
Daarnaast is gebruik gemaakt van de beschrijving van de
huidige toestand, zoals bepaald voor het Stroomgebiedbeheerplan op basis van de meetresultaten van de KRW
monitoring in 2007 (zie bijlage 4).
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Inleiding

met het water mee

5.1

dels ruim 150 km natuurvriendelijke oever ingericht,
waarvan ruim 50 km tweezijdig. In onderstaande figuur is
globaal een totaaloverzicht van de voortgang van de uitvoering per gebied weergegeven.
Hiermee is een eerste stap gezet richting gezonde en
veerkrachtige watersystemen in het buitengebied. Om de
doelen te bereiken moet de gebiedsgerichte aanpak volledig
worden afgerond.

met het water mee

Peilbeheer
Er wordt gestreefd naar een beheerst peil gericht op
voldoende drooglegging voor de landbouw en bebouwing.
De stroming is, zeker in de zomer als er weinig neerslag
is, zeer beperkt. Periodiek kan zelfs droogstand optreden.
In natuurgebieden wordt waar mogelijk en gewenst een
natuurlijk hoog waterpeil nagestreefd. Een groot aantal
natuurgebieden is door peilverlagingen ten behoeve van
de landbouw en drinkwaterwinning echter verdroogd. De
belangrijkste daarvan zijn door de provincie opgenomen
in een prioriteiten lijst (TOP-lijst) en zullen de komende
periode aangepakt moeten worden.
In veel afvoer-/peilgebieden is het peilbeheer ingesteld op
een laag winterpeil en een hoger zomerpeil. Voor de ecologie is dit echter ongewenst. Daarom moet worden onderzocht of dit verschil kan worden verkleind of opgeheven.
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In de Reigersbergschepolder en een deel van het eiland
Tholen (proefproject) wordt door waterinlaat uit het Zoommeer voorzien in de behoefte aan zoet water voor de land-

bouw. In de rest van Tholen en in Sint Philipsland wordt
zoet water ingelaten om in de zomer het peil te kunnen
handhaven. De inlaat van zoet water moet in de loop van
de zomer meestal worden gestaakt in verband met de grote
hoeveelheden blauwalg in het Zoommeer.
Watersysteemkwaliteit
Uit de hiervoor genoemde rapportages blijkt dat er grote
onderlinge verschillen zijn. Er zijn watersystemen die in
de buurt komen van het streefbeeld, maar er zijn ook veel
watersystemen, die op een groot aantal aspecten niet voldoen aan het streefbeeld. Er zijn geen watersystemen die
volledig aan het streefbeeld voldoen.
Belangrijkste probleemparameters zijn stikstof, fosfaat (alleen in zoete watersystemen relevant), chlorofyl-a, doorzicht, een aantal bestrijdingsmiddelen en de metalen koper
en zink. Ook de waterbodem voldoet op veel plaatsen niet
aan het minimumkwaliteitsniveau. Met name zware metalen en microverontreinigingen als PAK en DDT of afbraakproducten daarvan zijn de boosdoeners.
De ecologische waterkwaliteit varieert als gevolg van wisselende zoutgehaltes en de trofiegraad (voedselrijkdom). De
soortenrijkdom is over het algemeen vrij laag, met name
als gevolg van de onnatuurlijke inrichting (steile oevers en
beschoeiing), de wijze van beheer en eutrofiëring. Dit blijkt
uit de integrale ecologische kwaliteitsbeoordeling, waarbij met name de karakteristieken trofie en structuur (=
inrichting) onvoldoende tot slecht scoren. Ook de visstand
voldoet op veel plaatsen niet aan de doelstelling. Vooral de

Voortgang Waterplannen buitengebied per 1 januari 2009
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INTERMEZZO

De waterkwaliteit in natuurgebieden wordt voor een groot
deel bepaald door de mate van isolatie ten opzichte van
de omgeving. De geïsoleerde wateren hebben doorgaans
een betere waterkwaliteit, maar er wordt meestal niet aan
de normen voldaan. Dat geldt met name voor de eutrofiëringparameters maar bijvoorbeeld ook voor de metalen.
Ook in natuurgebieden worden verhoogde gehalten aan
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Deze geraken met name
via atmosferische depositie in het oppervlaktewater. Een
vrij groot deel van de waterbodems in wateren met een natuurfunctie is onderzocht. De kwaliteit varieert van schoon
tot verontreinigd. Het grootste deel is schoon of alleen licht
verontreinigd.
Slechts een aantal natuurgebieden voldoet aan de ecologische eisen die aan de watersystemen worden gesteld.

Conclusie: In de praktijk wordt gezocht naar een evenwichtige combinatie van vasthouden-bergen-afvoeren, om te
komen tot een robuust watersysteem tegen aanvaardbare
kosten. Een goede mix van efficiënte maatregelen biedt de
beste garantie voor de toekomst. Elk gebied vereist maatwerk!

5.4 KRW waterlichamen
De waterkwaliteit van de KRW waterlichamen kan worden
gezien als representatief voor een heel afvoergebied. In
2008 is voor het SGBP een stroomgebiedbrede analyse uitgevoerd van de huidige waterkwaliteit ten opzichte van de
KRW normen. Hieruit komen als belangrijkste problemen
naar voren: de inrichting van de waterlopen (met name de
oevers en bereikbaarheid voor trekvissen), het hanteren
van een onnatuurlijk waterpeil, een te hoog gehalte aan
stikstof, een aantal bestrijdingsmiddelen en de metalen
koper en zink. Een overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 5.
Een beschrijving van de huidige toestand van de KRW
waterlichamen is opgenomen in bijlage 4.

5.5 Afwenteling
Tijdens de voorbereiding van het SGBP Schelde is onderzocht in hoeverre het uitslaan van polderwater en de lozingen van effluent vanuit de rwzi’s van waterschap Zeeuwse
Eilanden op de rijkswateren van invloed zijn op het doelbereik van deze wateren. Hieruit is naar voren gekomen dat
de invloed zeer beperkt is en dat het op dit moment niet
kosteneffectief is om hiervoor extra maatregelen te treffen,
bovenop de maatregelen voor het eigen gebied.
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grote hoeveelheid witvis, voornamelijk karpers, heeft een
negatief effect op de watersysteemkwaliteit.

houden van water in Zeeland beperkt zijn, is het vasthouden en tijdelijk bergen van water in natuurgebieden vaak
wel een haalbare en rendabele maatregel. Koppeling van
afvoergebieden draagt bij aan risicospreiding (bijvoorbeeld
bij onvoorziene uitval van gemaalcapaciteit), maar kan ook
een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten in
aangrenzende gebieden.
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De ervaring die tot nu is opgedaan in de gebieden Schouwen, Sint Philipsland en Maelstede-Dekker is dat elk
gebied om maatwerk vraagt. Er is geen standaard oplossing. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken
(gebiedsoppervlak, verdeling maaiveldhoogte, aanwezige
berging en afvoercapaciteit etc.). De praktijk leert, dat aanpassing van de gemaalcapaciteit bijna overal een goede
geen-spijtmaatregel is. Rekening houdend met toekomstige
klimaatscenario’s is het daarnaast zonder meer noodzakelijk gebleken om te investeren in een robuust watersysteem
door middel van extra berging. In de meeste gevallen kan
dit goed worden gerealiseerd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Hoewel de mogelijkheden voor het vast-

met het water mee

Ervaringen met gebiedsgerichte aanpak

met het water mee
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6.
wat gaan
wij doen?

De in het vorige waterbeheerplan gekozen integrale aanpak
blijft gehandhaafd. Daarbij worden de maatregelen gegroepeerd in een aantal speerpunten.
Met de uitvoering van de gekozen aanpak ontstaan robuuste watersystemen, die voldoen aan de normen voor
de wateroverlast. Ook de watersysteemkwaliteit zal naar
verwachting sterk verbeteren. Toch is het de vraag of alle
watersystemen in 2027 volledig aan alle karakteristieken
van de streefbeelden kunnen voldoen. Voor een aantal
waterkwaliteitsproblemen zijn onvoldoende passende
maatregelen voorhanden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
aanpak van de diffuse bronnen atmosferische depositie en
de uitspoeling van voedingsstoffen. Daarnaast zijn sommige maatregelen zo kostbaar dat meer tijd nodig is. Dit
geldt bijvoorbeeld voor het afkoppelen van schoon verhard
oppervlak van de riolering in bestaand bebouwd gebied.
Daarom wordt bij het opstellen van de waterplannen voor
de periode 2022-2027 bezien of op deze punten de doelen
moeten worden verlaagd. Een belangrijk aandachtspunt is
dat blijvend rekening moet worden gehouden met klimaat-

Speerpunten uitvoering waterbeheerplan
1. Gebiedsgerichte aanpak.
2. Aanpak water in de stad.
3. Opstellen en uitvoeren Strategienota
Afvalwaterketen.
Samenwerking speelt bij alle drie de speerpunten een
belangrijke rol.

verandering, bodemdaling en verstedelijking. Dit speelt
bij alle drie de speerpunten. Voor alle drie de speerpunten speelt ook samenwerking een belangrijke rol. Zonder
goede samenwerking kunnen de beoogde doelen niet of in
beperkte mate worden bereikt.
Hieronder worden de speerpunten per onderdeel nader
uitgewerkt.
Gebiedsgerichte aanpak
Het hele beheergebied wordt gebiedsgewijs aangepakt. Het
beheergebied is daartoe opgedeeld in tien gebieden. Per
gebied worden maatregelen gegenereerd om het watersysteem op orde te brengen en vastgelegd in een Waterplan buitengebied. Het betreft zowel maatregelen voor de
waterkwantiteit (WB21 maatregelen tegen wateroverlast en
verdroging) als voor de waterkwaliteit (KRW maatregelen
zoals de aanleg van vispasssages en het opknappen van
watersystemen). Dat gebeurt op basis van een gedetailleerde watersysteemanalyse en in nauw overleg met de
streek en betrokken belangengroepen. In toenemende mate
wordt daarbij van de waterschappen een brede kijk verwacht. Dat wil zeggen dat ook een bijdrage wordt geleverd
aan andere functies, zoals recreatie, landschap, natuur en
cultureel erfgoed. Voor het verkrijgen van subsidie (ILG) is
dit zelfs een harde voorwaarde.
In de gebiedsgerichte aanpak wordt ook het Gewenste
Grondwater en Oppervlaktewater Regime (GGOR) vastgesteld. Op basis hiervan wordt, aansluitend op het
waterplan buitengebied, een nieuw peilbesluit opgesteld.
Daarnaast worden de uitkomsten van het waterplan
buitengebied ook vastgelegd in een actuele legger van het
betreffende gebied.
De ambitie is om de gebiedsgerichte aanpak zoveel mogelijk in 2015 te hebben afgerond. Vooruitlopend op de
gebiedsgerichte aanpak zijn en worden ook geen-spijtmaatregelen genomen. Zo zijn in Schouwen op basis van
een eerder analyse al een groot deel van de maatregelen
uitgevoerd.
Voor het uitvoeren van nieuwe geen-spijt maatregelen zijn
in 2007 voor de gebieden waar nog geen waterplan buiten-
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De uitvoering van dit waterbeheerplan moet de doelen en
streefbeelden dichterbij brengen en inspelen op nieuwe
ontwikkelingen (zie hoofdstuk 4). Daarbij moeten in ieder
geval de KRW maatregelen uit het SGBP en de acties uit
het met de provincie gesloten bestuursakkoord ‘Samen aan
de slag met water’ in de planperiode worden uitgevoerd (zie
§ 4.2).
Voor maatregelen tegen de wateroverlast is het streven om
deze zoveel mogelijk in 2015 af te ronden. Voorwaarde is
wel dat een integrale aanpak mogelijk moet zijn. Van de
overige maatregelen wordt een deel doorgeschoven naar
een volgende planperiode. Overeenkomstig landelijke afspraken wordt er naar gestreefd in ieder geval in 2027 alle
watersystemen volledig op orde te hebben.
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Aanpak en speerpunten

met het water mee

6.1

INTERMEZZO
Een brede kijk
Het realiseren van waterdoelen kan vaak goed worden
gecombineerd met de aanpak van wensen vanuit andere
belangen, zoals natuur en landschap, recreatie en cultuurhistorie. Het belang van een brede kijk wordt dan ook door
het waterschap onderschreven. Met name bij de gebiedsge-

gebied is vastgesteld gebiedschetsen opgesteld. Hierin zijn
de belangrijkste knelpunten en kansen voor het waterbeheer opgenomen. Ze worden jaarlijks geactualiseerd.
Voor natuurgebieden wordt vaak apart een GGOR en peilbesluit vastgesteld. Voor de Natura-2000 gebieden gebeurt
dit in aansluiting op de door de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat op te stellen beheerplannen.

met het water mee
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Aanpak water in de stad
Het doel is dat alle gemeenten een actueel Stedelijk waterplan hebben, waarin gezamenlijke prestatieafspraken
zijn vastgesteld. De ambitie is om deze plannen volgens
planning uit te voeren. De stedelijke waterplannen moeten
vervolgens regelmatig worden geëvalueerd en eenmaal in
de zes jaar worden geactualiseerd. Voor de grote kernen
(Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee) worden de
stedelijke afvoersystemen gemodelleerd. De resultaten
hiervan worden meegenomen in de nieuw op te stellen
stedelijke waterplannen.
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Met de gemeenten zijn in 2006 of 2007 afspraken gemaakt
over de aanpak van knelpunten in de watersystemen in en
rond stedelijk gebied. De daaruit voortvloeiende maatregelen zijn deels opgenomen in de stedelijke waterplannen
of worden meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak. De
overige maatregelen worden als geen spijtmaatregel uitgevoerd.

richte aanpak en de aanpak van water in de stad ziet het
waterschap goede kansen om inhoud te geven aan deze
brede kijk. Het waterschap denkt hierbij aan de aanleg
van wandel- en fietspaden, in combinatie met de aanleg
van natuurvriendelijke oevers of het in stand houden van
gemalen en stuwen met cultuurhistorische waarde.

Daarnaast zijn met alle gemeenten in 2007 of 2008 afspraken gemaakt over het onderhoud van watersystemen in de
stad. Het onderhoud wordt vervolgens op de afgesproken
wijze ter hand genomen. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over de verwerking van baggerspecie die vrijkomt bij
het onderhoud van stedelijke watersystemen. De komende
jaren moet dit nog verder worden uitgewerkt en afgestemd
op nieuwe landelijke regelgeving (project Ruimte voor bagger). Om de nadelige effecten vanuit de afvalwaterketen op
het watersysteem verder terug te dringen, wordt met alle
gemeenten het waterkwaliteitspoor overstorten uitgevoerd.
Hierbij wordt onderzocht welke hoeveelheden rioolwater
daadwerkelijk worden geloosd via de overstorten en wat de
effecten daarvan zijn op het ontvangende oppervlaktewater. De onderzoeken worden per gemeente (per rioleringsgebied) gespreid in de tijd uitgevoerd. De ambitie is om alle
onderzoeken uiterlijk in 2015 te hebben afgerond. Zodra
een onderzoek in een gebied is afgerond worden maatregelen geselecteerd en uitgevoerd.
Als er tussentijds lokale knelpunten in het watersysteem
blijken te zijn, worden deze zonodig ad hoc aangepakt
(geen-spijt-maatregelen).
Strategienota Afvalwaterketen
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft zijn visie en strategie
voor de waterketen vastgelegd in de Strategienota Zuiveringsbeheer van 1999. De doelstellingen uit de strategienota zijn uitgewerkt in een operationeel plan voor de periode
tot en met 2010. Dit plan, dat voorziet in maatregelen
gericht op het bereiken en handhaven van rationele afvalwatersystemen die qua schaalgrootte, betrouwbaarheid en
flexibiliteit bijdragen aan doelmatiger zuiveringsbeheer is
vrijwel afgerond. De doelstellingen van de strategienota zijn
daarmee grotendeels gerealiseerd.
Veranderende omstandigheden en voortschrijdende inzichten vragen om een nieuwe visie op de afvalwaterketen.
Daartoe is in samenwerking met de gemeenten binnen het
waterschapsgebied en de provincie een integrale toekomstgerichte visie op de afvalwaterketen ontwikkeld. Deze
gezamenlijke visie geeft richting aan hoe we gaan inspelen
op de klimaatsontwikkeling en hoe we een doelmatige en
duurzame verwerking van afvalwater kunnen blijven garanderen (zie bijlage 7 voor een samenvatting).
In de op te stellen Strategienota Afvalwaterketen wordt
de visie vertaald naar operationeel beleid voor de hele
afvalwaterketen met concrete maatregelen voor de korte
termijn. Ook hierbij worden de eerder genoemde partners
(gemeenten en provincie) nauw betrokken.

Bestuursakkoord met de provincie
In 2007 is met de provincie Zeeland een regionaal bestuursakkoord ‘Samen aan de slag met water’ gesloten. In
de overeenkomst zijn beleidsafspraken, procesafspraken,
prestatieafspraken en een programmering vastgelegd. Met
deze afspraken zetten de provincie Zeeland en waterschap

6.3 Samenwerking
Zoals al eerder aangegeven is goede samenwerking noodzakelijk om de doelen te bereiken. Verantwoord waterbeheer
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, waterschap, provincie en gemeenten. Dit kan alleen
in een goede onderlinge afstemming, die van partijen de
nodige kennis en vaardigheid vraagt. Daarbij is een integrale benadering het uitgangspunt. Hieronder wordt de
inzet van het waterschap binnen de belangrijkste samenwerkingsverbanden kort toegelicht.
Schelde overleg
Binnen het Scheldestroomgebied is de afgelopen jaren
hard gewerkt om samen met de andere waterbeheerders en
de bij het waterbeheer betrokken partijen de KRW te implementeren. Er is daarbij sprake van afstemming op twee

INTERMEZZO
Anders omgaan met hemelwater in stedelijk
gebied
In bebouwd gebied valt een groot deel van de neerslag op
verhardingen. zoals daken, straten, en pleinen. Het hemelwater stroomt vrijwel direct af naar het rioleringsysteem.
In de meeste gevallen betreft dit gemengde rioleringstelsels
waar afvalwater en hemelwater samen worden ingezameld. Daarna wordt het verpompt naar en behandeld in
een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hemelwater is echter
schoon genoeg om direct naar op oppervlaktewater af te
voeren. Daarom schakelen we in nieuwe maar steeds meer
ook in bestaande wijken over op gescheiden afvoer van
hemelwater naar oppervlaktewater (afkoppelen).
Steeds vaker komt in het nieuws dat korte hevige regenbuien wateroverlast veroorzaken. Straten lopen onder, water
dringt huizen binnen, kelders lopen vol. De rioolstelsels
(gemengd of gescheiden) kunnen dan die grote hoeveelheid
water in zo korte tijd niet afvoeren. Klimatologische veranderingen zorgen er bovendien voor dat dergelijke situaties
vaker gaan voorkomen.
Het is een illusie om voor die kortstondige gebeurtenissen

de grote hoeveelheden hemelwater volledig met ondergrondse buizenstelsels af te kunnen voeren. Om dergelijke
neerslagsituaties in de toekomst de baas te kunnen blijven,
is het noodzakelijk bovengrondse voorzieningen te benutten voor de afvoer van schoon hemelwater uit het stedelijk
gebied. Een goed doordachte inrichting van straten en
groen biedt hiertoe goede mogelijkheden tegen relatief lage
investeringen.
Van groot belang is dat de bovengrondse afvoer van hemelwater gestructureerd en integraal wordt opgepakt en goed
wordt ingebed bij de ruimtelijk ontwerpers, de inrichters, de
bouwers, de beheerders en niet te vergeten de bewoners.
Het afkoppelen is niet geheel zonder risico’s. Vooral het
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding
vormt een bedreiging. De bestrijdingsmiddelen spoelen met
het hemelwater mee naar het oppervlaktewater, met sterk
nadelige gevolgen voor de waterflora en -fauna.
Een belangrijke voorwaarde voor afkoppelen van verharding is dat het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding wordt beteugeld.
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Deze maatregelen worden grotendeels uitgevoerd binnen
de gebiedsgerichte aanpak en daarnaast binnen de aanpak
water in de stad. Voor deze maatregelen geldt een resultaatsverplichting. Aan deze maatregelen wordt daarom de
hoogste prioriteit gegeven om ze binnen de planperiode uit
te voeren. Voor een volledig overzicht van de maatregelen
per waterlichaam wordt verwezen naar bijlage 6.

Voor deze maatregelen geldt, voor zover ze niet samenvallen met de KRW maatregelen, geen resultaatsverplichting,
maar een inspanningsverplichting. Het streven is om ook
deze maatregelen binnen de planperiode uit te voeren.
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KRW
De hieronder genoemde maatregelen zijn in het SGBP
Schelde opgenomen.
• Natuurvriendelijke inrichting van de waterlichamen
over een lengte van 46 km.
• De aanleg van zes vispassages en een aalgoot van
buiten naar binnen en de aanleg van zeventien interne
vispassages (passeerbaar maken van stuwen).
• Visstandbeheer in zeven waterlichamen.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om een natuurlijker
peilbeheer te voeren, en waar mogelijk uitvoeren.
• Onderzoek waterkwaliteitspoor overstorten (samen met
de gemeenten).
• Gezamenlijk uitvoering geven aan de onderzoeksmaatregelen ‘Proeftuin KRW’, ‘Pilot nutriënten’ en ‘onderzoek
bronnen nutriënten’ (aandeel kwel).
• Intensivering van de handhaving

Zeeuwse Eilanden gezamenlijk in op het realiseren van een
robuust en veerkrachtig regionaal watersysteem. Belangrijke maatregelen die zijn overeengekomen om gezamenlijk
op te pakken zijn het tegengaan van wateroverlast, zoals
de aanleg van extra berging en het vasthouden van water
in natuurgebieden. En de verbetering van de waterkwaliteit door de aanleg van natte ecologische verbindingszones
(waaronder de natte as) en de aanpak van verdroging in
natuurgebieden. Een overzicht van deze maatregelen is
opgenomen in bijlage 6 en worden uitgevoerd binnen de
gebiedsgerichte aanpak en de aanpak water in de stad.

met het water mee

6.2 Maatregelen KRW en Bestuursakkoord met de provincie

INTERMEZZO
Belang van een gezamenlijke visie op de afvalwaterketen
Samen met de provincie Zeeland en de gemeenten wordt
een visie op de afvalwaterketen opgesteld. Deze gezamenlijke visie geeft richting aan hoe we gaan inspelen op de
klimaatsontwikkeling, hoe we een doelmatige verwerking
van afvalwater kunnen blijven garanderen en hoe we de

afvalwaterketen duurzamer kunnen maken.
Het is belangrijk dat maatregelen van gemeenten en waterschap elkaar naadloos aanvullen, zodat ze elkaar versterken en overheidsgeld optimaal wordt ingezet.
De gezamenlijke visie vormt een goede basis voor de
onderlinge afstemming van de taakuitoefening binnen de
afvalwaterketen.

met het water mee
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niveaus: op internationaal niveau en op nationaal niveau.
Op internationaal niveau vindt afstemming plaats met de
andere landen binnen het stroomgebied in de Internationale Schelde Commissie (ISC). Op nationaal niveau (het
Nederlandse deel van het stroomgebied) is de implementatie van de KRW van begin af aan door de betrokken overheden gezamenlijk opgepakt. Afstemming vindt plaats in
het Regionaal bestuurlijk overleg, waarin alle partijen zijn
vertegenwoordigd. De samenwerking binnen de regio verloopt goed en wordt, wat het waterschap betreft voortgezet.

hangende ontwikkeling van de Delta”. Naast de SGZWD is
er een Adviesgroep, waarin betrokken maatschappelijke
organisaties en de gemeenten zijn vertegenwoordigd, die
de Stuurgroep gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen. De vergaderingen van de SGZWD worden voorbereid
door de Agendacommissie. Waterschap Zeeuwse Eilanden
vertegenwoordigt daarin als adviseur tevens de andere
betrokken waterschappen. Per 1 september 2008 is, onder
leiding van een Programmadirecteur, een projectbureau
Zuidwestelijke Delta ingesteld.

Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
De Stuurgroep Integrale Visie Deltawateren is vervangen door de Deltaraad, die op haar beurt weer is opgevolgd door de Stuurgroep Zuidwestelijke delta (SGZWD).
Zij bestaat uit drie Gedeputeerden van de provincies
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, alsmede uit
rijksverte-genwoordigers van de departementen Verkeer
en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid
en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Sinds april
2009 is daarin ook per provincie één dijkgraaf (namens
de waterschappen in die provincie) vertegenwoordigd. De
SGZWD is een bestuurlijk overlegplatform dat ten doel
heeft “het bevorderen van de afstemming en coördinatie
tussen de betrokken provincies, departementen en andere
stakeholders ten behoeve van een evenwichtige en samen-

Samenwerking met de provincie Zeeland
Gebiedsgerichte aanpak en grondverwerving
De provincie Zeeland is actief betrokken bij de gebiedsgerichte aanpak. Op deze wijze wordt een gezamenlijke en
integrale aanpak gewaarborgd. Daarbij speelt de provincie
een belangrijke regierol op het gebied van het binnenhalen
van Europese en landelijke subsidies. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over gezamenlijke grondverwerving.
Verdrogingsbestrijding natuurgebieden
Het waterschap en de provincie werken nauw samen bij
de aanpak van verdroging van natuurgebieden. Daarbij
worden ook de natuurorganisaties betrokken.
Ruimtelijke ordening
Een deel van de waterbelangen moet uiteindelijk ruimtelijk
worden ingevuld. Op provinciaal niveau is dit gebeurd in
het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012, dat in 2008 na
afstemming op de waterplannen van de overige waterbeheerders in het Scheldestroomgebied deels opnieuw zal
worden vastgesteld. Functiewijziging en andere onderwerpen die verband houden met de gewenste afstemming
tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, worden in dat
kader uitgewerkt.
Regioteam Zuiver Zeeuws Water
In dit provinciebrede platform wordt de aanpak van diffuse
bronnen regionaal opgepakt en gestimuleerd. Het waterschap blijft actief aan het regioteam deelnemen en zal zijn
steentje bijdragen om het platform te financieren en de in
dit kader afgesproken acties uit te voeren.
Mineralen en Middelen Meester
Binnen deze stichting, die door de provincie wordt voorgezeten, wordt gestreefd naar een reductie van de emissie
van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit
de landbouw naar het milieu. Het waterschap levert een

Samenwerking met gemeenten
Bij het realiseren van de doelen uit dit waterbeheerplan
is de samenwerking met de gemeenten van doorslaggevende betekenis. In de afgelopen jaren is al veel energie
gestoken in verdergaande samenwerking met de gemeenten. Er zijn en worden gezamenlijk plannen opgesteld
(stedelijke waterplannen en afvalwaterakkoorden), er is
een samenwerkingsverband ingesteld (Aqua Publica), er
is een pilot relatiebeheer gestart en er is een gezamenlijke
visie op de afvalwaterketen vastgesteld. Voor een optimale
samenwerking zijn meerdere vervolgstappen noodzakelijk. Binnen het samenwerkingsverband Aqua Publica zijn

Een ander aandachtspunt is dat veel in het verleden
opgestelde plannen (zoals stedelijke waterplannen) niet
altijd duidelijke en afrekenbare maatregelenprogramma’s
bevatten, waarbij de taakverdeling tussen gemeente en waterschap eenduidig is vastgelegd. Bovendien wordt in veel
gevallen onvoldoende tijd vrijgemaakt om de voortgang van
de uitvoering te bewaken en de resultaten te evalueren.
Door het opstellen van concrete maatregelenprogramma’s,
die jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd kan dit
worden verbeterd.

INTERMEZZO
Afstemming met betrokken partijen in de gebiedsgerichte aanpak
In de gebiedsgerichte aanpak wordt de waterhuishouding
van het betreffende gebied volledig op orde gebracht. Het
waterschap vindt het belangrijk dat alle bij het waterbeheer betrokken partijen daarbij hun mening kunnen geven
over de voorgestelde maatregelen. Alle kansen en wensen
kunnen zo bij de besluitvorming worden meegenomen. De
betrokken partijen worden daartoe uitgebreid betrokken
bij de voorbereiding van een Waterplan buitengebied. Dit
gebeurt onder andere door het uitzetten van een enquête

onder de bewoners en gebruikers van het betreffende
gebied en het organiseren van twee informatieavonden.
Daarnaast worden met de belangenvertegenwoordigers
twee workshops georganiseerd. De eerste om wensen en
knelpunten te inventariseren en de tweede om oplossingsrichtingen te verkennen. De overdracht van informatie vindt
daarbij voor een belangrijk deel plaats via de website van
het waterschap.
Met deze werkwijze hoopt het waterschap waterplannen
buitengebied vast te stellen, die kunnen rekenen op voldoende draagvlak.
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De intensieve afstemming en samenwerking tussen
Rijkswaterstaat en het waterschap, zoals deze met de
implementatie van de KRW is gegroeid, wordt voortgezet.
Belangrijke items daarbij zijn de afwenteling vanuit de regionale wateren naar de Rijkswateren, invulling geven aan
de Natura 2000 doelen (waaronder vismigratie) en het (peil)
beheer van het Veerse Meer.
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Samenwerking met Rijkswaterstaat

goede resultaten geboekt met het opstellen van gezamenlijke plannen. Een vervolgstap naar gezamenlijke uitvoering blijkt lastig en stagneert omdat niet altijd voldoende
geschikte menskracht kan worden ingezet. Dit geldt zowel
voor de gemeenten als het waterschap. De ervaringen tot
nu toe hebben laten zien dat goede samenwerking niet
alleen de nodige inspanningen vraagt, maar ook nieuwe
vaardigheden vereist. Van beide kanten moet er voldoende
inzet zijn en er moet overeenstemming zijn over het na te
streven ambitieniveau en de kwaliteit van de op te leveren
producten. Om de samenwerking te kunnen consolideren
en uit te bouwen is een investering nodig in specialistisch
personeel voor gezamenlijke inzet. Het waterschap zet de
komende planperiode hiervoor extra middelen in.

met het water mee

inhoudelijke en financiële inbreng en fungeert daarnaast
als penningmeester van de stichting.

met het water mee
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Planning water in de stad
Vaststelling en actualisatie waterplannen en afvalwaterak-

Risico’s op vertraging
De afgelopen planperiode heeft geleerd dat de gebiedsgerichte aanpak erg gevoelig is voor vertraging. Het is een
zeer complex proces, waarbij meerdere schakels voor
vertraging kunnen zorgen. In de planvorming betreft dit
met name een zorgvuldige afstemming met de betrokken
partijen en het verzamelen van de benodigde gegevens voor
de modellering van het watersysteem en de modellering
zelf. Bij de uitvoering betreft dit de grondverwerving, het
voldoen aan de regelgeving (archeologie, Flora en Faunawet
e.d.) en het voorhanden hebben van voldoende menskracht
om uitvoeringsprojecten voor te bereiden en uit te voeren.

TABEL H7
Gebiedsgerichte aanpak
<2010
Sint Philipsland

Waterplan buitengebied

2010

2011

2012

2005

Uitvoering
Maelstede-Dekker

Waterplan buitengebied

2007

Uitvoering
Noord-Beveland

Waterplan buitengebied

2008

Uitvoering
Schenge gebied

Waterplan buitengebied

2009

Uitvoering
Zak van Zuid-Beveland

Waterplan buitengebied

2009

Uitvoering
Tholen

Waterplan buitengebied

2010

Uitvoering
Zuid-Beveland-Oost

Waterplan buitengebied

2010

Uitvoering
Walcheren

Waterplan buitengebied

2011

Uitvoering
Schouwen

Waterplan buitengebied

2011

Uitvoering
Duiveland

Waterplan buitengebied
Uitvoering

2012

2013

2014

2015

>2015
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Planning gebiedsgerichte aanpak
Volgens de in onderstaande tabel opgenomen planning is
of wordt per gebied een Waterplan Buitengebied opgesteld.
Aansluitend hierop wordt de formele procedure gestart
om voor het betreffende gebied (een herziening van) het
peilbesluit vast te stellen. Zodra de werkzaamheden zijn
uitgevoerd, wordt ook de legger voor het betreffende gebied
opgesteld.

Geen-spijt-maatregelen
Als er zich goede kansen voordoen om in te spelen op plannen van derden en/of het verkrijgen van subsidies, worden
vooruitlopend op de planning geen-spijt-maatregelen
uitgevoerd.
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Uitgangspunt voor de planning blijft om alle watersystemen in 2015 zoveel mogelijk op orde te hebben. Dit betreft
zowel de watersystemen in het buitengebied als in bebouwd gebied en zowel de waterkwantiteit (wateroverlast,
verdroging) als de waterkwaliteit (ecologisch en chemisch).
Zoals eerder aangegeven wordt, overeenkomstig het SGBP
en het bestuursakkoord met de provincie, er rekening mee
gehouden dat een deel van de maatregelen pas in een volgende planperiode wordt uitgevoerd.

met het water mee

7.
planning
speerpunten

koorden. De afvalwaterakkoorden worden periodiek geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. Het laatste wordt bij
voorkeur gekoppeld aan de actualisatie van Gemeentelijke
rioleringsplannen (GRP’s). De actualisatie van de Stedelijke
waterplannen varieert en wordt vastgelegd in de plannen
zelf. Voor het wegwerken van achterstallig baggerwerk in
stedelijk gebied zijn per gemeente afspraken gemaakt. De
afronding van de uitvoering hiervan is gepland in 2012.
					
Planning Strategienota Afvalwaterketen
In 2009 is een visie op de afvalwaterketen vastgesteld. In
aansluiting daarop wordt in 2010 een nieuwe Strategienota Afvalwaterketen opgesteld.

Water in de stad
<2010
Borsele
Goes
Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland

Afvalwaterakkoord

2009

Stedelijk Waterplan

2008

Afvalwaterakkoord

2009

Stedelijk Waterplan

2005

Afvalwaterakkoord

2009

Stedelijk Waterplan

2009

Afvalwaterakkoord

2009

Stedelijk Waterplan

2004

Afvalwaterakkoord

2007

Stedelijk Waterplan

2008

Afvalwaterakkoord

2007

Stedelijk Waterplan

2007

Afvalwaterakkoord

2008

Stedelijk Waterplan

2007

Tholen

Afvalwaterakkoord

2009

Stedelijk Waterplan

2009

Veere

Afvalwaterakkoord

Vlissingen

Afvalwaterakkoord

Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
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Stedelijk Waterplan
Stedelijk Waterplan

2010

2010
2007
2010
2004
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Het blijkt de laatste jaren ook steeds moeilijker te worden
om voldoende goed gekwalificeerd personeel te vinden.
Voor een deel gaat het om factoren die moeilijk en beperkt
stuurbaar zijn. Daarom wordt er van uitgegaan dat het
niet haalbaar is om alle maatregelen volgens planning uit
te voeren. Overeenkomstig landelijke afspraken zijn in het
SGBP alleen de zeker haalbare maatregelen opgenomen.
Dit betekent dat er rekening mee wordt gehouden dat de
overige maatregelen voor een deel pas na de planperiode
worden uitgevoerd. Ook in het met de provincie afgesloten
bestuursakkoord ‘Samen aan de slag met water’ is daar
al op ingespeeld door een deel van de maatregelen door te
schuiven naar de periode na 2015.

2011

2012

2013

2014

2015

>2015

Watersystemen

8.1.1 Peilbeheer
Het waterschap geeft door het vasthouden en afvoeren van
water invulling aan het peilbeheer. Het peilbeheer dient
onder alle omstandigheden te zijn afgestemd op de functie
die het watersysteem heeft. Peilbeheer heeft een duidelijke
relatie met de ruimtelijke inrichting van het gebied. In §

Het kader voor het GGOR is vastgelegd in het provinciaal
Omgevingsplan 2006-2012. Dit kader bestaat feitelijk uit
een kaart met daarop de ligging van relevante bodem-functiecombinaties binnen Zeeland in beeld gebracht en een
bijbehorende tabel waarin de optimale drooglegging per
bodem-functie-combinatie is weergegeven (zie bijlage 8). In
het Bestuursakkoord met de provincie is overeengekomen
dat het GGOR in aansluiting op de gebiedsgerichte aanpak

INTERMEZZO

Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime
(GGOR)
Per gebied kan voor elke combinatie van functie en bodemtype een grond- en oppervlaktewaterregime worden gekarakteriseerd, waarmee deze combinatie optimaal tot haar
recht komt (OGOR). Doordat aan elkaar grenzende functies

functies

OGOR’s

VGOR 1)

doelrealisatie

voldoet aan criteria?

heroverweging functies

nee

1) VGOR staat voor verwacht grond- en oppervlakteregime
2) AGOR staat voor actuele grond- en oppervlakteregime

Figuur: schematische weergave GGOR-systematiek

elkaar beïnvloeden zal dit OGOR niet altijd bereikt kunnen
worden. In de praktijk moet dan een keuze gemaakt worden, waarbij de belangen van de verschillende functies binnen een gebied (met soms sterk verschillend OGOR), tegen
elkaar worden afgewogen. Het resultaat is het gewenste
grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR).

systeemanalyse

AGOR 2)

ja

waterhuishoudkundige
maatregelen

GGOR
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8.1

Met het instrument Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) heeft het peilbeheer van het oppervlaktewater een extra dimensie gekregen. Het GGOR vraagt onder
andere meer aandacht voor de relatie tussen grond- en oppervlaktewater. De Zeeuwse aanpak van het GGOR wordt
gekenmerkt door een groter accent op het oppervlaktewaterregime dan op het grondwaterregime. Met het realiseren
van de optimale drooglegging wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een goede ontwatering en daardoor ook
voor een optimaal grondwaterregime.
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De beheerinspanningen van het waterschap zijn gericht op
het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen en het uitvoeren van onze taak in
de afvalwaterketen. In deze paragraaf wordt nader op deze
beheerinspanningen ingegaan. Per beheertaak wordt de
huidige situatie geschetst en vervolgens de voorgenomen
wijzigingen voor de planperiode aangegeven. De hieruit
voortvloeiende acties zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma in hoofdstuk 11.

Peilbeheer onder normale omstandigheden / GGOR
De onder normale omstandigheden gehanteerde streefpeilen zijn afgestemd op het grondgebruik oftewel de functies landbouw, natuur en wonen. Voor de landbouw- en
woonfunctie wordt uitgegaan van een norm voor drooglegging, dat wil zeggen het gemiddelde hoogteverschil tussen
het waterpeil en het maaiveld. Voor natuurgebieden gelden
geen vaste normen. Het gewenste peil hangt sterk af van
het type natuur en de lokale omstandigheden.

met het water mee

8.
uitwerking per
beheertaak

8.3 wordt hierop nader ingegaan.

INTERMEZZO
Natuurvriendelijker peilbeheer: een integrale
afweging
De huidige peilen kunnen niet zonder meer worden aangepast. Verlaging van het zomerpeil kan verdroging tot gevolg
hebben. Verhoging van het winterpeil juist vernatting,
waardoor het land in het voorjaar niet tijdig berijdbaar is.
Daarnaast neemt bij verhoging van het peil het waterbergend vermogen af, zodat het voldoen aan de normen voor
de wateroverlast in gevaar kan komen. Bij een peilaanpassing moeten al deze belangen worden meegenomen
en afgewogen. De aan het betreffende gebied toegewezen
functie(s) zijn daarbij leidend.
Voor een goed functionerende oever of plasdras zone is een
zo natuurlijk mogelijk peil noodzakelijk. In plasdras zones

die in de zomer te lang onder water staan of in de winter
te lang droogvallen kan zich geen gezonde oevervegetatie
ontwikkelen en kan dus niet aan de doelen van de KRW
worden voldaan. Om zo goed mogelijk aan de doelen te
kunnen voldoen mag het peilverschil niet groter zijn dan
20 cm. Als het verschil groter wordt, neemt het ecologisch
effect van een natuurvriendelijke oever snel af. Bij een verschil van meer dan 40 cm is er nog nauwelijks sprake van
een ecologische meerwaarde. Een beperkt verschil geeft
ook minder risico dat de stabiliteit van de oever afneemt bij
peilfluctuaties. In de gebieden waar dit mogelijk is, wordt
het peil aangepast. In de overige gebieden wordt nagegaan
of (en onder welke voorwaarden) met een flexibel peilbeheer aan de doelen kan worden voldaan. Dit wordt meegenomen en uitgewerkt in de gebiedsgerichte aanpak.

met het water mee
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wordt vastgesteld. Dit betekent dat een gebiedsdekkend
GGOR zal worden vastgesteld in 2013 of 2014.

tura2000- en TOPgebieden) afgerond. Vervolgens kunnen
de nodige maatregelen worden ontworpen en ingepland.

Voor een gezonde oeverbegroeiing is een natuurlijk peil
nodig. Dit betekent een hoog peil in de winter, dat in de
zomer bij droogte langzaam daalt. Op dit moment wordt
in veel landbouwpolders juist een onnatuurlijk peilbeheer
gevoerd: in de zomer hoog (tegen verdroging) en in de winter laag (om het land berijdbaar te houden voor landbouwmachines). Het waterschap wil, waar dat mogelijk is een
natuurlijker peilbeheer hanteren. In de planperiode wordt
onderzocht waar dit mogelijk en haalbaar is.
Voor waterrijke natuur, en dat betreft de meeste natuurgebieden, is doorgaans een hoog grond- en oppervlaktewaterpeil gewenst. Voor de bepaling van het GGOR is het
van belang te weten welk natuurdoeltype voor het gebied
is vastgesteld en welke specifieke eisen daarbij worden gesteld aan de waterhuishouding. In 2009 wordt de uitwerking van GGOR voor de belangrijkste natuurgebieden (Na-

In de planperiode wordt uitwerking gegeven aan een
peilbesluit nieuwe stijl, waarin op kaart zal worden aangegeven wat de invloedsfeer is van de gehanteerde streefpeilen. Het GGOR vormt de basis voor het peilbesluit.
Waar mogelijk en zinvol wordt nadere invulling gegeven
aan een flexibel of dynamisch peilbeheer (zie bijlage 8). In
het peilbesluit wordt concreet uitwerking gegeven aan de
maatregelen c.q. peilvoorstellen, die uit het GGOR naar
voren zijn gekomen. De herziening van peilbesluiten volgt
op de vaststelling van de Waterplannen buitengebied. Los
van de gebiedsgerichte aanpak kan eveneens (partiële)
herziening van het peilbesluit plaatsvinden. Dit betreft met
name gebieden waarin grote natuurgebieden liggen, waar
verdrogingsbestrijding hoge prioriteit heeft.
De beleidsuitgangspunten aangaande peilbeheer worden in
de planperiode vastgelegd in een Beleidsnota peilbeheer.
Peilbeheer onder extreme omstandigheden
Peilbeheer bij wateroverlast
Watersystemen behoren zodanig te zijn ontworpen dat
ernstige en langdurige wateroverlast zoveel mogelijk wordt
voorkomen. Tot eind vorige eeuw werd als uitgangspunt
gehanteerd dat door de uitslaande gemalen gemiddeld 11,5
mm neerslag per etmaal moest kunnen worden afgevoerd.
Waterlopen werden ontworpen op jaarlijks optredende
neerslag-afvoersituaties. Watersystemen waren daarmee
niet (goed) berekend op extreme situaties, zoals zich onder
andere hebben voorgedaan in het najaar van 1998.
Bij de gebiedsgerichte aanpak wordt het watersysteem
getoetst met de NBW-werknormen als referentie. Per
gebied wordt het watersysteem door middel van computermodelsimulatie doorgerekend. Uit analyse blijkt waar en
in welke mate knelpunten optreden. Het gaat daarbij niet
alleen om jaarlijks optredende problemen, maar juist ook
om de meer extreme situaties, waarbij inundatie optreedt.
Per functie wordt getoetst of het systeem faalt of niet, en

Peilbeheer bij extreme droogte
In extreem droge perioden dient met het peilbeheer zo
gestuurd te worden dat de schade als gevolg van droogte
zoveel mogelijk beperkt blijft. In 2009 wordt hiervoor een
draaiboek droogtebestrijding vastgesteld, dat relevante
informatie bevat over (preventieve) maatregelen, criteria
en dergelijke. Het draaiboek wordt jaarlijks geëvalueerd en
zonodig geactualiseerd.

8.1.2 Watersysteemkwaliteit
In de gebiedsgerichte aanpak worden watersystemen be-

Het waterschap zet bij de gebiedsgerichte aanpak ook in op
een sterke verbetering van de waterkwaliteit. Hierbij wordt
met name ingezet op inrichtingsmaatregelen. Het betreft de
aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van
vispassages. Daarnaast worden waar nodig en mogelijk
beheermaatregelen getroffen, zoals baggeren, een natuurlijker peilbeheer en actief biologisch beheer.
Natuurvriendelijke oevers
De aanleg van natuurvriendelijke oevers dient meerdere
doelen (zie intermezzo). Waterschap Zeeuwse Eilanden
vindt dit daarom een goede en kosteneffectieve maatregel,
die gebiedsbreed wordt ingezet. Alle KRW waterlichamen
worden van robuuste natuurvriendelijke oevers voorzien,
waarvan aan het eind van de planperiode 123 km is gerealiseerd. Voor de planperiode (t/m 2009) is circa 77 km al

Natuurvriendelijke oevers: een zinvolle maatregel, die meerdere doelen dient
Meer waterberging creëren, een betere afvoer van de gemalen en tegelijkertijd de natuur een handje helpen, dat zijn
drie vliegen in één klap. Daarom leggen we natuurvriendelijke oevers aan. De oever is minder steil dan gebruikelijk
waardoor de natuur zich goed kan ontwikkelen. Ook voor
de waterkwaliteit is een geleidelijke overgang tussen land
en water belangrijk. Maar ook voor aangrenzende grondgebruikers heeft een dergelijke oever voordelen:
• Geen teelt- en spuitvrije zone
Als de afstand van de gemiddelde waterlijn (zomerpeil) tot aan de insteek minimaal 3,15 meter bedraagt,
mogen gewassen tot 0,30 meter van de kant worden
geteeld.
• Stabiele oever = veiliger
Landbouwmachines worden steeds groter en vooral
zwaarder. De kans op verzakking is bij een steil talud
vele malen groter dan bij een flauw talud. Bovendien
is er een beter overzicht.
• Kans op wateroverlast neemt af
Vooral bij laag gelegen percelen neemt de kans op
wateroverlast af. De grond die vrijkomt bij het aanleggen van de oever, is doorgaans goed te gebruiken voor
ophoging van laaggelegen delen van het land.
• Rechte percelen
Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever kunnen percelen recht gemaakt worden, waardoor een
efficiënter bewerking mogelijk wordt.
• Verbeterde doorstroming
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In gevallen waarin het onevenredig veel geld kost om aan
de norm te voldoen of tegenstrijdige belangen een rol
spelen, kan van de norm worden afgeweken of overwogen
worden om functies aan te passen. Of dit echt nodig is
wordt pas duidelijk nadat voor een gebied een Waterplan
buitengebied is opgesteld. Dit betekent dat pas in 2012
een gebiedsbreed beeld beschikbaar is.
Het vaststellen van afwijkende normen en het wijzigen van
functies moet door de provincie worden vastgelegd in het
Omgevingsplan. Hierover worden met de provincie nog
nadere afspraken gemaakt.

keken in samenhang met de geohydrologische potenties,
de ruimtelijke inrichting van het gebied en met de aan het
gebied toegekende functies. Dit gebeurt in samenwerking
met de betrokken overheden en belanghebbenden. Het is
de bedoeling om daarbij tot een optimale gebiedsinrichting
te komen, waarbij alle belangen zoveel mogelijk worden
gediend. Zodra de nodige besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt deze inrichting vastgelegd in een Waterplan
buitengebied en wordt tot uitvoering overgegaan.

Een slechte oever waar keer op keer grond inzakt, is
niet bevorderlijk voor de doorstroming van het water.
Baggeren zal hier niet helpen. Daarmee wordt de oorzaak immers niet opgelost. Met een flauwe oever wel.
Veel gemalen zijn de laatste jaren in capaciteit verhoogd. Door de toevoerende waterlopen te verruimen
met natuurvriendelijke oevers, verbetert de afvoer.
Nadelen?
• Een nadelige gevolg kan zijn, dat in het eerste jaar na
aanleg verruiging van de oevers optreedt. Door direct
na aanleg de taluds in te zaaien met een speciaal
graszaadmengsel wordt dit gedeeltelijk voorkomen. Als
er in de eerste jaren toch sprake zijn van overlast door
verruiging, dan worden deze taluds op verzoek extra
gemaaid.
• Niet alle grondeigenaren staan te springen om direct
grond te verkopen. Aangezien grond een belangrijke
productiefactor en inkomstenbron is voor de agrarisch ondernemer, moet er een goede reden zijn om
te verkopen. De voorkeur gaat dan ook vaak uit naar
goede vervangende grond, die helaas niet altijd direct
beschikbaar is.
Meer waterberging en een betere doorstroming zijn echter
belangrijke voordelen. Voor het waterschap, maar juist ook
voor de ingelanden. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, vooral langs primaire watergangen, draagt immers bij
aan een robuust watersysteem, waarmee de gevolgen het
klimaatverandering goed kunnen worden opgevangen.

met het water mee

in welke mate. Zie ook bijlage 8. Als niet aan de normen
wordt voldaan worden maatregelen genomen.

natuurvriendelijk ingericht. Dit betekent voor de planperiode een resultaatsverplichting voor de aanleg van 46 km
natuurvriendelijk ingerichte oevers. Dit is 4 km meer dan
eerder is besloten door de toekenning van een Rijkssubsidie synergiegelden KRW. In 2027 moeten alle waterlichamen natuurvriendelijk zijn ingericht. De KRW waterlichamen krijgen geen natuurfunctie, maar behouden de door
de provincie Zeeland toegekende functies.

met het water mee
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Voor een deel vallen de KRW waterlichamen samen met de
door de provincie Zeeland aangewezen natte ecologische
verbindingszones (EVZ). Op deze samenvallende trajecten
worden de oevers extra robuust aangelegd, zodat ook aan
de natuurdoelstellingen kan worden voldaan. De aanleg
hiervan is daarmee een gezamenlijke opgave voor het
waterschap en de provincie, die ook gezamenlijk wordt betaald. Om de ruimtevraag (grond) zoveel mogelijk te beperken is in 2008 de aanwijzing van de EVZ door de provincie
aangepast, waarbij zoveel mogelijk verbindingszones samenvallen met waterlichamen. Het resultaat hiervan is dat
60 km (van de 93) samenvallen. Buiten de waterlichamen
wordt er naar gestreefd om de EVZ zoveel mogelijk te laten
samenvallen met de aanleg van extra berging ten behoeve
van de aanpak van wateroverlast. De uitwerking hiervan
gebeurt in de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast hanteert
Zeeuwse Eilanden de Waterschapsecologische infrastructuur (WEI). De in dit plan opgenomen WEI is aangepast
en afgestemd op de waterlichamen en de EVZ. De aanleg
ervan heeft geen prioriteit. Alleen als er extra berging nodig
is buiten de waterlichamen of EVZ, of als derden oevers op
eigen initiatief natuurvriendelijk willen inrichten moet dat
bij voorkeur in de WEI gebeuren.
Een overzicht van de KRW waterlichamen, EVZ en WEI is
weergegeven in kaart 4.
Visbeheer
Om het voor trekvissen mogelijk te maken het beheerge-

bied in en uit te zwemmen en zich te verspreiden binnen
het gebied moeten gemalen en stuwen passeerbaar zijn of
worden gemaakt. Einddoel is om in 2027 80% van de KRW
waterlichamen voor trekvissen bereikbaar te maken. In het
waterbeheerplan 2022 – 2027 wordt beoordeeld of dit doel
met kosteneffectieve maatregelen haalbaar is en wordt het
doel zonodig bijgesteld. In de planperiode worden 6 vishevels en 1 aalgoot (van buiten naar binnen) en 17 passages
voor stuwen aangelegd. Aan het eind van de planperiode
zijn daardoor 11 waterlichamen bereikbaar gemaakt. Dit
is twee waterlichamen meer dan eerder is besloten door de
toekenning van een Rijkssubsidie synergiegelden KRW.
In veel gebieden is er sprake van een onevenwichtige visstand. Er is vaak sprake van een teveel aan karpers en een
tekort aan roofvis. In overleg met de visverenigingen wordt
er naar gestreefd door het wegvangen van karpers en het
uitzetten van roofvis deze situatie te verbeteren. In 2008
is gestart met het opzetten van een Visbeheercommissie
(VCB) voor het hele beheergebied en is een Beleidsnota
visbeheer vastgesteld. Deze zijn er op gericht om in samenwerking met de visverenigingen en andere belanghebbenden het visbeheer zodanig te reguleren, dat een gezonde
visstand wordt gewaarborgd.
Opknappen watersystemen
Bij een aantal watersystemen is er sprake van lokale problemen die de waterkwaliteit in de weg staan. Dit betreft
bijvoorbeeld de aanwezigheid van verontreinigde of te
voedselrijke waterbodems, te weinig doorstroming of een
onvoldoende inrichting. De mogelijkheden om deze watersystemen op te knappen worden onderzocht in de gebiedsgerichte aanpak. De uitvoering van de nodige maatregelen
wordt meegenomen bij de uitvoering van de waterplannen
buitengebied. Ook in stedelijk gebied worden samen met
de gemeenten waar nodig watersystemen opgeknapt. Deze
maatregelen worden opgenomen in de Stedelijke waterplannen. De sanering van ernstig verontreinigde waterbodems wordt ongewijzigd voortgezet. Het beleid is er op
gericht de sanering van kleine locaties in eigen beheer
uit te voeren. De sanering van de Zoete en Zoute Gracht
in Zierikzee wordt in de planperiode afgerond en van de
Goese havens deels. De enige grote locatie die daarna nog
moet worden gesaneerd is de Bathse Spuikom. Deze sanering wordt in afwachting van landelijke subsidiemogelijkheden uitgesteld tot na de planperiode.
Emissies
Het emissiebeleid van het waterschap is vastgelegd in het
Emissiebeheersplan en de Beleidsnotitie lozingen. Beide
nota’s zijn in april 2005 vastgesteld. De Beleidsnota lozingen moet als gevolg van Europese en landelijke regelgeving
worden geactualiseerd. Dit is gepland voor het begin van
de planperiode.
Naast de nieuwe regelgeving wordt ook de waterkwaliteitsaanpak verder uitgewerkt (een lozing mag niet tot gevolg
hebben dat het ontvangende watersysteem niet aan de
kwaliteitsdoelstelling kan voldoen). Te beginnen met de
meest relevante puntlozingen: de overstorten van gemeentelijke rioleringstelsels en de effluentlozingen van rwzi’s.

8.1.3 Beheer en onderhoud
Waterschap Zeeuwse Eilanden voert het onderhoud van
het watersysteem uit in eigen beheer, er is dus geen sprake
van schouw. Voor dit uitgangspunt is met name gekozen
omdat onderhoud in eigen beheer de beste mogelijkheden
biedt om een optimale situatie te realiseren. Het onderhoud is vooral gericht op het verbeteren en in stand houden van het waterlopenstelsel voor berging en de doorvoer
en afvoer van overtollig water. Het bestaat dan ook voornamelijk uit het maaien van het talud, het regulier baggeren
van de bodem en het waar nodig herstellen van de oever.
Langs de waterlopen moet voldoende ruimte vrij blijven
om het onderhoud mechanisch uit te kunnen voeren. Dit
is geregeld door middel van het op grond van de Keur waterbeheer vastgestelde ontheffingenbeleid. Het beleid met
betrekking tot het beheer en onderhoud van de watersystemen is vastgelegd in de Beleidsnota Duurzaam beheer
waterlopen, die in 2007 is geëvalueerd. Hieruit blijkt, dat
de beleidslijnen uit de nota voor een groot deel met succes

Het achterstallig baggeronderhoud in stedelijk gebied
wordt overeenkomstig de daartoe opgestelde baggerplannen samen met de gemeenten weggewerkt. Deze actie
wordt in 2012 afgerond.
Incidenten en calamiteiten worden afgehandeld overeenkomstig de Calamiteitenregeling waterbeheer. Deze regeling wordt jaarlijks geactualiseerd.

8.1.4 Grondwaterbeheer
Ingevolge de Waterwet wordt het grondwaterbeheer in 2009
deels overgedragen van de provincie naar het waterschap.
Dit betreft voornamelijk operationele taken. Het strategisch
grondwaterbeheer blijft bij de provincie. Het gaat bij de
overdracht in ieder geval om het bijhouden van het register
grondwateronttrekkingen en –infiltraties, vergunningverlening en handhaving. Het streven is een beleidsneutrale
overdracht, dat wil zeggen dat na feitelijke overdracht,
voorlopig dezelfde uitgangspunten en normen worden
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zijn doorgevoerd. Verbeterslagen zijn nog te maken op het
gebied van maaien en baggeren op maat, visstandbeheer
en grondaankoop voor oeveraanpassingen. Voor een deel
is dit inmiddels opgepakt. In 2009 wordt de nota aangepast aan recente ontwikkelingen. Binnen de Schelderegio
is in 2007 een regionaal akkoord waterbodems opgesteld,
gericht op het gezamenlijk realiseren van voldoende baggerbestemmingen. Dit wordt door de betrokken partijen,
waaronder het waterschap verder uitgewerkt binnen het
project Ruimte voor Bagger. In aansluiting op nieuwe landelijke regelgeving wordt een Beleidsnota Bagger en grond
opgesteld, waarin het waterschapsbeleid voor het onderhoudsbaggeren en het grondverzet wordt vastgelegd.
Het waterschap is ook verantwoordelijk voor het waterbeheer in bebouwd gebied. Het op orde brengen van het stedelijk water is een van de speerpunten van dit plan. Hierbij
hoort een op de functies afgestemd beheer en onderhoud.
Het waterschap heeft de afgelopen jaren met alle gemeenten hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een
overeenkomst. Vanaf 2008 wordt er volgens deze afspraken
gewerkt. In de loop van de planperiode zal deze werkwijze
worden geëvalueerd.

met het water mee

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat restanten en
afbraakproducten van geneesmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen en hormoonverstorende effecten op
waterorganismen kunnen hebben. Een aanzienlijk deel van
deze emissies wordt geleverd door het effluent van rwzi’s.
In de planperiode wordt onderzocht of deze stoffen in het
beheergebied een probleem vormen voor de waterkwaliteit.
De inbreng van het waterschap in de samenwerkingsverbanden Mineralen en Middelen Meester (MMM) en het
Regioteam Zuiver Zeeuws Water RZZW) wordt voortgezet.
Binnen deze kaders wordt samen met de betrokken partijen gezocht naar mogelijkheden om de emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw (MMM) en
overige diffuse bronnen (RZZW) verder terug te dringen.
Het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen is in de afgelopen periode teruggebracht tot nagenoeg nul. Alleen als
wordt aangetoond, dat er geen geschikte alternatieven
mogelijk zijn, mogen bestrijdingsmiddelen worden ingezet.
Dit beleid wordt ongewijzigd voortgezet.

INTERMEZZO
Naar een duurzame afvalwaterketen
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In de huidige situatie wordt op weinig duurzame wijze met
afvalstoffen en water omgegaan. Afvalstoffen worden verdund met grote hoeveelheden schoon water en over grote
afstanden getransporteerd om ze vervolgens met verbruik
van veel energie weer uit het water te verwijderen. Het hele
proces van inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater veroorzaakt daarmee aanzienlijke hoeveelheden
broeikasgassen. Daarnaast komt een deel van de afvalstoffen, via riooloverstorten en effluentlozingen toch nog in
het oppervlaktewater terecht.
Door het scheiden van hemelwater en afvalwaterstromen
kan de duurzaamheid van de afvalwaterketen worden
verbeterd. Schoon hemelwater kan direct naar oppervlaktewater stromen. Daardoor vermindert de hoeveelheid
rioolwater (en dus de hoeveelheid afvalstoffen) die via de

riooloverstorten in het oppervlaktewater geraakt. Het beperken van de hemelwaterafvoer naar zuiveringsinstallaties
biedt bovendien perspectieven om efficiënter te zuiveren.
Nieuwe technieken met hogere zuiveringsrendementen
zijn dan op den duur beter inzetbaar en dat verkleint de
kloof naar hergebruik van effluenten uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Innovatieve technologische ontwikkelingen brengen het winnen van grondstoffen en energie uit
afvalwater steeds dichterbij. In combinatie met gescheiden
inzameling van afvalwaterstromen waar bepaalde stoffen
geconcentreerd in voorkomen (bijvoorbeeld urine) zijn deze
technieken kansrijk. Verdere optimalisatie van de verwerking van zuiveringsslib biedt kansen voor het beperken van
de hoeveelheid af te voeren reststoffen en het verhogen van
de energieproductie uit zuiveringsslib. Dit heeft een gunstig
effect op de energiebalans in de afvalwaterketen.

gehanteerd als de provincie nu doet. Het huidige beleid en
de regelgeving met betrekking tot het grondwaterbeheer
zijn vastgelegd in het provinciaal Grondwaterbeheersplan
2002-2007 en juridisch verankerd in de Verordening waterhuishouding Zeeland (2002). De komende planperiode
zal een Beleidsnota Grondwaterbeheer worden opgesteld,
waarin wordt uitgewerkt hoe invulling zal worden gegeven
aan de nieuwe taak in het grondwaterbeheer.

menlijk gaan inspelen op de klimaatsontwikkeling en hoe
we een aantal probleemstoffen terugdringen, via ingrepen
in de inrichting en het beheer van de afvalwaterketen.
Een samenvatting is opgenomen in bijlage 7.
De op te stellen Strategienota Afvalwaterketen vertaalt de
gezamenlijke visie naar operationeel beleid voor de hele
afvalwaterketen met concrete maatregelen voor de korte
termijn.
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8.2 Waterketen
In de waterketen richt het waterschap zich vooral op de
afvalwaterketen (zie ook § 3.4). Het waterschap is verantwoordelijk voor het transporteren en zuiveren van het
afvalwater. De schakels uit de afvalwaterketen: afvalwaterinzameling, - transport en - zuivering zijn fysiek met
elkaar verbonden en er is daarom sprake van een sterke
wisselwerking.
Daarnaast is het waterschap als beheerder van het oppervlaktewater nauw betrokken bij het beheer van de gemeentelijke riolering, die via riooloverstorten en hemelwaterlozingen ingrijpt op het oppervlaktewater in de bebouwde
omgeving.

8.2.1 Afvalwaterketenbeheer
De wisselwerking tussen de schakels binnen de afvalwaterketen en tussen de afvalwaterketen en het watersysteem
stelt hoge eisen aan de afstemming tussen gemeenten en
waterschap. Daarom geeft het waterschap prioriteit aan
verdere intensivering van de samenwerking met gemeenten. Uitgangspunt hierbij is een integrale benadering van
de hele afvalwaterketen.
De samen met provincie en gemeenten ontwikkelde toekomstgerichte visie op de afvalwaterketen biedt hiervoor
een goed fundament. Deze visie zet in op het blijvend kunnen garanderen en verder optimaliseren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het bevorderen van een
doelmatige en duurzame verwerking van afvalwater staat
daarbij centraal. De visie geeft richting aan hoe we geza-

Nu het operationeel plan van de Strategienota Zuiveringsbeheer uit 1999 vrijwel is afgerond beschikt het waterschap over zuiveringssystemen die qua schaalgrootte,
betrouwbaarheid en flexibiliteit een goede basis bieden
voor doelmatige verwerking van afvalwater.
De inrichting van de afvalwatersystemen is gebaseerd
op zogenaamde OAS-studies, die in samenwerking met
de gemeenten zijn uitgevoerd. In deze eerste generatie
optimalisatiestudies stond een doelmatige invulling van de
basisinspanning voor riolering (50% reductie van de vuilemissie) centraal. Een volgende generatie optimalisatiestudies is gericht op het waterkwaliteitspoor. Deze krijgen in
de komende planperiode inhoud.
De afspraken die met de gemeenten worden gemaakt over
de inrichting en het beheer van de afvalwaterketen worden
vastgelegd in afvalwaterakkoorden (AWA). Het streven is
om in 2010 met alle gemeenten een akkoord te hebben
afgesloten. Het is zaak deze akkoorden volgens planning
uit te voeren, te evalueren en te actualiseren.
Vanaf 2005 geeft het waterschap uitvoering aan de door de
Unie van waterschappen ondertekende ‘meerjarenafspraak
energie’. Dit betekent een inspanningsverplichting om over
de jaren 2005 tot 2020 een energie-efficiency van gemiddeld 2% per jaar te behalen.
Mogelijkheden voor verdere verbetering van doelmatigheid
en duurzaamheid in de afvalwaterketen hangen af van het
tempo en de mate waarin de afvalwater- en hemelwaterstromen gescheiden kunnen worden. Deze ontvlechting grijpt
sterk in op de gemeentelijke infrastructuren voor afvalwater
in de bebouwde kom. Dit vereist een integrale benadering

8.2.3 Afvalwatertransport
Dankzij de aanpassingswerken aan rioolgemalen en
afvalwatertransportleidingen in de afgelopen planperiode
beschikt het waterschap over een adequaat afvalwatertransportsysteem. Mede dankzij de OAS-studies is de
capaciteit van de transportsystemen goed afgestemd op
het rioolwateraanbod uit gemeentelijke rioolstelsels. De komende planperiode staat vooral in het teken van instandhouding van de installaties en het verder optimaliseren
van de bedrijfsvoering. Ook hierbij krijgt de afstemming op
het rioleringsbeheer bijzondere aandacht.

8.2.4 Afvalwaterzuivering en slibverwerking
In de Strategienota Zuiveringsbeheer uit 1999 heeft het
waterschap gekozen voor extra verwijdering van nutriënten
op de rwzi’s die hun effluent lozen op relatief kleine regionale watersystemen. Dit heeft er aan bijgedragen dat er
voor de KRW vooralsnog geen aanvullende nutriënten-inspanning nodig is op de rwzi’s. Ook voor andere probleem-
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Mede dankzij een stimuleringsregeling van het waterschap
voldoen de gemeenten nagenoeg allemaal aan de basisinspanning (50% reductie van de vuilemissie). In aansluiting
op de basisinspanning wordt nu samen met de gemeenten
gewerkt aan het waterkwaliteitspoor overstorten. Hierbij
wordt onderzocht welke hoeveelheden rioolwater daadwerkelijk via de overstorten worden geloosd en wat de effecten
daarvan zijn op het ontvangende oppervlaktewater. De
onderzoeken worden per gemeente (per rioleringsgebied)
gespreid in de tijd uitgevoerd. De ambitie is om alle onderzoeken uiterlijk in 2015 te hebben afgerond. Zodra een
onderzoek in een gebied is afgerond worden, waar nodig
maatregelen geselecteerd en uitgevoerd.
Het rioleringsbeleid is vastgelegd in de Beleidsnota riolering van 1997. Het daarin opgenomen beleid is met name
gericht op het behalen van de basisinspanning. In aanvulling daarop is in 2006 de Beleidsnota aan- en afkoppelen
verhard oppervlak vastgesteld. Deze nota is er opgericht
om zoveel mogelijk schone oppervlakken op een verantwoorde manier af te koppelen van het vuilwaterriool. Nu de
basisinspanning is afgerond moet het rioleringsbeleid worden geactualiseerd. Het streven is om dit, in aansluiting op
het vaststellen van de visie op de afvalwaterketen, samen
met de gemeenten op te pakken.
Bij de actualisatie van het rioleringbeleid zal nadrukkelijk
aandacht besteed worden aan zogenaamd rioolvreemd water. Deze waterstromen, veelal grond- of oppervlaktewater,

De sanering van de lozingen in het buitengebeid is nagenoeg afgerond. Mede dankzij een stimuleringsregeling
van het waterschap zijn in de vorige planperiode ruim 800
panden in het buitengebied aangesloten op de riolering.
De resterende panden die lozen in kwetsbaar gebied (circa
50) zijn voorzien van een verbeterde lokale zuivering (IBA
klasse 3). Een deel van deze zuiveringen zijn eigendom van
de betreffende gemeente en in onderhoud bij het waterschap. Als sluitstuk van deze aanpak moet in 2009 worden
besloten hoe we verder gaan met de resterende lozingen in
niet kwetsbaar gebied.
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8.2.2 Afvalwaterinzameling

horen niet in het vuilwaterriool thuis. Ze veroorzaken verdunning van het afvalwater en hebben zo een nadelig effect
op het rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Het geactualiseerde rioleringsbeleid wordt opgenomen in
de Strategienota Afvalwaterketen.

met het water mee

en intensieve afstemming tussen gemeenten en waterschap.
De Strategienota Afvalwaterketen zal mede daarom in
nauwe samenwerking tot stand moeten komen. Een aantal
gemeenten heeft gevraagd of het waterschap een bijdrage
wil leveren in de kosten die gemeenten moeten maken voor
het afkoppelen van schoon verhard oppervlak. Tijdens de
uitwerking van de gemeenschappelijke visie op de afvalwaterketen wordt onderzocht of dit zinvol en nodig is.

stoffen zijn vooralsnog geen aanvullende voorzieningen op
rwzi’s nodig. In de komende planperiode ligt het zwaartepunt daarom op instandhouding van de rwzi’s en verdere
optimalisatie van de zuiverings- en slibverwerkingsprocessen. Deze staan in het teken van verduurzaming en
verhoging van doelmatigheid, met bijzondere aandacht
voor de energiehuishouding.
In de Strategienota Afvalwaterketen en het daaraan gekoppelde operationeel plan is een en ander meer in detail
uitgewerkt.

8.2.5 Zoetwatervoorziening

met het water mee
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In de Reigersbergse polder en een deel van de Eerste Bathpolder voorziet het waterschap, door de inlaat van zoet
water uit het Volkerak-Zoommeer, circa 1.000 ha landbouwgrond van zoet water. Dit beleid wordt vooralsnog
ongewijzigd voortgezet. De mogelijkheden tot zoetwateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Tholen en St Philipsland worden benut in het kader van een Proef zoetwatervoorziening. In verband met ernstige problemen met
blauwalg heeft het Bestuurlijk Overleg Krammer Volkerak
geadviseerd het Volkerak-Zoommeer te verzilten, gekoppeld aan oplossing van het zoetwaterprobleem. In verband
hiermee wordt nagegaan op welke wijze voor bovengenoemde gebieden een alternatieve zoetwatervoorziening
gerealiseerd kan worden. Het waterschap is daar nauw bij
betrokken.
De provincie heeft in het Omgevingsplan Zeeland aangegeven zoete grondwatervoorkomens te willen behouden
en zo mogelijk te willen vergroten. Met name ten behoeve
van (beperkte) water onttrekkingen voor de landbouw. De
provincie wil dit onder andere bereiken door een hogere
waterstand in combinatie met een vergroting van de berging en afvoercapaciteit. Het waterschap neemt dit mee bij
de uitwerking van het GGOR in het kader van de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast wordt (mee)gewerkt aan een
onderzoeksproject naar de mogelijkheden voor waterconservering op perceelsniveau.

8.3 Water en ruimtelijke ordening
De inbreng van het waterschap in de ruimtelijke ordening

was tot nu toe overwegend reactief. Er wordt gereageerd op
bestemmingsplannen, waarbij de locatiekeuze al vast ligt.
Hierbij wordt de waterhuishoudkundige situatie als het
ware achteraf ingepast. Water als medeordenend principe
komt daarbij niet altijd voldoende uit de verf.
De Wet ruimtelijke ordening (Wro), die sinds 1 juli 2008
van kracht is, biedt ruimte voor een meer proactieve houding van het waterschap dan tot dusver. Dit omvat onder
meer het volgende:
• een visie ontwikkelen en uitdragen op een ruimtelijke
inrichting die is afgestemd op de gewenste waterhuishoudkundige situatie;
• periodiek overleg met gemeenten over ruimtelijke ordening en waterhuishouding;
• vroegtijdige betrokkenheid bewerkstelligen bij het opstellen van structuurvisies;
• het adequaat aanleveren aan en toegankelijker maken
van waterschapsinformatie voor initiatiefnemers van
ruimtelijke plannen.
Actiepunt voor de komende planperiode is het opstellen van een visie op de gewenste waterhuishoudkundige
toestand. Gedacht wordt aan een visie zoals nu globaal is
vastgelegd in de provinciale waterkansenkaarten, maar
dan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Daarbij worden
ook de resultaten van de toetsing aan de normering voor

INTERMEZZO
Waterschapsvisie op ruimtelijk inrichting
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vraagt om een pro-actieve houding. Van de overheidsorganen wordt verwacht
dat ze van te voren aangeven wat kan en niet kan. Een
proactieve houding van het waterschap in de ruimtelijke
ordening vraagt om een visie op de gewenste (toekomstige) waterhuishoudkundige situatie en daarmee op de
ruimtelijke inrichting. De waterhuishoudkundige situatie
van een gebied is immers (mede) bepalend voor welke
functies dat gebied meer of minder geschikt is.
In feite gaat het om het verder uitwerken en actualise-

ren van de provinciale waterkansenkaarten, waarbij de
uitkomsten van de gebiedsgerichte aanpak en de toetsing
aan de normen voor de wateroverlast zijn meegenomen.
Op basis van de visie kan beoordeeld worden of nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen daarmee sporen en of/hoe
veranderingen in de ruimtelijke inrichting knelpunten
opleveren voor het watersysteem.
De uiteindelijke keuze voor het positioneren van functies
in de ruimte vergt een afweging van alle betrokken belangen waarvan water er één is. Die belangafweging is de
taak van de algemene democratie.

8.4 Vergunningverlening
Het vergunningenbeleid voor regulering van de emissies
naar de watersystemen is gebaseerd op landelijke regelgeving in het kader van de Wvo en Wm, de Beleidsnota
lozingen en de Beleidsnota riolering. De inspanningen zijn
tot nu toe vooral gericht geweest op de emissieaanpak en
het bereiken van een adequaat niveau van vergunningen
en het inpassen en uitvoeren van nieuwe regelgeving, zoals

8.5 Handhaving
Het beleid met betrekking tot de handhaving, dat in 2004
is vastgelegd in de Nota Vergunningen en Handhaving
Wvo, komt kort samengevat op het volgende neer.
Een van de belangrijkste onderdelen is een goede voorlichting aan de belanghebbenden (preventieve handhaving).
Deze voorlichting heeft ten doel het gedrag van de belanghebbenden zodanig te beïnvloeden dat men zich bewust
wordt van de eigen verantwoordelijkheid. Bij niet naleving
van de voorschriften wordt eerst bezien of alsnog aan de
regelgeving kan worden voldaan. Is dit niet mogelijk dan
wordt conform het in de Nota Vergunningen en Handhaving vastgestelde stappenplan overgegaan tot bestuurlijke handhaving. De handhaving door het bestuur vindt
plaats door het opleggen van een last onder dwangsom, de
toepassing van bestuursdwang of het intrekken van een
verleende ontheffing/vergunning. De bestuurlijke handhavingsbesluiten gaan in afschrift naar het Openbaar Ministerie, waar wordt bezien of er tevens strafrechtelijk wordt
opgetreden. Daarnaast wordt er afhankelijk van de situatie
ook direct strafrechtelijk opgetreden door de buitengewone
opsporingsambtenaren van het waterschap.
In de afgelopen jaren is in het kader van het landelijke
project ‘professionalisering van de handhaving’ een verbeterslag gemaakt. Hierbij is intensief samengewerkt tussen
de Zeeuwse overheden (provincie, waterbeheerders en gemeenten). In de planperiode wordt deze verbeterslag verder
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De uitgangspunten voor vergunningverlening zijn eind
2004 vastgelegd in de Nota Vergunningen en Handhaving
Wvo. Daarin is als doelstelling opgenomen dat er per 1
januari 2008 een dekkingsgraad van vergunningen van
100% is gerealiseerd. Dit percentage is nagenoeg gehaald.
Ondertussen zijn er met betrekking tot de vergunningverlening Wvo grote veranderingen gaande. Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2008,
wordt een groot aantal individuele vergunningen vervangen
door algemene regels. Daarnaast is er nieuwe wetgeving
in voorbereiding die grote gevolgen heeft voor de werkwijze
van de waterschappen (zie: bijlage 2). Het beleid van het
waterschap wordt de komende jaren hierop aangepast.
Allerlei zaken met betrekking tot het beheer en onderhoud
worden met het ontheffingenbeleid, gebaseerd op de Keur
waterschap Zeeuwse Eilanden 2007, gereguleerd. De uitvoering hiervan is uitgewerkt in de Beleidsnotitie dammen
en dempingen en de Beleidsnotitie Beplanting en bebouwing langs waterlopen.
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de lozingenbesluiten voor de glastuinbouw en de open teelt
en veehouderij. Aansluitend op de emissieaanpak is een
begin gemaakt met de kwaliteitsaanpak. Lozingen worden hierbij beoordeeld op hun effect op de waterkwaliteit.
De milieukwaliteitseisen, zoals opgenomen in het Besluit
Waterkwaliteitseisen en Monitoring Water en het Nationaal
Waterplan zijn daarbij uitgangspunt. De nadruk ligt hierbij
op probleemlozingen (overstorten en diffuse bronnen) en
probleemstoffen (bestrijdingsmiddelen, stikstof, koper en
zink).

met het water mee

de wateroverlast betrokken. De behoefte aan deze visie is
gesignaleerd in de notitie implementatie Wro.
Belangrijk instrument om te bewerkstelligen dat water als
ordenend principe kan doorwerken in ruimtelijke plannen
is de Watertoets. De Watertoets is een set spelregels, die
erop gericht is het watersysteem op de goede manier mee
te nemen in de voorbereiding van ruimtelijke plannen.
Bij het toetsen wordt gebruik gemaakt van met name de
volgende gegevens.
• Waterplannen buitengebied of Gebiedschetsen en Stedelijke waterplannen.
• De waterkansenkaarten van de provincie Zeeland. Deze
waterkansenkaarten brengen op basis van hydrologische uitgangspunten, voor verschillende functies
en grondgebruik kansen en bedreigingen in beeld.
De kaarten geven aan waar deze functies vanuit het
watersysteem optimaal bediend kunnen worden en het
waterbeheer in beginsel tegen de laagste kosten kan
worden uitgevoerd.
• Resultaten van de toetsing van het regionale watersysteem aan de (werk)normen voor wateroverlast. Op basis
van deze toetsing worden de belangrijkste knelpunten
(de gebieden die niet voldoen aan de norm) in beeld gebracht en kan, vanuit het waterbelang, sturing worden
gegeven aan ruimtelijke ontwikkelingen.
• Keur Waterschap Zeeuwse Eilanden.
• Waterschapsnota Waterbeheer in Ruimtelijke plannen.

uitgebouwd. Door de samenwerking kan de handhaving
doelmatiger worden uitgevoerd en een verdere intensivering van de handhaving worden bereikt.

8.6 Monitoring

met het water mee

Watersysteemkwantiteit
In 2008/2009 wordt een monitoringplan waterkwantiteit
opgesteld, waarin onder meer de visie en ambities met betrekking tot de monitoring worden uitgewerkt. Bij het vaststellen van de informatiebehoefte wordt rekening gehouden
met nieuwe ontwikkelingen (GGOR, KRW). Ten behoeve
van het GGOR wordt de opzet van een grondwatermeetnet
onderzocht, aansluitend bij het provinciaal grondwater
meetnet, dat overigens voorlopig ook bij de provincie blijft.
Gerichte monitoring van het ondiepe grondwater over een
langere periode moet meer inzicht geven in de relatie tussen oppervlaktewaterpeil en grondwaterstanden. Naast
ondersteuning van het GGOR-proces, kan deze informatie
TABEL H8.8
ook worden gebruikt bij een flexibel of dynamisch operationeel peilbeheer.
De registratie van oppervlaktewaterpeilen is tot nu toe

vooral gericht op het meten van de peilen in de hoofdwaterlopen, ter controle op handhaving van de streefpeilen.
De gegevensverwerking van de geregistreerde peilen is in
de afgelopen planperiode verder geautomatiseerd. Daardoor is meer inzicht verkregen in het watersysteemgedrag
onder verschillende omstandigheden en worden tevens
data gegenereerd die van belang zijn voor modelberekening
ten behoeve van de NBW toetsing en de GGOR-analyse.
Watersysteemkwaliteit
De monitoring van watersystemen is vanaf 2002 afgestemd
op de watersysteemtypen en streefbeelden, zodat (op termijn) een evenwichtiger inzicht in de watersysteemkwaliteit wordt verkregen. Om een beter beeld van het einddoel
te verkrijgen: gezonde en veerkrachtige watersystemen,
wordt de nadruk daarbij meer op de biologische kwaliteit
gelegd. De aanpak is in 2006 vastgelegd in een (interne)
Nota monitoring watersystemen. In de periode 2007-2009
is de monitoring aangepast om te kunnen voldoen aan de
monitoringseisen van de KRW. Voor een globale omschrijving wordt verwezen naar het Stroomgebiedbeheerplan
Schelde. De volledige uitwerking wordt in 2009 of 2010
vastgelegd in een geactualiseerde (interne) Nota monito-

Tabel 8.8: Overzicht beleidsnota’s
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Vastgesteld

Actualisatie

Beleidsnota peilbeheer

2003

planperiode

Beleidsnota visbeheer

2008

Beleidsnota Duurzaam beheer waterlopen

2002

Keur Waterbeheer

2007

Beleidsnota dammen en dempingen

2006

Beleidsnotitie Beplantingen en bebouwing langs waterlopen

2003

2009

Emissiebeheersplan

2005

planperiode

Beleidsnota lozingen

2005

2011

Calamiteitenregeling waterbeheer

2008

jaarlijks

Draaiboek Verdrogingsbestrijding

2008/2009

planperiode

Beleidsnota Onderhoudsmanagement

2004

Beleidsnota Bagger en Grond
Nota overname Grondwaterbeheer

2008/2009

2009
2008

Beleidsnota Grondwaterbeheer

planperiode

Strategienota Zuiveringsbeheer *

1999

2010

Beleidsnota riolering *

2004

2010

Beleidsnota aan- en afkoppelen verhard oppervlak *

2006

2010

Operationeel plan Zuiveringsbeheer 2006-2010

2006

2010

Ontwerp- en Bouwﬁlosoﬁe zuiveringstechnische werken

2001

Nota Waterbeheer in Ruimtelijke Plannen

2009

Notitie implementatie Wro

2009

Visie Water en Ruimte
Nota vergunningen en meldingen

planperiode
2002

2009

2006

2010

Nota monitoring watersystemen (interne nota)
- waterkwaliteit
- waterkwantiteit
* Worden gebundeld in de ‘Strategienota Afvalwaterketen’

bleem kan het aanbieden van compensatiegrond zijn. Om
dit mogelijk te maken heeft de algemene vergadering op 15
april 2008 besloten tot het realiseren van een zogenaamde
strategische grondvoorraad. Op die manier kan er op voorhand grond worden aangekocht, die op een later tijdstip
in de projecten wordt ingebracht, hetzij als onderdeel van
het gekozen tracé, hetzij als (compensatie) grond die kan
worden geruild. Voor dit doel is maximaal vier miljoen euro
beschikbaar.
Omdat meerdere partijen naast elkaar bezig zijn met
grondverwerving zijn daarnaast afspraken gemaakt om
de grondaankoop voor de verschillende doeleinden beter
te stroomlijnen. Daarbij word ook onderzocht of dit kan
worden gecombineerd met wensen vanuit de landbouw om
tot structuurverbetering te komen.

Opknappen watersystemen
Na het opknappen van een watersysteem wordt het
betreffende systeem een aantal jaren gericht gevolgd om
te kijken of de ingrepen het beoogde effect hebben. Deze
projectmonitoring wordt in de planperiode voortgezet.
Natuurvriendelijke oevers
Periodiek wordt de ontwikkeling van de aangelegde natuurvriendelijke oevers gecontroleerd. Dit wordt mede
gedaan om de ontwikkelingssnelheid en –mogelijkheden in
verschillende situaties te kunnen beoordelen.

8.7 Grondverwerving
Voor de uitvoering van veel maatregelen is een tijdige
grondverwerving noodzakelijk. In beginsel vindt dit plaats
op vrijwillige basis. In de praktijk levert dit regelmatig
problemen op omdat grondeigenaren niet bereid zijn grond
tegen vergoeding af te staan. Een oplossing voor dit pro-

8.9 Nieuwe ontwikkelingen
Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn
voor het waterbeheer. Deze worden door het waterschap
op de voet gevolgd en zonodig wordt het beleid tussentijds
bijgesteld.
Nieuwe klimaatscenario’s
Verandering van het klimaat heeft ingrijpende gevolgen
voor het waterbeheer. Op termijn moet rekening gehouden worden met zowel een grotere kans op wateroverlast
als een toename van verdroging en verzilting. In mei 2006
heeft het KNMI vier nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd. Het streven is om vanaf heden met deze nieuwe
klimaatscenario’s te werken.
De aanpak moet resulteren in een bandbreedte op basis
waarvan een integraal maatregelenpakket kan worden
opgesteld. Voor onze regio vergt het werken met de nieuwe
klimaatscenario’s nog wel enige uitwerking. Zo moeten de
nieuwe klimaatscenario’s nog worden verwerkt in een toetsingsmethodiek. Ook zal het effect van zeespiegelstijging
voor het Zeeuwse estuarium nader worden uitgewerkt.
Zeespiegelstijging en een veranderend neerslag- en verdampingspatroon leiden tot veranderingen in het grondwatersysteem en een toename van verziltingsproblemen.
Op dit moment wordt daar zowel landelijk als door de
provincie onderzoek naar gedaan. Gezien het belang is het
waterschap ook betrokken bij dit onderzoek. Klimaateffecten worden meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak

43
met het water mee

Emissies
Voor 1997 en 1998 zijn de emissiebronnen gebiedsbreed
in beeld gebracht door het opstellen van stofbalansen voor
het hele gebied (zie bijlage 9). Op basis van de resultaten
van de monitoring van de waterkwaliteit en nieuwe inzichten worden deze in de planperiode geactualiseerd.

Het waterbeheerplan is een kaderplan. Onderliggend beleid
is (of wordt) op onderdelen verder uitgewerkt in Beleidsnota’s. Deze kunnen wanneer daar aanleiding toe is, worden
geactualiseerd.
In de tabel op de vorige pagina is een overzicht gegeven
van deze nota’s met het jaar van vaststelling en een globale
planning voor actualisering, voor zover dat bij het opstellen
van dit plan wordt voorzien.
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8.8 Beleidsnota’s
ring watersystemen. Vanaf het jaar 2000 wordt er gericht
onderzoek gedaan naar het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in het buitengebied. Om de drie jaar wordt het onderzoekspakket geactualiseerd op de ontwikkelingen in het middelengebruik.
Vanaf 2008 wordt daarnaast ook onderzoek gedaan naar
het voorkomen van onkruidbestrijdingsmiddelen in waterlopen in stedelijk gebied.
De resultaten van de monitoring van de watersysteemkwaliteit worden jaarlijks gerapporteerd door het waterschap.
Daarnaast vindt driejaarlijkse rapportage plaats met de
Regionale Watersysteemrapportage (RWSR) en de rapportages die nodig zijn voor de KRW.

(methodiek en uitwerking) en onder meer de beleidsnota’s
peilbeheer en grondwaterbeheer.
Daarnaast hebben klimaatveranderingen ook (andere)
gevolgen voor de waterkwaliteit. Door de intensievere
neerslag in de zomer is er sprake van een hogere uitspoeling van voedingsstoffen uit de bodem. Samen met de
verwachte hogere temperatuur levert dit een grotere kans
op problemen als algenbloei en botulisme.
Nieuwe regelgeving
De laatste jaren is er in toenemende mate sprake van nieuwe of gewijzigde regelgeving. Dit wordt mede veroorzaakt
door de groeiende Europese regelgeving op het gebied van
milieu. Ook de komende planperiode zal dat naar verwachting het geval zijn. Op deze regelgeving zal moeten worden
ingespeeld. Een overzicht van de belangrijkste nieuwe regelgeving die er zit aan te komen is opgenomen in bijlage 2.

met het water mee
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INTERMEZZO
TABEL
H8.9
KNMI
2006
klimaatscenario’s en NBW-toetsing
Code

Naam

Toelichting

G

Gematigd

1°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990, westenwind blijft overheersende wind in
winter en zomer. Toename dagneerslag in 2050: winter 4%, in zomer 13%

G+

Gematigd +

1°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990, winters zachter en natter door meer
westenwind, zomers warmer en droger door meer oostenwind. Toename dagneerslag in 2050:
winter 6%, in zomer 5%

W

Warm

2°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990, westenwind blijft overheersende wind in
winter en zomer. Toename dagneerslag in 2050: winter 8%, zomer 27%

W+

Warm +

2°C temperatuurstijging op aarde in 2050 t.o.v. 1990, winters zachter en natter door meer
westenwind, zomers warmer en droger door meer oostenwind. Toename dagneerslag in 2050:
winter 12%, zomer 10%

In het NBW2008 hebben de NBW-partijen afgesproken om
bij nieuw te berekenen wateropgaven op de volgende wijze
met de vier nieuwe KNMI’06 scenario’s om te gaan:
1. voor regionale wateroverlast wordt gebruik gemaakt
van het KNMI’06 scenario G als ondergrens, die daarmee het middenscenario 2050 vervangt;
2. voor de stedelijke wateropgave, die het gevolg is van
stedelijke ontwikkeling, wordt bij het ontwerpen daarvan gebruik gemaakt van de klimaatscenario’s G en W.
Gemotiveerd kan G+ worden gekozen als ondergrens
vanwege de aanzienlijke financiële, ruimtelijke of an-

dere maatschappelijke gevolgen;
3. voor watertekorten wordt voor de aanpak op de korte
termijn (tot 2015) gebruik gemaakt van het KNMI
klimaatscenario G en voor de aanpak op lange termijn
(vanaf 2015) uitgegaan van een bandbreedte tussen G
en G+;
4. voor waterkwaliteitsopgaven wordt uitgegaan van het
KNMI’06 scenario G, met uitzondering van die gebieden die gevoelig zijn voor watertekorten, waarvoor ook
scenario G+ wordt gebruikt voor het bepalen van de
opgave.

9.
financiële
aspecten
9.1

Investeringen

Hierbij is, overeenkomstig het met de provincie gesloten
bestuursakkoord ‘Samen aan de slag met water’, rekening
gehouden met de uitvoering van een deel van de maatregelen voor de gebiedsgerichte aanpak en water in de stad na
2015 (zie § 4.2).

Bijsturing
Jaarlijks wordt de planning en het investeringsniveau tegen het licht gehouden, zodat eventuele bijsturing mogelijk
is.

Uitvoering Strategienota Zuiveringsbeheer/Afvalwaterketenbeheer

9.2 Exploitatie

Voor de afronding van het Operationeel plan Zuiveringsbeheer 2002-2010
is voor 2010 rekening gehouden met
TABEL
H9.1

Om de uitvoering van de wateropgave, zoals opgenomen
in dit waterbeheerplan, waar te maken is extra inzet van

TABEL H9.1
Voorziene investeringen gebiedsgerichte aanpak en water in de stad (in miljoenen euro’s, prijspeil 2008)
Voorziene investeringen gebiedsgerichte aanpak en water in de stad (in miljoenen euro’s, prijspeil 2008)
Gebiedsgerichte aanpak
Gebiedsgerichte
Water in de stad aanpak
Water in de stad
Totaal
Totaal

Bruto
2010Bruto
t/m 2015
2010 57,5
t/m 2015

Netto
2010Netto
t/m 2015
2010 40,3
t/m 2015

Netto
per
jaar
Netto
per6,7
jaar

57,5
17,5
17,5
75,0

40,3
9,6
9,6
49,9

6,7
1,6
1,6
8,3

75,0

49,9

8,3

Voorziene investeringen Afvalwaterketenbeheer (in miljoenen euro’s, prijspeil 2008)
Voorziene investeringen Afvalwaterketenbeheer (in miljoenen euro’s, prijspeil 2008)
Afvalwaterketenbeheer
Afvalwaterketenbeheer

Netto
2010Netto
t/m 2015
2010 21,0
t/m 2015

Netto
per
jaar
Netto
per3,5
jaar

21,0

3,5
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Evenals in het vorige waterbeheerplan wordt er voor de
gebiedsgerichte aanpak uitgegaan van 30% bijdragen van
derden (o.a. via subsidies). Voor water in de stad is naast
subsidies uitgegaan van een substantiële bijdrage van
de gemeenten. Daarom is voor water in de stad rekening
gehouden met een bijdrage van derden van 45%. Het netto
door het waterschap te besteden bedrag komt daarmee
voor de planperiode op 50 miljoen euro, oftewel 8,3 miljoen
per jaar.
Dit is exclusief vervangingsinvesteringen van gemiddeld
1,0 miljoen euro per jaar.

een investeringsbedrag van 3,5 miljoen euro. Voor de jaren
erna worden de benodigde maatregelen uitgewerkt in de
Strategienota Afvalwaterketen, die in 2009 is gepland. Op
basis van de KRW zijn in de komende planperiode geen
grootschalige aanpassingen voorzien op de rwzi’s. Er zijn
wel maatregelen noodzakelijk om de negatieve effecten
van de afvalwaterketen op de watersystemen in de stad
verder terug te dringen. De kosten hiervan worden pas
duidelijk met de vaststelling van de Strategienota Afvalwaterketen. Daarom wordt voorlopig rekening gehouden met
een investeringsritme, dat gelijk blijft aan dat van 2010
(3,5 miljoen per jaar). Het netto door het waterschap te
besteden bedrag komt daarmee voor de planperiode op 21
miljoen euro. Dit is exclusief vervangingsinvesteringen van
gemiddeld 2,5 miljoen euro per jaar.

met het water mee

Voor de planperiode is voor de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak en water in de stad rekening gehouden met
een investeringsbedrag van 75 miljoen euro. Dit is exclusief vervangingsinvesteringen.
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Gebiedsgerichte aanpak en water in de stad

met het water mee
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personeel en middelen nodig. Het betreft de volgende onderdelen.
• Onderhoud water in de stad
Vanaf 2007 is door het waterschap een begin gemaakt
met regulier onderhoud van de watersystemen in stedelijk gebied. Vanaf 2008 wordt het onderhoud in alle gemeenten uitgevoerd volgens de afspraken die daarover
met de gemeenten zijn gemaakt. Dit neemt extra kosten
met zich mee. Het betreft extra personeelskosten, extra
inzet van materiaal en kosten voor afvoer van bagger en
maaisel.
• Gebiedsgerichte aanpak
Om de gebiedsgerichte aanpak volgens planning te
laten verlopen is extra personele inzet en kennis nodig,
onder andere op het gebied van modellering van watersystemen, GIS deskundigheid en projectondersteuning.
• Overname grondwaterbeheer
Met ingang van 2009 wordt een deel van het grondwaterbeheer overgenomen van de provincie. Dit vraagt om
extra personele inzet en extra kosten voor onderzoek.
• Samenwerking met gemeenten
Om de continuïteit in de samenwerking met gemeenten
te kunnen waarborgen en de samenwerking verder te
kunnen uitbouwen tot een volwaardige samenwerking
is extra personeel met voldoende kwaliteit noodzakelijk.
Met deze extra inzet wordt rekening gehouden in de exploitatiebegrotingen.

9.3 Consequenties voor de tarieven
In algemene zin kan worden gesteld dat zowel de investeringskosten (kapitaallasten) als de personele en overige
kosten met betrekking tot dit waterplan zijn opgenomen
in de meerjarenraming 2009 – 2012 (in voorbereiding),
en daarmee passen binnen de daarin weergegeven tariefontwikkeling.
De hiervoor genoemde kostenontwikkelingen staan los van
autonome ontwikkelingen als inflatie en stijgende vervan-

gingsinvesteringen. Een aantal punten vraagt daarbij om
extra aandacht: de energieprijzen en een groeiende krapte
op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de energieprijzen de komende jaren blijven stijgen. Inschattingen zijn
moeilijk te maken. Door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om goed gekwalificeerd
personeel aan te trekken of vast te houden. Ook dit kan
kostenverhogend werken.
Bij het zuiveringsbeheer is er daarnaast sprake van en
aantal onzekere ontwikkelingen die nog moeten worden
uitgewerkt met het opstellen van de Strategienota afvalwaterketen in 2010.

Regelmatig wordt bezien of bijstelling van het uitvoeringsprogramma noodzakelijk is. Dit gebeurt in ieder geval in
relatie met de jaarlijks op te stellen begroting en aan de
hand van het jaarverslag Waterbeheer. Ook wijzigingen in
subsidiemogelijkheden kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van de programmering.
Aan het eind van de planperiode wordt ter voorbereiding
van een volgend plan een evaluatie uitgevoerd om te bezien in hoeverre doelstellingen worden gerealiseerd. Deze
evaluatie wordt gekoppeld aan de evaluatie van het SGBP
Schelde.

10.2 Betrokkenheid bij activiteiten
Bij de uitvoering van het plan speelt samenwerking een
belangrijke rol. Voor goede samenwerking is goede communicatie onontbeerlijk. De communicatie met betrokken
overheden en organisaties wordt daarom voortgezet en

Gemeenten
• Opstellen visie op de afvalwaterketen
• Opstellen Strategienota afvalwaterketen
• Afvalwaterakkoorden
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak
• Uitvoering ‘geen-spijt’maatregelen
• Voorbereiden en uitvoeren waterplannen
• Beleidsnota peilbeheer
• Beleidsnota Bagger en Grond
• Actualisatie Beleidsnota lozingen
• Actualisatie Beleidsnota riolering
• Opstellen optimalisatiestudies
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De voortgang van de uitvoering van dit plan wordt jaarlijks
vastgelegd in een jaarverslag Waterbeheer, dat helder en
begrijpelijk moet zijn voor alle belanghebbenden.
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10.1 Bewaken voortgang en bijsturing

Provincie
• Opstellen visie op de afvalwaterketen
• Opstellen Strategienota afvalwaterketen
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak
• Uitvoering ‘geen-spijt’maatregelen
• Opstellen stedelijke waterplannen
• Opstellen afvalwaterakkoorden
• Beleidsnota peilbeheer
• Beleidsnota Bagger en Grond
• Actualisatie Beleidsnota lozingen
• Actualisatie Beleidsnota riolering
• Vaststelling gebiedsdekkend GGOR (inclusief natuurgebieden)
• Definitieve vaststelling Gebiedsgerichte Normering
• Visie Water en Ruimte

met het water mee

10.
realisatie en
voortgang van
het plan

waar nodig geïntensiveerd. Zij worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de planuitvoering door middel
van het in de vorige paragraaf genoemde jaarverslag en
evaluatierapport. Zij worden eveneens op de hoogte gesteld
van tussentijdse wijzigingen in het beleid.
Daarnaast worden zij met betrekking tot een groot aantal
activiteiten betrokken bij de planvoorbereiding en planuitvoering. Hieronder wordt per betrokken organisatie een
overzicht gegeven van de in de planperiode voorgenomen
activiteiten waarbij de betreffende organisatie in ieder
geval betrokken wordt.

•
•
•

Onderzoek overstorten (waterkwaliteitspoor)
Onderzoek onbekende bronnen op de riolering
Visie Water en Ruimte

Rijkswaterstaat
• Opstellen visie op de afvalwaterketen
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak
• Beleidsnota visbeheer
Landbouw
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak
• Uitvoering ‘geen-spijt’maatregelen (indien betrokken)
• Vaststelling gebiedsdekkend GGOR
• Beleidsnota peilbeheer
• Minas en Middelen Meester
• Actualisatie Beleidsnota lozingen
• Beleidsnota Bagger en Grond
Bedrijfsleven
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak.
• Uitvoering ‘geen-spijt’maatregelen (indien betrokken)
• Actualisatie Beleidsnota lozingen
met het water mee
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Natuurorganisaties
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak.
• Uitvoering ‘geen-spijt’maatregelen (indien betrokken)
• Vaststellen GGOR natuurgebieden
• Beleidsnota peilbeheer
• Actualisatie Beleidsnota lozingen
• Beleidsnota visbeheer
• Beleidsnota Bagger en Grond
Recreatieorganisaties
• Voorbereiden en uitvoeren gebiedsgerichte aanpak.
• Uitvoering ‘geen-spijt’maatregelen (indien betrokken)
• Actualisatie Beleidsnota lozingen
• Beleidsnota visbeheer

11.
uitvoeringsprogramma
TABEL H11

Activiteit

< pp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

> pp

Gebiedsgerichte aanpak
Sint Philipsland

opstellen Waterplan buitengebied

• aanleg stuw en opmaling Anna
Jacobapolder
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger
Maelstede -Dekker

opstellen Waterplan buitengebied
uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichaam
Dekker en Maelstede
• koppeling Maelstede-Dekker
• aanleg nieuw gemaal Hansweert inclusief
vispassage
• aanleg berging/NVO toevoer route
gemaal Hansweert
• capaciteitsvergroting gemaal Maelstede
• capaciteitsvergroting gemaal de Poel
• vasthouden water in de Zwaakse Weel
• vasthouden /bergen water in de de
Wranghe
• vasthouden water in Kapelse moer,
Ganzengebied en Heggengebied
• aanpassingen GGOR
• Opknappen geïsoleerde watersystemen
• Vispassages Maelstede:
gemaal en 3 stuwen
• Maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden samen met de provincie
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger

Noord-Beveland

opstellen Waterplan buitengebied
uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen De
Valle, Adriaan en Willem
• aanleg koppeling Adriaan – De Valle
• vispassage stuw Adriaan
• vispassage stuw Willem
• optimaliseren vispassage spuisluis De
Valle
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger
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• aanleg berging Anna Jacobapolder

met het water mee

• aanleg berging/NVO waterlichaam
De Luijster
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uitvoeren Waterplan buitengebied

TABEL H11

Activiteit
Schenge

opstellen Waterplan buitengebied
uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen De
Piet, Oosterland en Wilhelmina
• aanleg berging/natte Ecologische
verbindingszones samen met de
provincie
• vispassage gemaal De Piet
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden samen met de provincie
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger

Zak van
Zuid-Beveland

opstellen Waterplan buitengebied
uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen
Hellewoud en Van Borssele
• aanleg berging/natte Ecologische
verbindingszones

met het water mee

• vispassages Hellewoud en Van Borssele
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden samen met de provincie
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger
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Tholen

opstellen Waterplan buitengebied
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uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen De
Eendracht, De Noord (2x) en Loohoek
• aanleg berging/natte Ecologische
verbindingszones, samen met de
provincie
• aanleg vispassages Loohoek
• aanleg vispassages De Eendracht en
De Noord
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden (o.a. Pluimpot) samen
met de provincie
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger
Zuid-Beveland Oost

opstellen Waterplan buitengebied
uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen
Yerseke Moer, Glerum, Waarde, Bath en
Bath-oost
• aanleg berging/natte Ecologische
verbindingszones, samen met de
provincie
• aanleg aalgoot Glerum
• aanleg vispassages Bath en Bath-oost
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden samen met de provincie
vaststellen peilbesluit
vaststellen legger

< pp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

> pp

TABEL H11

Activiteit
Walcheren

< pp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

> pp

Opstellen Waterplan buitengebied
Uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen
Poppekinderen, Boreel, Kleverskerke en
Zuidwatering
• aanleg berging/NVO Domburgse en
Meliskerkse watergang
• herstelproject Veerse Kreek
• aanleg natte Ecologische
verbindingszones, samen met de
provincie
• aanleg vispassages Poppekinderen
• aanleg vispassages Boreel en
Zuidwatering
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden samen met de provincie

Opstellen Waterplan buitengebied
Uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichaam
Schouwen
• aanleg berging/natte Ecologische
verbindingszones, samen met de
provincie
• aanleg vispassages Schouwen
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden samen met de provincie
Vaststellen peilbesluit
Vaststellen legger

Duiveland

Opstellen Waterplan buitengebied
Uitvoeren Waterplan buitengebied
• aanleg berging/NVO waterlichamen ’t
Sas, Dreischor , Duiveland-Ouwerkerk en
Duiveland-Oosterland
• aanleg berging/natte Ecologische
verbindingszones, samen met de
provincie
• aanleg vispassages Duiveland-Ouwerkerk
en -Oosterland
• maatregelen tegen verdroging
natuurgebieden (o.a. de Maire) samen
met de provincie
Vaststellen peilbesluit
Vaststellen legger
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Schouwen
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Vaststellen legger
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Vaststellen peilbesluit

TABEL H11

Activiteit

< pp

2010

2011

2012

2013

Water in de stad
Opstellen gemeentelijke waterplannen
Achterstallig baggeren stedelijk gebied
Modellering stedelijke watersystemen grote
kernen
Uitvoeren gemeentelijke waterplannen +
evaluatie
• aanleg NVO binnen de bebouwde kom
• waterkwaliteitspoor overstorten
• sanering waterbodem Goese Haven
• sanering waterbodem zoete en zoute
gracht
Onderzoek waterkwaliteitspoor overstorten
Strategienota afvalwaterketen
Opstellen gezamenlijke visie op de
afvalwaterketen
Uitwerken visie in gezamenlijke strategie en
operationeel beleid
met het water mee

Vaststellen Strategienota afvalwaterketen
(inclusief rioleringsbeleid)
Overige maatregelen
Watersystemen
Peilbeheer

Beleidsnota peilbeheer
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Onderzoek natuurlijk(er) peilbeheer

Planperiode
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Onderzoek en uitwerking ﬂexibel en
dynamisch peilbeheer

Planperiode

Aanpassing gemalen die afwateren op
Veerse Meer (compensatie in kader van
nieuwe peilbesluit Veerse Meer)
Vaststelling gebiedsdekkend GGOR
Samen met provincie vaststelling van
gebiedsgerichte normering
Actualiseren Draaiboek Droogtebestrijding
Watersysteemkwaliteit

Beheer en onderhoud

Actualisatie Beleidsnota lozingen
Beleidsnota grondwaterbeheer

Planperiode

onderzoek naar hormoonverstorende
stoffen

Planperiode

Actualiseren Beleidsnota duurzaam beheer
van waterlopen

Planperiode

Opstellen Beleidsnota Bagger en grond
Ruimte voor bagger
Herziening Keur Waterbeheer
Waterketen

Planperiode

Uitvoeren Operationeel plan
Zuiveringsbeheer 2006-2010
N-verwijdering rwzi Westerschouwen
Uitbreiding slibgistingscapaciteit
Uitvoering MJA energie-efﬁciency
Uitvoeren 2e generatie OAS-studies,
inclusief waterkwaliteitspoor
Afvalwaterakkoorden

2014

2015

> pp

TABEL H11

Activiteit

< pp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

> pp

Overige maatregelen
Zoet water voorziening

Onderzoek waterconservering op
perceelsniveau

Ruimtelijke ordening

Uitvoeren watertoets

Planperiode

Notitie Implementatie Wro
Visie Water en Ruimte
Vergunningverlening

Actualiseren Nota vergunningen

Monitoring

Actualiseren Monitoringplan

Planperiode

Stofstroomoverzichten beheergebied
actueel houden
Projectmonitoring (opknappen)
watersystemen / nvo’s
Samenwerking

Planperiode

Uitbouwen en verdiepen samenwerking
met gemeenten, waaronder het SSC Aqua
Publica
Gezamenlijk onderzoek KRW (proeftuin
KRW, pilot nutriënten en bronnenonderzoek
nutriënten, waaronder kwel)

Planperiode

Platform Zuiver Zeeuws Water
Mineralen en Middelen Meester
Deltaraad
Grondverwerving

Realiseren Strategische Grondvoorraad

Planperiode

Toelichting:

met het water mee
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Afstemming grondaankoop
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Scheldeoverleg (KRW)

< pp = lopende activiteiten die doorlopen in de planperiode
> pp = activiteiten die doorlopen na de planperiode

TABEL bijlage 3

Kwaliteitsdoelstellingen zwemwater
Normering zwemwater binnenwateren afgeleid van EU-richtlijn
parameter

norm

Instinale entrokokken (IE) in kve/100 ml

400

Escherichia coli (EC) in kve/100 ml

1.000

als er risico is op toxische algengroei
overige verontreininingen (olie , teer e.d)

controle op gezondheidsrisico’s
visueel schoon

met het water mee
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Doelgroep:

bewoners in bepaald gebied en belangenorganisaties
Doelstelling: betrokkenheid en draagvlak creëren
Middelen:
enquête, advertenties, informatieavonden,
website, workshops
Water in algemeen: regionale doorvertaling Nederland
Leeft Met Water
De landelijke campagne Nederland Leeft met Water
(NLMW) is in april 2008 opnieuw gelanceerd. Ditmaal met
als concept een groen vlot wat in één oogopslag illustreert
welke balans er steeds weer moet worden gevonden in
het waterbeheer. Het moet vooral een positieve uitstraling hebben met de nadruk op oplossingen in plaats van
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Uitvoering maatregelen: consulteren/participeren
Pas bij de uitvoering van maatregelen uit het Waterbeheerplan, wordt het interessant voor inwoners. Een voorbeeld
hiervan is de gebiedsgerichte aanpak. Door mensen
vroegtijdig in de planvorming te betrekken en mee te laten
denken, wordt het draagvlak voor maatregelen groter.

Doelgroep: het brede publiek
Doelstelling: betrokkenheid bij beleid en maatregelen
Middelen:
regionale aansluiting bij campagne NLMW,
relatieblad Waterwerker, website
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Uit het waterbeheerplan blijkt dat water ons allemaal
raakt. Ieder van ons heeft met water te maken. Of je nu
in de stad woont of op het platteland, schoon oppervlaktewater, droge voeten en een goede afvalwaterverwerking
is belangrijk. Vandaar dat het ook van groot belang is om
goed te communiceren met iedereen die met het plan of de
uitvoering ervan te maken krijgt.

Voor een regionale doorvertaling is Provincie Zeeland trekker en heeft de intentie uitgesproken om een regionale
overkoepelend website over waterbeheer (zeeland leeft met
water) te maken. Uiteraard in overleg met de betrokken
organisaties.
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12.
communicatie

problemen. Klimaat en duurzaamheid zijn de generieke
thema’s. Vanaf november 2009 krijgt de campagne als
onderwerp ‘goed rioolgebruik’.
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1 watersysteem en watersysteemtypen
- watersysteemtypen Waterschap Zeeuwse Eilanden
- KRW waterlichamen
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bijlagen
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De vier in de waterlens opgenomen kennisvelden geven een
goed totaalbeeld van een watersysteem. Per kennisveld zijn
vier karakteristieken geselecteerd die de in het beheersgebied voorkomende watersystemen adequaat beschrijven. In
totaal zijn dus zestien karakteristieken geselecteerd. Deze
zijn in de hierna weergegeven figuur aangegeven.
De relatie tussen oppervlaktewater en grondwater komt tot
uiting in de fysische karakteristieken ‘zoet-zout scheiding’,
‘wateroverlast’ en ‘ontwatering (streefpeil)’, een aantal chemische karakteristieken en de ‘trofie’.

De waterlens

fysica
water

oever

Watersysteemtypen Waterschap Zeeuwse Eilanden
Bij de beschrijving van de watersysteemtypen is de
hoofdindeling aangehouden van stadswateren, geïsoleerde
watersystemen en doorvoerende watersystemen. De gekozen volgorde binnen de indelingen is willekeurig.
De stadswateren zijn als apart watersysteemtype opgenomen omdat ze een bijzondere functie hebben en omdat
de functietoekenning in de stedelijke waterplannen wordt
uitgewerkt.
I.
stadswateren
Dit zijn alle wateren binnen de bebouwde kom van steden
en dorpen. In het beheerplan wordt aan deze watersystemen het laagste ecologische ambitieniveau toegekend. In
overleg met de betreffende gemeente zijn voor watersystemen met een goede potentie in het stedelijke waterplan
hogere ambitieniveaus afgesproken. Stadswateren kunnen
geïsoleerd, afvoerend of doorvoerend zijn. Stadswateren
kunnen zoet tot brak zijn.
Watersysteemtypen II t/m V zijn de geïsoleerde of alleen afvoerende watersystemen. Door deze watersystemen wordt
geen water uit bovenstroomse gebieden afgevoerd.

biologie
chemie

morfologie

waterbodem

II.
welen en drinkpoelen
Hiertoe behoren een groot aantal kleine geïsoleerde watersystemen, zoals welen, drinkpoelen, kleine kreekrestanten
en dergelijke. Over het algemeen liggen deze watersystemen in gebieden waaraan de functie landbouw is toegekend. Gezien de potentie van deze watersystemen wordt
hieraan ook de functie natuur toegekend. Bij deze gedeelde
functie hoort het middelste ecologische ambitieniveau. In
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Met de karakteristieken van de waterlens kan de toestand
van een watersysteem concreet worden beschreven. Op
basis hiervan kunnen zowel de streefbeelden als de actuele
situatie worden beschreven. Door de actuele situatie van
een watersysteem per karakteristiek te vergelijken met
het streefbeeld zijn aandachtspunten concreet in beeld
gebracht. Met behulp van deze concrete aandachtspunten
is gericht naar maatregelen gezocht.

met het water mee

Beschrijving watersysteem
Voor een eenduidige beschrijving van de watersystemen
is gebruik gemaakt van de waterlens (zie onderstaande
figuur). Een watersysteem is onder te verdelen in drie elementen: het water zelf, de waterbodem en de oever. Samen
met de daarin voorkomende planten en dieren vormen deze
elementen een compleet watersysteem. Bij de beschrijving
van watersystemen speelt een aantal kennisvelden een rol,
waarvan de belangrijkste zijn weergegeven in de waterlens.
Bijna alle watersysteemkenmerken zijn onder deze kennisvelden onder te brengen. Zo vallen ontwatering, peil en
doorzicht onder de fysica; de in het systeem voorkomende
stoffen onder de chemie; de vorm en de structuur van het
systeem onder morfologie en de soorten planten en dieren
onder de biologie.
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bijlage 1:
watersysteem
en watersysteemtypen

waterbodem

Waterlenskarakteristieken waterschap Zeeuwse Eilanden

oppervlaktewater als
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gezuiverd water

zoet-zout
scheiding

doorzicht
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Toelichting
1) Met ontwatering wordt de situatie onder normale omstandigheden beschreven, en daarmee het streefpeil (onder andere
vernatting en verdroging).
2) Met wateroverlast wordt de drooglegging bij extreme neerslagsituaties beschreven en daarmee een extreem peil.
3) De karakteristiek metalen is uit praktische overwegingen bij het formuleren van aandachtspunten gesplitst in metalen in
de waterfase en metalen in de waterbodem.

natuurgebieden geldt het hoogste ambitieniveau. Welen en
drinkpoelen kunnen zoet tot brak zijn.
III.
natte duinvalleien
Dit zijn de watersystemen die in de duinen en de aangrenzende vroongronden voorkomen. Het zijn geïsoleerde of
(grotendeels) alleen afvoerende watersystemen, waaraan
de functie natuur is toegekend. Voor deze watersystemen
geldt het hoogste ecologische ambitieniveau. De watersystemen in de duinen zijn zoet.
IV.
natte inlagen
Dit zijn de watersystemen die in de inlagen en de karrevelden achter de zeedijken voorkomen. Het zijn geïsoleerde
of alleen afvoerende watersystemen, waaraan de functie
natuur is toegekend. Voor deze watersystemen geldt het
hoogste ecologische ambitieniveau. De watersystemen in
de inlagen zijn over het algemeen brak tot zeer brak.
V.
waterlopen en kreken (niet doorvoerend)
Dit zijn de waterlopen en kreken die geïsoleerd of alleen afvoerend zijn. Aan deze watersystemen is de functie natuur
toegekend. Voor deze systemen geldt het hoogste ecologische ambitieniveau. Waterlopen en kreken kunnen zoet tot
brak zijn.

Watersysteemtypen VI t/m VIII zijn de doorvoerende
watersystemen. Door deze watersystemen wordt water uit
bovenstroomse gebieden afgevoerd.
VI.
waterlopen (doorvoerend)
Dit zijn de water doorvoerende waterlopen in het gebied,
waaraan de functie landbouw is toegekend. Voor deze
systemen geldt het laagste ecologische ambitieniveau. (Een
deel van deze watersystemen zijn aangewezen als ecologische verbindingszone. Voor deze watersystemen geldt voor
de morfologie het middelste ambitieniveau.) Waterlopen
zijn zoet tot brak.
VII. kanalen
Dit zijn de twee kanalen in ons gebied die via sluizen in
verbinding staan met buitenwater en de watersystemen
die in open verbinding staan met deze kanalen. Het Kanaal
door Walcheren (inclusief Arnekanaal, binnenhaven van
Vlissingen en haven van Middelburg) en het Kanaal Goes
– Goese Sas (inclusief Goese Meer). Ze hebben een scheepvaartfunctie en zijn water doorvoerend. Voor de kanalen
geldt het laagste ecologische ambitieniveau. De kanalen
zijn sterk brak.

•

VIII.

waterlopen en kreken (doorvoerend met
ecologische potentie)
Dit zijn de waterlopen en kreken waaraan de functie natuur is toegekend en water doorvoerend zijn. Aan deze
watersystemen is zowel de functie landbouw als natuur
toegekend. Voor deze systemen geldt het middelste ecologische ambitieniveau. Waterlopen en kreken kunnen zoet tot
brak zijn.

M3 Gebufferde (regionale) kanalen (op de kaart in bruin
weergegeven)

De watersysteemtypen zijn ook op kaart (zie kaart 2) weergegeven.
KRW waterlichamen en watertypen
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Alle KRW oppervlaktewaterlichamen binnen het beheergebied zijn gekenmerkt als kunstmatige waterlichamen.
Hierdoor hoeven deze niet te voldoen aan de, van de
natuurlijke toestand afgeleide, doelstelling Goede Ecologische Toestand (GET), maar aan een lagere doelstelling,
die rekening houdt met de kunstmatige oorsprong: Goed
Ecologisch Potentieel (GEP). Deze doelstelling (GEP) is op
basis van Europese en landelijke voorschriften afgeleid.
Binnen het beheergebied worden de volgende watertypen
onderscheiden:
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M30 Zwak brakke wateren (op de kaart in rood aangegeven)
M31 Klein brakke tot zoute wateren (op de kaart in
paars weergegeven)
Oppervlaktewaterlichamen,
Typering
7B

Type oppervlaktewaterlichaam
Kustwater, territoriaal water (*)
Beschut polyhalien kustwater (K2)
Euhalien kustwater (K3)
Gebufferde (regionale) kanalen (M3)
Ondiepe gebufferde plassen (M14)

7A

Matig grote diepe gebufferde meren (M20)

1

Zwak brakke wateren (M30)
Kleine brakke-zoute wateren (M31)

12

Grote zoute meren (M32)
Estuarium met matig getijverschil (O2)

14

7B

Langzaam stromende loop op zand (R5)

13

Langzaam stromend riviertje op zand/klei (R6)

2

De nummering in de oppervlaktewaterlichamen
correspondeert met het overzicht van deze
nota.

16

15

17

7A

(*) De kaderrichtlijn vraagt niet om het typeren van het
buitenste deel van het kustwater omdat van dit waterlichaam geen beschrijving van de ecologische toestand
nodig is.
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Prioritaire stoffen
De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld waarin de vervuiling van oppervlaktewateren wordt aangepakt
door milieukwaliteitsnormen vast te stellen voor prioritaire
stoffen. Uitgangspunten van deze richtlijn zijn: ‘de vervuiler betaalt’- principe, aanpakken van de vervuiling aan de
bron, garantie van kosteneffectiviteit door relatie met de
Kaderrichtlijn Water. Ook rwzi’s worden beschouwd als
bronnen van vervuiling, maar behoeven niet te voldoen aan
de milieukwaliteitsnormen.

Droogte en waterschaarste
De Europese Commissie heeft op dit gebied een aantal
aanbevelingen vastgelegd. Zo moet er een betere prijsstelling voor water komen, zodat efficiënter met water wordt
omgegaan. Het ‘gebruiker betaalt’ – principe moet de norm
worden in Europa. Verder worden aanbevelingen gedaan
voor een betere ruimtelijke planning en een efficiënter gebruik van water in de landbouwsector en het toerisme.
Klimaatverandering
De Europese Commissie heeft in 2007 een groenboek
adaptatie aan klimaatverandering gepresenteerd. In dit
groenboek worden twee mogelijkheden tot aanpassing
voorgesteld. Zachte en relatief goedkope maatregelen zoals
efficiënter watergebruik, verandering in het verbouwen van
gewassen, klimaatverandering meenemen in planning door
overheden en het verhogen van het bewustzijn. Daarnaast
zijn er dure verdediging- en re-locatiemaatregelen zoals het
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We krijgen steeds meer te maken met Europese regelgeving. Dit geldt zeker voor de regelgeving op het gebied van
milieu. De Europese Unie richt zich de komende jaren met
name op de volgende vier terreinen:
• klimaatverandering;
• bescherming en herstel van natuur en biodiversiteit;
• een gezonde leefomgeving;
• beter en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en afval.
Belangrijke onderwerpen die de komende jaren op de
agenda staan en van invloed kunnen zijn op het regionale
waterbeheer worden hieronder kort beschreven.
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Europese regelgeving

Bodem
Binnen de Europese Unie bestaat de intentie een Europese
kaderrichtlijn bodem op te stellen. Deze richtlijn heeft tot
doel in heel Europa een gelijke bescherming van de bodem
te bieden. De richtlijn richt zich op het beschermen van
bodemfuncties en onderscheid daarbij de volgende bedreigingen: verontreiniging, erosie, afname organische stof,
verzilting, bodemverdichting, bodemafdekking, overstroming en aardverschuiving. Op basis van de intenties van
de Europese Unie mag verwacht worden dat deze richtlijn
ook betrekking heeft op waterbodems.

met het water mee

bijlage 2:
ontwikkelingen
in waterbeleid

Gewasbeschermingsmiddelen/pesticiden
De richtlijn markttoelating gewasbeschermingsmiddelen
wordt herzien. Er wordt onder meer een systeem voor een
uitgebreide risicoanalyse en autorisatieprocedure opgezet
voor actieve bestanddelen van gewasbeschermingsmiddelen.

met het water mee

verhogen van dijken, het verplaatsen van havens, industrie
en steden en dorpen in laaggelegen kustgebieden en rivierbeddingen en het bouwen van nieuwe technologie krachtcentrales. Aanpassing moet op alle niveaus aandacht
krijgen: Europees, nationaal, regionaal en lokaal.
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Kaderrichtlijn water en landbouw
Op Europees niveau vindt er een Health Check plaats van
het Europese landbouwbeleid. Hierin wordt een aantal
pijlers van het beleid nader tegen het licht gehouden en
bezien of er ontwikkelingen zijn die reden zijn voor aanpassing van het beleid. Water komt in de Health Check
naar voren als een van de nieuwe uitdagingen waarmee
het landbouwbeleid rekening dient te houden. De volgende
onderwerpen zijn hierbij onder meer van belang: crosscompliance, het vervuiler betaalt-principe, bio-energie,
plattelandsontwikkeling, waterkwaliteit, diffuse bronnen,
landbouw als grootverbruiker van water in relatie tot waterschaarste en dergelijke.
Nitraatrichtlijn
De komende jaren beginnen de onderhandelingen tussen
Nederland en de Europese Commissie over de invulling
van het 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Onderwerpen
die hierbij aan de orde komen zijn mestvrije zones, het
inzetten van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en
mogelijkheden voor groen-blauwe diensten.
Aalverordening
Er is een Europese aalverordening vastgesteld gericht op
het herstel van de aalpopulatie. Deze moet de komende
jaren worden uitgewerkt in nationaal en regionaal beleid.
De Europese dossiers worden primair gevolgd door medewerkers van het Bureau Brussel en van het Uniebureau.
Waterschap Zeeuwse Eilanden volgt de Europese ontwikkelingen via werkgroepen en commissies van de Unie.
Daarnaast maken medewerkers van het waterschap deel
uit van enkele dossierteams die door Bureau Brussel zijn
ingesteld en brengen in dat kader gevraagd dan wel ongevraagd advies uit aan Bureau Brussel over bepaalde speci-

fieke onderwerpen die op Europees niveau spelen. Bureau
Brussel neemt deze adviezen mee in het lobbytraject dat
voor de prioritaire dossiers is opgezet. Waterschapsexpertise wordt op die manier effectief ingezet voor Europese
beleidsontwikkeling.

Landelijk
Nieuwe landelijke regelgeving
In 2008 zijn de Wet gemeentelijke watertaken, het Activiteitenbesluit, het Besluit lozingen afvalwater huishoudens
en de Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden. Binnenkort treden daarnaast de Waterwet (2009), het Besluit
afvalwater buiten inrichtingen (2009) en de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (2010) in werking. Deze
landelijke regelgeving brengt ingrijpende gevolgen voor het
waterschap met zich mee. De belangrijkste zijn:
• Verschuiving van vergunningverlening naar algemene
regels.
• Overname grondwaterbeheer (deels) van provincie.
• De aansluitvergunning en overstortvergunning voor gemeentelijke rioolstelsels komen te vervallen en moeten
worden geregeld via een Afvalwaterakkoord (AWA).
• Gemeenten of provincie worden bevoegd gezag voor de
meeste indirecte lozingen.
• De Keur moet worden opgenomen in de Watervergunning.
• De procedure voor de afhandeling van bestemmingsplannen wijzigt, dit betekent o.a. dat deze plannen ook
digitaal moeten kunnen worden afgehandeld.
• Op meerdere fronten moet veel intensiever met de
gemeenten worden samengewerkt. Dit betreft onder
andere hemelwater, grondwater, indirecte lozingen,
handhaving en RO.
Op deze ontwikkelingen moet worden ingespeeld, rekening
houdend met de onderlinge samenhang.
De Waterwet
De overheid staat voor grote opgaven in het waterbeheer. Om het beheer van de toekomst zo goed mogelijk

Bestuursakkoord waterketen
In 2007 hebben de betrokken partijen het Bestuursakkoord Waterketen 2007 (BWK-2007) gesloten. Dit akkoord bevat concrete afspraken over het verbeteren van
de doelmatigheid van de waterketen. De meeste winst valt
daarbij te behalen in de afvalwaterketen, door samenwerking tussen gemeenten en waterschap. Dit betekent dat er
stucturele en permanente samenwerking met alle gemeenten van de grond moet komen. Ook zijn afspraken gemaakt
over benchmarking, zicht op kosten, samenwerken, innovatie, bundelen van kennis en monitoren. Er wordt daarbij
nadrukkelijk gevraagd om meer transparantie en afrekenbaarheid van de taakvervulling.
Het akkoord bekrachtigd daarmee het bottom up-beleid
van de verantwoordelijke partijen in de waterketen, dat
uitgaat van samenwerking op vrijwillige basis. Dat betekent dat het kabinet vooralsnog niet inzet op gedwongen
samenwerking (vorming van waterketenbedrijven). Het is
van groot belang dat voldoende voortgang wordt geboekt
in het realiseren van de afspraken opdat de Tweede Kamer
niet alsnog overgaat tot het opleggen van gedwongen samenwerking.
NBW actueel
In juni 2008 is een actualisering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. Doel van het
NBW-Actueel blijft het watersysteem in 2015 op orde te
hebben en daarna op orde te houden zodat problemen met
wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor de regionale watersystemen
geldt dat in 2015 de wateroverlast uit oppervlaktewater
door de waterschappen is aangepakt met een adequaat
maatregelenpakket, waarmee wordt voldaan aan de (gebieds)norm die tussen betrokken provincies, waterschappen en gemeenten is overeengekomen. Een definitieve vaststelling van gebiedsnormen heeft nog niet plaatsgevonden.
Vooralsnog wordt uitgegaan van de werknormen, zoals ook
worden genoemd in het NBW-Actueel (zie § 4.3).
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Watervisie
In 2007 heeft het kabinet een Watervisie vastgesteld om
Nederland ook op de langere termijn klimaatbestendig te
houden. Deze visie is de eerste aanzet tot het eerste Nationale Waterplan dat eind 2009 is vastgesteld.
De visie benadrukt de sterk sturende rol van ‘water’. Water
kan niet los gezien worden van wonen, natuur, recreatie en
economische ontwikkeling. De watervisie schets vijf peilers
waarop duurzaam waterbeleid gestoeld moet zijn. Samenhang, samenwerken, economie, duurzaamheid, kennisuitwisseling en leven met water zijn daarin kernbegrippen.
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Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Naast de Waterwet is ook de Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (WABO) in voorbereiding. Naar verwachting zal ook deze wet in 2010 in werking treden. Er worden
hierbij 28 (veelal gemeentelijke) vergunningstelsels samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Bevoegd gezag zal
de gemeente of de provincie zijn. Onderdeel van de omgevingsvergunning vormt ook de huidige Wvo-vergunning
voor indirecte lozingen, waarvoor het waterschap momenteel het bevoegde gezag is. Deze bevoegdheid gaat dus van
het waterschap naar de gemeente of provincie.
Voordat het nieuwe bevoegd gezag een omgevingsvergunning af kan geven, is zij verplicht de waterkwaliteitsbeheerder om advies te vragen indien er aspecten rondom
indirecte lozingen aan de orde zijn. De handhaving van de
vergunningverlening is verbonden aan het nieuwe bevoegd

gezag. Het waterschap mag, conform de Wabo, wel toezicht
uitoefenen op de naleving van de verstrekte omgevingsvergunning betreffende de situatie omtrent de indirecte lozingen. Bij geconstateerde overtredingen kan zij een verzoek
doen aan het nieuwe bevoegd gezag (gemeente of provincie)
om bestuurlijke handhaving toe te passen.
Zowel de omgevingsvergunning als de watervergunning
zullen digitaal aangevraagd kunnen worden via het landelijke voorziening omgevingsloket (LVO).

met het water mee

vorm te geven en uit te voeren, is het van belang geacht
dat het wettelijk instrumentarium wordt gestroomlijnd
en gemoderniseerd. Daarbij staat integraal waterbeheer
centraal. De Waterwet regelt, vanaf eind 2009, het beheer
van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
Daarnaast levert de Waterwet een bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen zoals de vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten voor de burgers
en het bedrijfsleven.
De Waterwet vervangt een tiental wetten, zoals de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren en de Grondwaterwet.
Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de vergunningstelsels uit de waterbeheerwetten opgaan in één watervergunning. Voor de gebruiker betekent dit vooral minder
administratieve handelingen. Voor het bevoegd gezag
betekent het dat de vergunning aan alle aspecten van het
waterbeheer moet worden getoetst.
Ook de ontheffingen op grond van de Keur zullen onderdeel van de watervergunning gaan uitmaken.

met het water mee
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Deze normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van
het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld overschrijdt (´kans op inundatie vanuit oppervlaktewater´).
Daarbij worden voor verschillende bestemmingen van de
grond uiteenlopende normen gehanteerd (variërend van
eens per honderd jaar voor bebouwd gebied tot eens per
tien jaar voor grasland). Voor de functie natuur is de norm
gebiedsafhankelijk.

Schengegebied) in de planning naar voren gehaald. Hierdoor kunnen beide zaken goed op elkaar worden afgestemd.
De afgelopen jaren is een aantal keer overleg geweest
met Rijkswaterstaat over een eventuele overname van
het waterkwaliteitsbeheer van het Veerse Meer door het
waterschap. Hieruit is naar voren gekomen dat dit op korte
termijn niet in beeld is.

Andere belangrijke onderdelen van het NBW-Actueel voor
het waterschap zijn:
• Bij nieuwe projecten moet rekening worden gehouden
met een bandbreedte van klimaatscenario’s;
• Ook voor stedelijk gebied kan het gewenst zijn de kans
op wateroverlast inzichtelijk te maken met behulp van
modelberekeningen van het stedelijke watersysteem,
• Kostenverdeling tussen gemeente en waterschap bij
aanpak wateroverlast in bestaand stedelijk gebied
is niet eenduidig vastgelegd, zodat hierover met de
gemeenten nadere afspraken gemaakt moeten worden
(maatwerk).

Volkerak Zoommeer
In het kader van de verkenning die is uitgevoerd naar de
mogelijkheden om verhoogde rivierafvoeren in de benedenrivieren op te vangen, is onder andere de optie onderzocht
om het peil in het Volkerak-Zoommeer tijdelijk fors te
verhogen. De projectiedirectie Ruimte voor de Rivier van
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren diverse opties
verder uit.
De MER/Planstudie die, met betrekking tot de waterkwaliteit van het Volkerak/Zoommeer wordt doorlopen, is begin
2007 tijdelijk stilgelegd omdat er binnen de gehanteerde
uitgangspunten geen oplossing mogelijk bleek. Verzilting
van het Volkerak/Zoommeer, zo blijkt uit alle onderzoeken,
is de beste optie om het algenprobleem op te lossen, maar
heeft onvoorziene effecten op het Noordelijke Deltabekken.
De omvang daarvan alsmede eventuele mitigerende maatregelen worden onderzocht. Besluitvorming door de Staatssecretaris V&W vindt de komende jaren plaats. Realisatie
van benodigde voorzieningen zal naar verwachting niet
eerder plaatsvinden dan in de periode 2012 -2015. Zodra
de besluitvorming rond het Volkerak-Zoommeer is afgerond zal het bestaande waterakkoord Volkerak-Zoommeer
moeten worden herzien.

Regionaal (Deltawateren)
Veerse Meer
Op 8 oktober 2007 is een nieuw peilbesluit voor het Veerse
Meer vastgesteld. Met ingang van de winter 2008-2009
wordt op basis van dit besluit het winterpeil in drie jaar
stapsgewijs met 10 cm verhoogd tot een totale stijging van
30 cm. In een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en waterschap zijn afspraken vastgelegd over de
uitvoering van compenserende maatregelen en het hanteren van een adequaat noodpeilbeheer om bij extreem natte
omstandigheden wateroverlastsituaties te voorkomen.
Vanwege de samenhang met het peilbesluit Veerse Meer
is de uitwerking van waterplannen buitengebied voor de
gebieden rond het Veerse Meer (Noord-Beveland en het

Grevelingenmeer
Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er de komende
jaren onderzoek wordt uitgevoerd naar maatregelen om
de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te verbeteren.
Deze kunnen effect hebben op de waterhuishouding en het
gehanteerde peilbeheer. Dit is van belang voor de gebieden
Duiveland en Schouwen en zal worden meegenomen in de
gebiedsgerichte aanpak van deze gebieden, die gepland is
vanaf 2010.

bijlage 3:
streefbeelden
Streefbeelden tabel waterschap Zeeuwse Eilanden

67
met het water mee

Voor een toelichting op goede chemische toestand wordt
verwezen naar het Omgevingsplan van de provincie Zeeland (planherziening 2010-2015). De milieukwaliteitseisen
zoals opgenomen in het Besluit Waterkwaliteitseisen en
Monitoring Water en het Nationaal Waterplan zijn daarbij
uitgangspunt.

waterbeheerplan 2010-2015

Toelichting
GCT
goede chemische toestand
Cl
chloride
BZV
biochemisch zuurstofverbruik
O2
zuurstof

Streefbeeldentabel
Geïsoleerd of alleen afvoerend
Watertypen
ambitie ecologie
functie
zoutgehalte

I
Stadswateren

II
welen en drinkpoelen

III
natte duinvalleien

zie stedelijk waterplan

middel/hoog

hoog

stedelijk gebied

landbouw/natuur

natuur

zoet of brak

zoet of brak

zoet

40 cm

40 cm

helder (> 1 m indien
diepte aanwezig)

vast maximum,
max. 20 cm ﬂuctuatie,
functiegerichte ontwatering

zoveel mogelijk natuurlijk met vast maximum

in winter (deels) onder
water

Fysica
zoet-zout scheiding
doorzicht

ontwatering (streefpeil)
met het water mee

wateroverlast

geen zout door zoet of
andersom

NBW normen

Chemie
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zouten

CL binnen klassegrenzen

geen grote ﬂuctuaties
CL

CL < 300 mg/l

metalen

GCT

GCT

GCT

bestrijdingsmiddelen

GCT

GCT

GCT

Overige micro’s

GCT

GCT

GCT

>70 cm waterlopen
>120cm vijvers en
grachten

>100 cm welen >50 cm
drinkpoelen

natuurlijk

talud 1:2 of kade

talud natuurlijk (welen),
talud deels 1:4 (drinkpoelen)

natuurlijk

moeraszone van 50 cm
of kade

natuurlijk, moeraszone
50-100 cm

natuurlijk

<30 cm

<30 cm

<20 cm

troﬁe

Chlorophyl-a < 80 µg/l

Chlorophyl-a < 80 µg/l

Chlorophyl-a < 50 µg/l

saprobie

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

voedselarm

soorten

algemene ecologische
functie

algemene ecologische
functie

passend bij natuurdoeltype

veel waterplanten

divers, enkele waterplanten

Morfologie

Waterdiepte

vorm

oevers

slibdikte
Biologie

ecotopen

Doorvoerend

IV
natte inlagen

V
waterlopen en kreken

VI
waterlopen

VII
kanalen

VIII
waterlopen en kreken

hoog

hoog

laag

laag

middel

natuur

natuur

landbouw

scheepvaart

landbouw / natuur

zoet tot sterkbrak

zoet of brak

zoet of brak

sterk brak

zoet of brak

natuurlijk

>1 m

40 cm

natuurlijk

verschil zomer-winter
max. 20 cm, functiegerichte ontwatering

40 cm

40 cm

vast

verschil zomer-winter
max. 10 cm
functiegerichte ontwatering

NBW normen

NBW normen

geen grote ﬂuctuaties
CL

geen grote ﬂuctuaties
CL

CL binnen klassegrenzen

CL binnen klassegrenzen

geen grote ﬂuctuaties
CL

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

GCT

20-100 cm

ten dele > 150 cm

talud 1:2 of passend bij
natuurtype

talud 1:4 of passend bij
natuurtype

natuurvriendelijk, geen
beschoeiing, moeraszone 1-3 m

natuurlijk, moeraszone geen beschoeiing, moe2-5m
raszone >50 cm

>50 cm primaire water- voldoende voor scheeplopen
vaartfunctie

talud 1:2

ten dele > 150 cm

bestand tegen golfslag

talud 1:4 of passend bij
natuurtype

natuurvriendelijk

natuurvriendelijk, geen
beschoeiing, moeraszone tenminste 2 m

<20 cm

<20 cm

<30 cm

<30 cm

<30 cm

Chlorophyl-a < 50 µg/l

Chlorophyl-a < 50 µg/l

Chlorophyl-a < 80 µg/l

Chlorophyl-a < 80 µg/l

Chlorophyl-a < 80 µg/l

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

BZV < 5 mg/l en O2 >
5 mg/l

algemene ecologische
functie

algemene ecologische
functie

algemene ecologische
functie

waterplanten

waterplanten

divers, veel waterplanten

passend bij natuurdoel- passend bij natuurdoeltype
type
veel waterplanten

divers, veel waterplanten
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helder (> 1 m indien
diepte aanwezig)

geen zout door zoet of
andersom
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geen zout door zoet of
andersom

met het water mee

Geïsoleerd of alleen afvoerend

KRW doelen
Het doel is het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand van alle watersystemen. In KRW terminologie spreken we voor kunstmatige waterlichamen (zie
bijlage 1) dan van het Goed Ecologisch Potentieel (GEP).
De chemische doelen zijn in Nederland vastgelegd in het
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Deze zijn
verwerkt in de streefbeeldentabel van het waterschap. De
ecologische doelen (GEP’s) zijn vastgelegd in het Omgevingsplan van de provincie (planherziening 2010 - 2015),
deze doelen zijn hierna weergegeven.

KRW doelen zoals bestuurlijk vastgesteld in september 2007
1.
2.
3.
4.
met het water mee

5.

Alle KRW-waterlichamen (met uitzondering van het Kanaal door Walcheren) zijn natuurvriendelijk ingericht,
met een voldoende brede plas-dras zone voor een gezonde oevervegetatie.
80% van de KRW-waterlichamen heeft een gezonde visstand
In de KRW-waterlichamen is het zomerpeil niet meer dan 20 cm hoger dan het winterpeil.
De rwzi’s voldoen aan de KRW regelgeving en zijn geen belemmering voor het halen van goede ecologische en
chemische toestand van de waterlichamen.
De Natura 2000 gebieden binnen het beheergebied voldoen, voor wat de waterhuishoudkundige situatie betreft,
naast de KRW doelen (goede ecologische en chemische toestand) ook aan de Natura 2000 doelen.
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Dit zijn (voorlopige) doelen voor 2027. Dus na de uitvoering van het 3e Stroomgebiedbeheerplan. Bij het opstellen
van het 3e plan (periode 2021-2027) wordt beoordeeld of deze doelen haalbaar zijn. Als dat niet het geval is wordt
gekozen voor doelverlaging.
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Ad 2: Inmiddels is de Beleidsnota visbeheer vastgesteld. hierbij is duidelijk geworden dat de kosten voor vismigratie
aanzienlijk hoger zijn dan eerder ingeschat. Bij het opstellen van het waterbeheerplan 2022 – 2027 wordt daarom
beoordeeld of dit doel naar beneden moet worden bijgesteld.
Ad 3: Bij een peilaanpassing moeten alle belangen worden meegewogen. De aan het betreffende gebied toegewezen
functie(s) zijn daarbij leidend

TABEL Bijlage 3

M3 (regionale wateren)

Eenheid

MEP

GEP

fytoplankton

zomergemiddelde chlorofyl-gehalte

[µg/l]

6,8

23

macrofyten

minimum bedekkings-percentage
begroeibaar areaal

[%]

30/40

20/25

minimaal aantal macrofyten-soorten

[#]

31

19

macrofauna

score op basis van kenmerkende,
positieve en negatieve soorten

[-]

1,0

0,6

vissen

score op basis van soortensamenstelling
en biomassa

[#]

>6

6

fosfor

zomergemiddelde gehalte aan totaal P

[mgP/l]

0,042

0,15

stikstof

zomergemiddelde gehalte aan totaal N

[mgN/l]

1,13

2,8

zuurstof

zomergemiddelde

[%]

60 -120

40 -120

zuurgraad

zomergemiddelde

n.v.t.

5,5 – 8,5

5,5 – 8,5

doorzicht

zomergemiddelde

[m]

2,0

0,65

temperatuur

zomergemiddelde

[°C]

23

25

continuïteit

passeerbaarheid kunstwerken

[%]

100% kunstwerken tweezijdig passeerbaar

80% kunstwerken tweezijdig passeerbaar

hydrologie

peilbeheer

n.v.t.

zomerpeil gelijk aan winterpeil

winterpeil max. 20 cm
lager dan zomerpeil

morfologie

oeverinrichting

n.v.t.

tweezijdig begroeide oevers, samen gemiddeld 14
m. breed

een- of tweezijdig begroeide oevers, samen
gemiddeld 10 m. breed

Hydromorfologisch

Fysisch-chemisch

Biologisch
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Ecologische doelen M30 (zwak brakke wateren)
Watertype:

M30 (regionale wateren)

Eenheid

MEP

GEP

fytoplankton

zomergemiddelde chlorofyl-gehalte

[µg/l]

60

80

macrofyten

minimum bedekkings-percentage
begroeibaar areaal

[%]

75

45

minimaal aantal macrofyten-soorten

[#]

10

7

macrofauna

score op basis van kenmerkende,
positieve en negatieve soorten

[-]

*

0,6

vissen

score op basis van soortensamenstelling
en biomassa (afh. van chloridegehalte)

[#]

4/6

2,4 / 4

fosfor

zomergemiddelde gehalte aan totaal P

[mgP/l]

1,5

2,5

stikstof

zomergemiddelde gehalte aan totaal N

[mgN/l]

2,8

3,3

zuurstof

Zomergemiddelde

[%]

6.0 – 9.0

6.0 – 9.0

zuurgraad

Zomergemiddelde

n.v.t.

60 - 120

60 - 120

doorzicht

zomergemiddelde

[m]

0,90

0,40

temperatuur

Zomergemiddelde

[°C]

25

25

continuïteit

passeerbaarheid kunstwerken

[%]

100% kunstwerken tweezijdig passeerbaar

80% kunstwerken tweezijdig passeerbaar

hydrologie

Peilbeheer

n.v.t.

zomerpeil gelijk aan winterpeil

winterpeil max. 20 cm
lager dan zomerpeil

morfologie

Oeverinrichting

n.v.t.

tweezijdig begroeide oevers, samen gemiddeld 14
m. breed

een- of tweezijdig begroeide oevers, samen
gemiddeld 10 m. breed
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Watertype:

met het water mee

Hydromorfologisch

Fysisch-chemisch

Biologisch

Ecologische doelen M3 (gebufferde kanalen)

TABEL H11
TABEL Bijlage 3
Activiteit

< pp

2010

2011

2012

2013

2014

2015

> pp

Overige maatregelen

Ecologische
doelenOnderzoek
M31 (kleine
brakke-zoute
Zoet water voorziewaterconservering
op wateren)
perceelsniveau
Watertype:
M31 (regionale wateren)
Ruimtelijke ordening Uitvoeren watertoets

Planperiode

ning

fytoplankton

Eenheid

MEP

GEP

[µg/l]

60

80

[%]

75

Planperiode
45

minimaal
aantal macrofyten-soorten
Actualiseren
Monitoringplan

[#]

6

4

Stofstroomoverzichten
beheergebied
score
op basis van kenmerkende,
actueel
positieve
enhouden
negatieve soorten

[-]

*

0,6

zomergemiddelde
chlorofyl-gehalte
Notitie Implementatie
Wro

Biologisch

Visie Water
en Ruimte
minimum
bedekkings-percentage
begroeibaar
areaal
Vergunningverlening
Actualiseren
Nota vergunningen
macrofyten
Monitoring
macrofauna
vissen

Fysisch-chemisch

fosfor
Samenwerking
stikstof
zuurstof
zuurgraad
doorzicht

met het water mee
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Hydromorfologisch

temperatuur
continuïteit
Grondverwerving
hydrologie

Toelichting:
morfologie

Projectmonitoring (opknappen)
score op basis van soortensamenstelling
[#]
watersystemen / nvo’s
en biomassa (afh. van isolatie)
Uitbouwen en verdiepen samenwerking
zomergemiddelde
gehalte
aan totaal
P Aqua
[mgP/l]
met gemeenten,
waaronder
het SSC
Publica
zomergemiddelde gehalte aan totaal N
[mgN/l]
Scheldeoverleg (KRW)
zomergemiddelde
[%]
Gezamenlijk onderzoek KRW (proeftuin
KRW,
pilot
nutriënten
en
bronnenonderzoek
zomergemiddelde
n.v.t.
nutriënten, waaronder kwel)
zomergemiddelde
[m]
Platform Zuiver Zeeuws Water
zomergemiddelde
Mineralen en Middelen Meester

[°C]

Planperiode
2,4 / 3,6

4/6
1,5

2,5

2,8

3,3

7,5 – 9,0

7,5 – 9,0

60 - 120

Planperiode
60 - 120

0,90

0,40

25

25

Deltaraad
passeerbaarheid kunstwerken
[%]
Realiseren Strategische Grondvoorraad

100% kunstwerken twee80% kunstwerken tweezijzijdig passeerbaar Planperiode
dig passeerbaar

Afstemming grondaankoop
peilbeheer

zomerpeil gelijk aan winterpeil

n.v.t.

tweezijdig begroeide oe<oeverinrichting
pp = lopende activiteiten die doorlopen in de
planperiode
n.v.t.
vers, samen gemiddeld 14
> pp = activiteiten die doorlopen na de planperiode
m. breed

winterpeil max. 20 cm
lager dan zomerpeil
een- of tweezijdig begroeide oevers, samen
gemiddeld 10 m. breed
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Zwemwater doelen

TABEL bijlage 3

Kwaliteitsdoelstellingen zwemwater
Normering zwemwater binnenwateren afgeleid van EU-richtlijn
parameter

norm

Instinale entrokokken (IE) in kve/100 ml

400

Escherichia coli (EC) in kve/100 ml
als er risico is op toxische algengroei
overige verontreininingen (olie , teer e.d)

1.000
controle op gezondheidsrisico’s
visueel schoon

bijlage 4:
huidige toestand KRW
waterlichamen
De hieronder opgenomen beschrijving van de huidige
toestand is gebaseerd op de gegevens van de KRW monitoTABEL
4 2007 en geldt als uitgangssituatie voor
ring overbijlage
het jaar

de KRW. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in
het Bijlagenrapport van de planherziening van het Omgevingsplan Zeeland 2010-2015.

M30

NL18_BATHOOST

x
x

M3

x

x

NL18_BOREEL

M30

x

NL18_BORSSELE

M30

x

NL18_DEKKER

M31

NL18_DREISCHOR

M31

x

x

NL18_DUIV_OOSTERLAND

M31

x

x

NL18_DUIV_OUWERKERK

M31

NL18_EENDRACHT

M30

x

NL18_GLERUM

M31

x

NL18_HELLEWOUD

M31

NL18_KANDWCRN

M31

NL18_KLEVERSKERKE

M31

NL18_LOOHOEK

M31

x

x

NL18_LUYSTER

M31

x

x

NL18_MAELSTEDE

M30

x

NL18_OOSTERLAND

M30

x

NL18_PIET

M30

x

NL18_POPPEKINDEREN

M30

x

NL18_SAS

M31

x

NL18_SCHOUWEN

M31

x

NL18_STAVENISSE

M31

x

NL18_STMAARTENSDIJK

M30

x

NL18_VALLE

M31

NL18_WAARDE

M31

NL18_WILHELMINA

M31

NL18_WILLEM

M30

NL18_YERSEKE

M31

NL18_ZUIDWATERING

M30

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
zeer goed

matig

goed

ontoereikend

slecht
x
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zink

tetrabutyltin

koper

benzo(a)antraceen

zuurstofverzadiging

zuurgraad

doorzicht

temperatuur

stikstof

fosfaat

vis

fytoplankton

overige waterﬂora

x
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M30

NL18_BATH

normoverschrijding chemische toestand

met het water mee

NL18_ADRIAAN

macrofauna

doeltype

Huidige toestand KRW waterlichamen

met het water mee
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bijlage 5:
aandachtspunten
TABEL bijlage 5

Stoffen

Regionale wateren
Waterschap Zeeuwse
Eilanden

Fosfor
Stikstof

Metalen

Zink
Koper

Bestrijdingsmiddelen

aldicarb
aldrin
carbendazim
deltamethrin
endrin
heptenofos
imidacloprid
kresoxim-methyl
lambda-cyhalothrin
maneb/zineb som
monolinuron
propoxur
thiram

Organotinverbindingen

trifenyltin

Tussen 1 en 2 keer de norm
Tussen 2 en 5 keer de norm
Meer dan 5 keer de norm
Regionaal speciﬁeke norm
Wel gemeten geen norm brakke tot zoute wateren
Alle meetwaarden beneden de detectiegrens (= norm)
Voldoet (= norm)

Knelpunten KRW
(Bron: SGBP Schelde, betreft waterkwaliteitgegevens 2006)
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som Benzo(ghi)pyrileen en Indeno(1,2,3-c,d)pyreen
Nutriënten
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Cadmium

met het water mee

Prioritaire stoffen

Waterschap Zeeuws
Vlaanderen

Natura 2000 en TOP gebieden
In de onderstaande tabel zijn de binnen het beheergebied
gelegen Natura 2000 gebieden en de door de provincie
Zeeland opgestelde lijst van TOP-gebieden opgenomen.

TABEL bijlage 5

Gebied

Natura 2000

TOP-gebied

Kop van Schouwen

X

X

Yerseke en Kapelse Moer

X

X

Oranjezon/Manteling Walcheren

X

X

Zuidkust Schouwen

onderdeel Oosterschelde

X

Schelphoek

onderdeel Oosterschelde

Krekengebied Ouwerkerk

onderdeel Oosterschelde

X

De Maire

onderdeel Oosterschelde

X

met het water mee

Koudekerkse inlagen

onderdeel Oosterschelde

X

Deesche Watergang

onderdeel Oosterschelde

X

Bruintjeskreek

onderdeel Oosterschelde

Eendenkooi Anna Jacobapolder

onderdeel Oosterschelde
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Van Haaftenpolder

onderdeel Oosterschelde

X

Pluimpot

onderdeel Oosterschelde

X

Rammegors

onderdeel Oosterschelde

Inlaag Stavenisse

onderdeel Oosterschelde

Zuidkust Tholen

onderdeel Oosterschelde

Koude- en Kaarspolder

onderdeel Oosterschelde

Rietput

onderdeel Oosterschelde

Inlagen Noord-Beveland

onderdeel Oosterschelde

Bokkegat

onderdeel Oosterschelde

Kreek Abraham Wissepolder

onderdeel Oosterschelde

Dijkwater

onderdeel Grevelingen

Den Inkel

onderdeel Westerschelde

Boonepolder

onderdeel Westerschelde

Scheldeoord

onderdeel Westerschelde

Fort Ellewoutsdijk

onderdeel Westerschelde

Inlaag 1887

onderdeel Westerschelde

Inlaag 2005

onderdeel Westerschelde

Rammekenshoek

onderdeel Westerschelde

X

X

Ooster- en Westerschenge

X

Duinzoom Schouwen

X

Slot Moermond

X

Weidegebied St Laurens

X

Duingebied Biggekerke

X

Zwaakse Weel

X

Westkapelse Vroon

X

Weidegebied Sinoutskerke

X

Heerenpolder

X

bijlage 6:
maatregelen
KRW maatregelen
De inzet van waterschap Zeeuwse Eilanden voor de KRW is
eind 2007 bestuurlijk vastgesteld. Deze opgave is opgenomen in het rapport Overwegingen bij het Stroomgebiedbe-

heerplan Schelde. Deze inzet heeft de instemming van het
Rijk en is overgenomen in het waterbeheerplan. Doelverlaging is in dit stadium in beginsel niet aan de orde. Alleen
als nu al duidelijk is dat een doel (ook op lange termijn)
niet haalbaar is, komt dit in beeld. Het faseren van maatregelen is wel aan de orde. Als maatregelen duur zijn of
moeilijk te realiseren mogen deze worden uitgesmeerd over
meerdere planperiodes Omdat voor de in het SGBP op te
nemen maatregelen een resultaatsverplichting geldt zijn
alleen die maatregelen opgenomen die ook kunnen worden
waargemaakt.
De in het SGBP opgenomen maatregelen worden hierna
weergegeven.

TABEL bijlage 6

1. Natuurvriendelijke oevers

2016 - 2027

0,4

9,7

t Sas

0,4

0

Dreischor

0,6

2,8

Duiveland-Ouwerkerk

0,6

2,7

Duiveland-Oosterland

1,0

4,3

De Luijster

0

2,1

Eendracht

2,1

1,0

De Noord-Stavenisse

5,0

1,8

De Noord-St-Maartensdijk

1,8

2,1

0

1,8

De Valle

0

4,0

Adriaan

0,8

0,5

Loohoek

Willem

2,1

1,4

Poppekinderen

1,0

4,6

Boreel

13,0

3,0

Kleverskerke

0,6

2,5

Zuidwatering

1,5

5,8

De Piet

0

0

Oosterland

1,4

0,7

Wilhelmina

2,8

1,4

Dekker

1,0

1,5

Maelstede

2,5

3,0

Hellewoud

1,8

4,2

Van Borssele

1,1

2,6

De Moer

0

0,5

Glerum

0

0,6

Waarde

1,8

0,6

Bath
Bath-oost
Totaal

0

2,5

2,5

6,0

45,8

73,7

De verdeling van de aan te leggen oevers over de verschillende waterlichamen is gebaseerd op een voorlopige inschatting. Tijdens de planperiode wordt deze waar nodig geactualiseerd.
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Planperiode

Schouwen

waterbeheerplan 2010-2015

Natuurvriendelijk in te richten in km

met het water mee

Waterlichaam

2. Visbeheer
Aanleg vispassages

TABEL bijlage 6

Waterlichaam
Schouwen

Maatregelen
Planperiode

2016 - 2027

vishevel Prommelsluis + 6 stuwen

't Sas
Dreischor
Duiveland - Ouwerkerk

vishevel Ouwerkerk

Duiveland - Oosterland

vishevel Oosterland

De Luyster
De Eendracht

vishevel Eendracht

De Noord - Stavenisse

stuw

De Noord - Sint-Maartensdijk
Loohoek

vishevel De Noord
vishevel Loohoek + 2 stuwen

De Valle

stuw

Adriaan

stuw

Willem

stuw

met het water mee

Poppekinderen

vishevel Poppekinderen + 7 stuwen

Boreel

vishevel Boreel en 3 ondergemalen

Kleverskerke
Zuidwatering

vishevel Zuidwatering

De Piet

vishevel De Piet
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Oosterland
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Wilhelmina
Dekker

vishevel Hansweert

Maelstede

vishevel Maelstede en 3 stuwen

Hellewoud

stuw

Van Borssele

vishevel Van Borssele en 3 stuwen

Yerseke Moer
Glerum

aalgoot

Waarde
Bath
Bath-oost
Kanaal door Walcheren

stuw
3 stuwen

TABEL bijlage 6
Visstandbeheer

Waterlichaam

Visstandbeheer
Planperiode

2016 - 2027

Schouwen
t Sas

x

Dreischor
Duiveland-Ouwerkerk
Duiveland-Oosterland
De Luijster

x

Eendracht

x

De Noord-Stavenisse

x

De Noord-St-Maartensdijk

x

Loohoek

Willem

x

Poppekinderen
Boreel

x

Kleverskerke

x

Zuidwatering
De Piet

x
x

Oosterland

x

met het water mee

Wilhelmina
Dekker
Maelstede

x

Hellewoud
Van Borssele

x

De Moer
Glerum
Waarde
Bath

x

Bath-oost

x

Kanaal door Walcheren
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Adriaan
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De Valle

3. Peilbeheer
• Onderzoek naar de mogelijkheden om verschillen tussen zomer en winterpeil te verkleinen
• Waar mogelijk aanpassen van de peilen
• Als aanpassing niet mogelijk is wordt ingezet op doelverlaging en mitigerende maatregelen (flexibel peilbeheer)

8. Intensivering van de handhaving
De samenwerking tussen de Zeeuwse overheden (provincie, waterbeheerders en gemeenten) wordt verder uitgebouwd. Hierdoor kan de handhaving doelmatiger worden
uitgevoerd en een verdere intensivering van de handhaving
worden bereikt.
Maatregelen Synergiegelden KRW

4. Onderzoek waterkwaliteitspoor overstorten
Samen met de gemeenten wordt onderzocht welke hoeveelheden rioolwater daadwerkelijk worden geloosd via de
overstorten en wat de effecten daarvan zijn op het ontvangende oppervlaktewater. Op basis van dit onderzoek kan
vervolgens een maatregelenpakket worden opgesteld.
5. RWZI
De rwzi’s van het waterschap voldoen aan de KRW regelgeving en daarmee dus ook aan de AMvB stedelijk afvalwater. Er zijn voor de KRW daarom geen verdere maatregelen
noodzakelijk.

met het water mee

6. Natura 2000 gebieden
De Natura 2000 gebieden binnen het beheergebeid voldoen
naar verwachting waterhuishoudkundig grotendeels aan
de doelen. Waar nodig en mogelijk worden aanvullende
maatregelen getroffen.
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7. Gezamenlijke onderzoeksmaatregelen
Gezamenlijk wordt uitvoering gegeven aan de onderzoeksmaatregelen ‘Proeftuin KRW’, ‘Pilot nutriënten’ en ‘onderTABEL bijlage 6
zoek bronnen nutriënten’ (aandeel kwel).

Door het Rijk zijn synergiemiddelen beschikbaar gesteld
voor het uitvoeren van Kaderrichtlijn Water maatregelen in
combinatie met andere Rijksdoelen. Deze synergiegelden
hebben uitsluitend betrekking op KRW maatregelen die
worden genomen bij binnendijkse waterlichamen. Het gaat
veelal om de uitvoering van natuurvriendelijke oevers in
combinatie met het realiseren van (robuuste) natte ecologische verbindingszones. Voor de provincie Zeeland is ruim
vier miljoen euro als rijkssubsidie toegekend, waarvan
ruim 2,4 miljoen voor waterschap Zeeuwse Eilanden.
De synergieprojecten die voor de planperiode 2010-2015
zijn opgevoerd zijn ook opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan Schelde en daarmee ook in de KRW opgave
van het waterschap. Voorwaarde voor de bijdrage is dat de
projecten uiterlijk in 2015 worden afgerond.
Daarnaast zijn een aantal projecten opgenomen op een
reserve lijst. Deze projecten kunnen in aanmerking komen
voor een synergiebijdrage als het aan Zeeland toegekende
bedrag niet volledig wordt benut. Het betreffende project
moet wel uiterlijk in 2015 zijn afgerond.

TABEL bijlage 6
Goedgekeurde synergieprojecten
Project

Locatie(s)

Rijksdoelen

Veerse Kreek en Veerse veste
Project

waterlichaam Poppekinderen
Locatie(s)

Kaderrichtlijn water, Nationaal landschap
Rijksdoelen
en natte ecologische verbindingszones.

Natuurvriendelijke
oevers
langs waterliVeerse
Kreek en Veerse
veste
chamen

Schouwen
waterlichaam Poppekinderen
waterlichaam Duiveland-Ouwerkerk
waterlichaam Duiveland-Oosterland
waterlichaam
waterlichaam Schouwen
Poppekinderen
waterlichaam
waterlichaam Duiveland-Ouwerkerk
Dekker
waterlichaam Duiveland-Oosterland
waterlichaam Poppekinderen
Schouwen
waterlichaam Dekker
Duiveland-Ouwerkerk
waterlichaam Duiveland-Oosterland
waterlichaam
waterlichaam Schouwen
Loohoek
waterlichaam
waterlichaam Duiveland-Ouwerkerk
Poppekinderen
waterlichaam
Duiveland-Oosterland
waterlichaam Dekker
waterlichaam Loohoek
waterlichaam Poppekinderen
waterlichaam Dekker

WB21, Natura
2000
Kaderrichtlijn water, Nationaal
landschap
en natte ecologische verbindingszones.

Goedgekeurde synergieprojecten

Natuurvriendelijke oevers langs waterlichamen
Vispassages
Vispassages

Kaderrichtlijn water, WB21, Natura 2000
en natte ecologische verbindingszones.
Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en
natte ecologische verbindingzones.
Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en
natte ecologische verbindingzones.

Reserve synergieprojecten
Project

Locatie(s)

Rijksdoelen

Natuurvriendelijke oevers langs
Project
waterlichamen

waterlichaam De Valle
Locatie(s)
waterlichaam Zuidwatering
waterlichaam Maelstede
waterlichaam
Valle
waterlichaam De
Hellewoud
waterlichaam Zuidwatering
waterlichaam Maelstede
Willem
waterlichaam Hellewoud

Kaderrichtlijn water, WB21, Natura 2000
Rijksdoelen
en natte ecologische verbindingszones.

Reserve synergieprojecten

Natuurvriendelijke oevers langs
waterlichamen
Vispassages
Vispassages

waterlichaam Willem

Kaderrichtlijn water, WB21, Natura 2000
en natte ecologische verbindingszones.
Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en
natte ecologische verbindingzones.
Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en
natte ecologische verbindingzones.

Maatregelen Bestuursakkoord water
1. resterende wateropgave wateroverlast en
waterkwaliteit (zie onderstaande tabel)		
• Waterberging in EVZ-trajecten		
• Waterberging in KRW-waterlichamen
• Berging in Natte As			
• Water vasthouden, vooral in natuurgebieden
• Mogelijke overloop gebieden
• Waterkwaliteitsopgave

TABEL bijlage 6

Rijksdoelen
Kaderrichtlijn water, Nationaal landschap
en natte ecologische verbindingszones.
Kaderrichtlijn water, WB21, Natura 2000
en natte ecologische verbindingszones.

Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en
natte ecologische verbindingzones.

Wateropgave
in ha

Gerealiseerd
t/m 2006
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3. Projecten kwaliteitsbaggeren in beheergebied
Zeeuwse Eilanden 2007-2013
Waterkwaliteitsprojecten
• Visstandbeheer Westeindse Weel
• Visstandbeheer Vroonplas Renesse
Eutrofieringsbaggeren
• Reserve
Slotgracht
Haamstede
synergieprojecten
• Brilletjesdijk Ovezande
Project
Locatie(s)
• Veerse Kreek
oevers langs
waterlichaam De Valle
• Natuurvriendelijke
Inlaag Ellewoutsdijk
waterlichamen
waterlichaam Zuidwatering
• Schenges baggeren
waterlichaam Maelstede
waterlichaam Hellewoud
• Diverse baggerprojecten
Saneren
waterbodems
Vispassages
waterlichaam Willem
• Zoute Gracht Zierikzee
• Havens Goes
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waterlichaam Poppekinderen
waterlichaam Dekker

Rijksdoelen
Kaderrichtlijn water, WB21, Natura 2000
en natte ecologische verbindingszones.

Kaderrichtlijn water, Natura 2000 en
natte ecologische verbindingzones.

Lopend
t/m 2009
4

Resterende
opgave

Sint Philipsland

5

Maelstede-Dekker

70

31

Noord-Beveland

25

11

Schenge gebied

20

5

15

1
39

4

10

Zak van Zuid-Beveland

60

14

46

Tholen

90

34

56

Zuid-Beveland Ooost

60

1

9

50

Walcheren

100

14

37

49

Schouwen

80

65

7

8

61

304

Duiveland

40

10

totaal

550

185
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2. Verdrogingsprojecten in beheergebied Zeeuwse
Eilanden 2007-2013
synergieprojecten
• Goedgekeurde
Zuidkust Schouwen		
• Project
Krekengebied Ouwerkerk		
Locatie(s)
• De Maire, Duiveland		
Veerse Kreek en Veerse veste
waterlichaam Poppekinderen
• kwelbuizen Van Haaftenpolder		
• Pluimpot		
Natuurvriendelijke oevers langs waterliwaterlichaam Schouwen
• chamen
Manteling Walcheren		
waterlichaam Duiveland-Ouwerkerk
waterlichaam Duiveland-Oosterland
• Kapelse Moer, uitbreiding		
waterlichaam Poppekinderen
• Ganzengebied Sinoutskerke		
waterlichaam Dekker
• Deesche Watergang, uitbreiding		
waterlichaam Schouwen
• Vispassages
Boonepolder		
waterlichaam Duiveland-Ouwerkerk
• Koudekerkse inlagen, uitbreiding		
waterlichaam Duiveland-Oosterland
waterlichaam Loohoek
• Zandvoortse weg, uitbreiding		

30
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Integrale benadering en afstemming van strategie
Belangrijk is dat maatregelen van gemeenten en waterschap elkaar aanvullen en investeringen elkaar versterken.
Gemeenten en waterschap kiezen daarom niet alleen voor
intensieve afstemming van hun strategie, maar ook voor
een strategie die vanuit een integraal perspectief is ontwikkeld. Door maatregelen optimaal op elkaar af te stemmen
kan met de beschikbare middelen meer worden bereikt.

waterbeheerplan 2010-2015

Voorkomen is beter dan genezen
Inzet van de visie is om aan burgers en bedrijven blijvend
een goeie kwaliteit van dienstverlening met een doelmatige en duurzame verwerking van afvalwater te kunnen
garanderen. Het is belangrijk om gezamenlijk en tijdig in
te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaatsveranderingen en de emissie van een aantal probleemstoffen
vanuit de afvalwaterketen naar de watersystemen. Daarvoor zijn voortdurend nieuwe investeringen nodig.
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Fundament voor samenwerking in de afvalwaterketen
De afvalwaterketen is de aaneenschakeling van dienstverlening aan burgers en bedrijven die bestaat uit het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Een goed
werkende afvalwaterketen voorkomt ziekte en wateroverlast en beschermt het milieu. Gemeenten en waterschap
zijn samen verantwoordelijk voor de afvalwaterketen. De

De gemeenten, het waterschap en de provincie hebben in
2008 samen een toekomstgerichte visie op de afvalwaterketen ontwikkeld. Daarmee is een belangrijke stap gezet in
de onderlinge afstemming van de taakuitoefening. De visie
vormt een stevig fundament voor de samenwerking tussen
gemeenten en waterschap.

met het water mee

bijlage 7:
gemeenschappelijke
toekomstgerichte visie
op de afvalwalwaterketen

gemeenten voor afvalwaterinzameling. Het waterschap voor
afvalwatertransport en afvalwaterzuivering. Het bereiken
van een doelmatige en duurzame afvalwaterketen is dan
ook een gezamenlijke taak.

Collectieve inzet van kennis
Om adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen is
een toegesneden formatie aan goed opgeleid personeel
nodig. Er is veel deskundigheid nodig om de afvalwaterketen klimaatbestendig te maken en in de pas te laten lopen
met de strengere milieueisen. Goede besluitvorming vergt
gedegen onderbouwing. Op dit moment is er zowel bij de
gemeenten als bij het waterschap een tekort aan personeel,
zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Bijkomend
probleem is dat de arbeidsmarkt op dit terrein erg krap is.
Om dat te ondervangen gaan gemeenten en waterschap
hun beschikbare kennis delen en de ontbrekende specialistische kennis collectief verwerven en benutten.
Aandachtspunten
Naast het organisatorische aspect van de samenwerking
gaat de visie in op een viertal onderwerpen die de komende
jaren bijzondere aandacht vergen. Daarvoor is op hoofdlijnen een koers uitgezet.

met het water mee
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1. ‘Wateroverlast in bebouwd gebied’
Klimatologische veranderingen zorgen vaker voor
intensieve neerslag waardoor het bebouwde gebied in
toenemende mate met wateroverlast te kampen zal krijgen. Om de verwerking van die stromen onder controle
te kunnen blijven houden is het scheiden van hemelwater- en afvalwaterstromen onvermijdelijk. Dat vereist
een gestructureerde en weloverwogen aanpak, waarbij
zoveel mogelijk moet worden afgestemd met andere
ingrepen in de openbare ruimte. Belangrijk element is
het gaandeweg introduceren van bovengrondse afvoermethoden voor hemelwater, die de beperkingen van
ondergrondse afvoer via buisleidingen moeten wegnemen. De gebieden met verhoogd risico op wateroverlast
krijgen daarbij prioriteit.
Belangrijk aandachtspunt is dat het afkoppelen van hemelwater en directe afvoer naar oppervlaktewater niet

zonder risico’s is. Met het hemelwater kunnen verontreinigende stoffen in het water geraken en problemen
geven voor de waterkwaliteit. Bestrijdingsmiddelen en
zware metalen verdienen in dat opzicht extra aandacht.
2. ‘Bestrijdingsmiddelen’
Herbiciden die worden toegepast op verhardingen kunnen met het hemelwater afstromen naar het oppervlaktewater. Het gebruik van herbiciden op verharding
omvat slechts 2% van het totale gebruik, maar veroorzaakt wel 50% van de emissie naar oppervlaktewater.
Om de emissie te beperken krijgt duurzaam beheer van
openbare terreinen prioriteit en wordt er gewerkt volgens de zogenaamde DOB-methode. Daarnaast wordt
de aandacht gericht op het gebruik door particulieren.
Naast het versterken van de bewustwording van deze
problematiek via communicatie wordt ook ingezet op
het collectief ontwikkelen en aanbieden van alternatieven.
3. ‘Zware metalen’
Afstromend hemelwater van daken en drukbereden wegen is verantwoordelijk voor een belangrijke aandeel in
de emissie van zware metalen naar het oppervlaktewater. Het scheiden van de schone en verontreinigde hemelwaterstromen en waar nodig lokaal behandelen van
verontreinigde stromen is voor de korte en middellange
termijn uitgangspunt voor de gezamenlijke aanpak.
4. ‘Hormoonverstorende stoffen en medicijnresten’
Restanten geneesmiddelen en hormoonverstorende
stoffen hebben onmiskenbaar invloed op het watermilieu. Het belangrijkste emissiespoor van deze stoffen
door menselijk gebruik loopt via urine en de afvalwaterketen naar de watersystemen. Hoewel over de aard en
omvang van de effecten nog een aantal onduidelijkheden bestaan, is wel duidelijk dat deze problematiek niet
terzijde geschoven mag worden. Voorkomen is beter
dan genezen.
Waterschap en gemeenten volgen de landelijke ontwikkelingen en dragen actief bij aan brede bewustwording

omtrent deze problematiek. Het verbreden en verdiepen
van kennis door participatie in landelijk onderzoek als
ook het benutten van kansen in de preventieve sfeer
zijn daar deel van. Bijvoorbeeld door het stimuleren van
gescheiden urine inzameling bij nieuwbouw van ziekenhuizen, verzorgingscentra en openbare gebouwen.

met het water mee
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Operationaliseren van de visie
Vanaf 2009 ontwikkelen waterschap en gemeenten uit de
gezamenlijke visie op de afvalwaterketen een concrete strategie met op onderdelen gezamenlijk operationeel beleid.
De organisatorische inbedding van de onderlinge samenwerking krijgt daarbij nadrukkelijke aandacht. Inzet is dat
gemeenten en waterschap naar elkaar toegroeien zodat
zij de afvalwaterketen beheren als ware er sprake van één
systeem en één verantwoordelijke partij.

met het water mee
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bijlage 8:
peilbeheer

en het oppervlaktewaterpeil. Deze eisen zijn uitgangspunt
bij bepaling van het Gewenst Grond en Oppervlaktewater
Regime (GGOR). Het GGOR heeft als doel te komen tot
grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen, die zijn
toegesneden op de in het betreffende gebied aanwezige
functies.
Het kader voor het GGOR is vastgelegd in het provinciale
Omgevingsplan, in de vorm van een tabel, waarin de optimale drooglegging per combinatie van functie en bodem is
vastgelegd.

Peilbeheer onder normale omstandigheden / GGOR
(Gebruiks)functies
TABEL bijlage 8 stellen eisen aan de grondwaterstand

Functie

Bodem 3)

OOR (peil in cm-mv)

Natuur

-

Zie natuurdoeltypen zoals omschreven in
natuurgebiedsplan

Bebouwing

rest

110

Landbouw/natuur

rest

Geen verlaging

Landbouw-natuurontw.

rest

Geen verlaging

Beïnvloeding natuur

rest

Geen verlaging

Landbouw

Poelklei met veen

100

Landbouw

Schorgronden

120

Landbouw

Zand- en plaatgronden

100

Veen

60

Ongerijpt

60
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Optimaal Oppervlaktewater Regime (OOR)

TABEL bijlage 9

Probleemstof

Belangrijkste bronnen
Bron 1

Bron 2

Bron 3

Stikstof

landbouwgronden*

kwel

directe depositie

Koper

landbouwgronden*

overige gronden

directe depositie

Zink

afstroming verhard oppervlak

landbouwgronden*

directe depositie

* De emissies afkomstig van de landbouwgronden worden niet alleen door de landbouw veroorzaakt. Ook de stoffen die via de depositie op de
landbouwgronden terechtkomen en vervolgens daaruit uitspoelen zijn in deze bron begrepen.

De betreffende bodem-functiecombinaties zijn gebiedsdekkend in kaart gebracht op basis van actuele landgebruikdata (LGN) en de bodemkaart 1:50.000 (Stiboka).
Waar nodig en mogelijk wordt voor de bodemtypering
gebruik gemaakt van gedetailleerder bodemkaarten
(1:10.000). Met name voor bepaling van de zanddiepte en
verdrogingsgevoeligheid bij zand- en plaatgronden is dit
relevant.
Het GGOR-traject levert een aantal digitale (kaart)producten op, die gebruikt worden in het planproces, bij presentaties bij voorlichtingsbijeenkomsten c.q. workshops in het
kader van de gebiedsgerichte aanpak:

•
•
•
•

kaart met Optimale Oppervlaktewater Regiem (OOR)
voor de verschillende functies.
kaart met Actuele Oppervlaktewater Regiem (AOR).
kaart met confrontatie van OOR en AOR.
kaart/overzicht met indicatie van maatregelen ter realisering GOR.

Voor het betreffende gebied wordt in de GGOR-rapportage
toelichting gegeven op de werkwijze en de maatregelen, die
worden voorgesteld ter realisering GOR. De eindrapportage is uitgangspunt voor het daarop volgend op te stellen
peilbesluit.
Voor de bepaling van het A(G)OR is het noodzakelijk dat

INTERMEZZO
Flexibel of dynamisch peilbeheer
Bij een flexibel peilbeheer is er een ondergrens en bovengrens waartussen de waterstand fluctueert door weersomstandigheden. Er wordt pas ingegrepen bij het bereiken van de onder- of bovenmarge.
met het water mee

Flexibel peilbeheer
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Dynamisch peilbeheer

Ten behoeve van het flexibel of dynamisch peilbeheer wordt niet alleen het streefpeil bepaald, maar ook de bandbreedte
(minimum- en maximumpeil). Deze peilen en de begrenzing daarvan worden in het peilbesluit vastgelegd en – afhankelijk
van de hydrologische omstandigheden – wordt daar actief op gestuurd. Een nadere onderbouwing wordt gegeven in de
toelichting op het peilbesluit.

In de planperiode wordt nader onderzoek gedaan naar de
effecten en uitwerkingmogelijkheden van een flexibel of
dynamisch peilbeheer.
Peilbeheer bij wateroverlast / toetsing NBW
Klimaatwijziging zal waarschijnlijk leiden tot een toename
van extreme neerslag en zeespiegelstijging in de toekomst.
Landelijk zijn daarom nieuwe normen en methoden ontwikkeld om regionale watersystemen te toetsen op het
functioneren onder extreme omstandigheden. Conform de
afspraken in het NBW heeft het waterschap in 2005 de watersystemen getoetst aan de (basis)normen voor wateroverlast, die daarvoor landelijk zijn overeengekomen (zie § 4.3).
De basis- of werknormen onderscheiden vier beschermingsniveaus tegen inundatie, behorend bij een bepaald type
landgebruik. Het schaderisico verschilt namelijk per vorm
van grondgebruik. Er is sprake van ontoelaatbare wateroverlast als de kans op inundatie groter is dan volgens de
normering aanvaardbaar is.
Maatregelen peilbeheer
De bekende WB21-trits ‘Vasthouden, bergen, afvoeren’ is
nog altijd richtinggevend voor het reguleren van de waterafvoer bij extreme neerslagafvoersituaties, en daarmee ook
voor het maatregelenpakket dat voortkomt uit de gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat de mogelijkheden om
water in het gebied vast te houden, om wateroverlast benedenstrooms te beperken, zo goed mogelijk worden benut.
In ons beheergebied zijn de hoogteverschillen echter gering
en daarmee ook de mogelijkheden voor het vasthouden of
het bergen van water. Bovendien is er bij de afvoer van wa-

Met de provincie is overeengekomen dat de benodigde extra berging in eerste instantie wordt aangelegd in de KRW
waterlichamen en daarnaast zoveel mogelijk in de natte
ecologische verbindingszones en de natte as.
Aanpassing van de gemaalcapaciteit blijkt in veel gebieden onontkoombaar. Het zoeken naar een optimale
capaciteitsvergroting binnen de bestaande behuizing is
in het algemeen een zinvolle geen-spijtmaatregel met een
goed rendement. Soms is nieuwbouw van een gemaal
een interessante (aanvullende) optie. Zeker wanneer deze
extra capaciteit door koppeling van afvoergebieden ook een
bijdrage kan leveren aan het oplossen van knelpunten in
aangrenzende gebieden.
Functiewijziging
Zowel bij het vaststellen van de GGOR als bij de toetsing
aan de normen voor de wateroverlast kan functiewijziging
een middel zijn om doelen te bereiken. Daarnaast is het
van belang dat de waterhuishoudkundige mogelijkheden
mede richting geven aan nieuwe functies en ruimtelijke
ontwikkelingen. Om dat mogelijk te maken is er behoefte aan een concrete visie op de relatie tussen water en
ruimtelijke ordening. Deze visie en de beleidsontwikkeling
met betrekking tot functiewijziging wordt in de komende
planperiode in overleg met de provincie uitgewerkt.
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De nieuwe Waterwet voorziet er uitdrukkelijk in, dat peilbesluiten door het toepassen van bandbreedten flexibel
kunnen zijn. In verband met de wisselvalligheid van weersomstandigheden (nat of droog) kan er behoefte bestaan
aan een (meer) flexibel peilbeheer.

ter naar groter buitenwater over het algemeen geen sprake
van onaanvaardbare afwenteling. Door extra berging te
creëren in open water of door aanleg van natuurvriendelijke oevers, kan gewerkt worden aan een robuust(er) watersysteem. Het bewust tijdelijk onder water laten lopen van
lager gelegen delen van een afvoergebied behoort ook tot
de mogelijkheden. Vanzelfsprekend moeten deze gebieden
daarvoor geschikt zijn en is overeenstemming vereist met
de grondgebruiker(s). De mogelijkheden hiervoor binnen
het beheergebied van het waterschap zijn de door geringe
hoogteverschillen zeer beperkt.
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beschikt wordt over goede gegevens van het watersysteem
en het operationeel peilbeheer. Deze worden per gebied
ingewonnen, voorafgaand aan de gebiedsgerichte aanpak.

INTERMEZZO
Hoe gaan we om met de norm?
Uit de NBW-toetsing per functie volgt waar het watersysteem voldoet of niet.
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Naast de toetsing op NBW normen worden ook kritische plekken benoemd. Vaak gaat het om locaties waar wateroverlast
zich frequenter voordoet, dan volgens de herhalingstijd van de norm.
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[Bij de analyse van modelresultaten wordt een marge gehanteerd van 20 tot 40 cm. Daarmee worden niet alleen mogelijke
afwijkingen in de berekening gecompenseerd, maar een extra veiligheid aangehouden, waar het gaat om schaderisico’s
als gevolg van (langdurig) hoge grondwaterstanden].
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Zowel uit landelijk als regionaal onderzoek blijkt, dat de
concentraties van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater regelmatig de milieukwaliteitseisen overschrijden. In
het beheergebied van waterschap Zeeuwse Eilanden wordt
op nagenoeg alle onderzochte locaties in regionale wateren
de milieukwaliteitseis voor tenminste één bestrijdingsmid-

TABEL bijlage 9

Probleemstof

Belangrijkste bronnen
Bron 1

Bron 2

Bron 3

Stikstof

landbouwgronden*

kwel

directe depositie

Koper

landbouwgronden*

overige gronden

directe depositie

Zink

afstroming verhard oppervlak

landbouwgronden*

directe depositie

* De emissies afkomstig van de landbouwgronden worden niet alleen door de landbouw veroorzaakt. Ook de stoffen die via de depositie op de
landbouwgronden terechtkomen en vervolgens daaruit uitspoelen zijn in deze bron begrepen.
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del overschreden.
Uit de metingen over de jaren 2006 t/m 2008 blijkt ten
aanzien van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater dat over deze jaren gemiddeld 14 stoffen
in norm-overschrijdende concentraties werden aangetroffen.
Er is sprake van een probleemstof zodra de gemiddelde
concentratie in het oppervlaktewater boven de milieukwaliteitseis ligt. Er is sprake van een aandachtstof als de
(peil in cm-mv)
gemiddeld gemetenOOR
concentratie
lager ligt dan de milieuZie
natuurdoeltypen
omschreven
kwaliteitseis, maar deze waarde toch zoals
in meer
dan 10%invan
natuurgebiedsplan
de monsters wordt overschreden of wanneer er een reële
kans is op effecten110
als gevolg van acute blootstelling.
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Gebiedsbreed is onderzoek gedaan naar de verschillende
emissiebronnen en zijn stofstromen geanalyseerd. Daarbij zijn van 20 parameters stofstroomschema’s gemaakt,
waarbij per stof veertien verschillende bronnen zijn
gekwantificeerd. Op basis hiervan is ook per bron het aandeel van de op het binnenwater geloosde vracht aangegeven.
De belangrijkste conclusies van de stofstroomanalyses zijn:
• Stikstof is de belangrijkste probleemparameter voor de
waterkwaliteit in het algemeen. Het is de enige parameter waarvoor stelselmatig de regionale norm wordt
overschreden. De grootste stikstofbron is de uitspoeling
uit de landbouwgronden;
• De concentraties van de metalen koper en zink overschrijden de milieukwaliteitseisen op een deel van de
meetlocaties
in beperkte mate. De belangrijkste koperTABEL
bijlage 8
bronnen zijn uit- en afspoeling vanuit de landbouwgronden en overige gronden en de directe depositie. De
belangrijkste
zinkbronnen zijn Regime
de afstroming
van het
Optimaal
Oppervlaktewater
(OOR)
verhard oppervlak, de landbouwgronden, overstorten
Functie
Bodem 3)
en de effluenten van de rwzi’s;
• Voor een aantal parameters zijn niet alle bronnen op de
Natuur
riolering bekend. Hiervoor is nader onderzoek gewenst.
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bijlage 9:
emissies
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Beheergebied
- afvoergebieden
- KRW waterlichamen
- hoofdwaterlopen
- buitengemalen en belangrijke onderbemalingen

2

Watersysteemtypen
- overzichtskaart

3

Zoet/zout kaart

4

Natuurkaart
- ecologische hoofdstructuur
- toekomstige natuurgebieden
- ecologische verbindingszones provincie
- waterschaps ecologische infrastructuur

5

Natuurvriendelijke oevers
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6

Puntlozingen
- riool overstorten
- rwzi’s

7

Gebieden gebiedsgerichte aanpak
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Afvoergebieden
Afvoergebieden en belangrijke onderbemalingen
Kaart
Kaart11

Legenda
Kunstwerken
Gemaal
Suatiesluis

Noordzee
Brouwershaven

Af- en aanvoergebieden
KRW lichamen

1
2

Burgh-Haamstede

Primaire waterlopen

5

4

Nr. Afvoer/onderbemaling
1 Schouwen
2 Prunje
3 Zuidhoek
4 't Sas
5 Dreischor
6 Duiveland, Ouwerkerk
7 Duiveland, Oosterland
8 De Luyster
9 Rammegors
11 De Noord, Stavenisse
12 De Noord, Sint-Maartensdijk
13 Loohoek
14 Kadijk
15 De Eendracht
16 Sluis Jacobapolder
17 Jacoba
18 Willem
19 Adriaan
20 De Valle
21 Oostwatering
22 Boreel
23 Zuidwatering Vlissingen
24 Kanaal door Walcheren
25 Zuidwatering
26 Spuikom Rammekens
27 Kleverskerke
28 Aalvanger
29 Quarles
30 Oranjeplaat
31 Calandpolder
32 Buitengebied De Piet
33 Egbert Petruspolder
34 Muidenweg
35 De Piet
36 Van Borssele
37 Coudorpe
38 Hellewoud
40 Baarland

Bruinisse
6
3
8

Sint Philipsland
Colijnsplaat
58

Domburg

16
Kamperland

11

Stavenisse

20

17

9

Sint Annaland

59

66

71
75

18

14

19

21

12

28

Sint Maartensdijk

57

22

73

Middelburg

27

30

45

44

31

25

15
Tholen

13

32

29
24

70

34
33

Nr. Afvoer/onderbemaling
41 Groenewege
42 Maelstede
43 De Poel
44 Oosterland
45 Wilhelmina
46 Goese Meer
47 Dekker
48 Postweg
49 Yerseke Moer
50 Glerum
51 Waarde
52 Reigersbergsche Polder
53 Van der Graaff
54 Bath oost
55 Hogerwaardpolder
56 Spuikom Bath
57 Goudplaat
58 Schotsman-Ruiterplaat
59 Banjaard
61 Inlaag Thoornpolder
66 Oranjezon
69 Vlissingen-oost
70 Inlaag Rietput
71 Van Haaften
73 Recreatiegebied De Piet
75 Drie Grote Polders

7

Zierikzee

46

Goes

35

Heinkenszand

47

Yerseke

43

49
48

Vlissingen
23
69

42
36
50

26

Borssele

Krabbendijke
41

55

53
51

38
37
Ellewoutsdijk

40

52
54
56

Watersysteemtypen
Watersysteemtypen
Kaart
Kaart 22
Legenda
KRW lichamen
Watersysteemtypen WZE
Hoog ambitieniveau:
Natte duinvalleien
Natte inlagen en karrevelden
Waterlopen en kreken

Middelste ambitieniveau:
Welen en drinkpoelen
Waterlopen en kreken

Laag ambitieniveau:
Kanalen
Stadswater

Noordzee

Zoetzoutscheiding
Zoet- /zoutscheiding
Kaart
Kaart 3
3

Legenda
KRW lichamen

Chloridegehalte
watersysteem
Gem. concentratie in het
waterlopensysteem
0 - 300
300 - 1.000
1.000 - 3.000
3.000 - 10.000
10.000 - 16.000
16.000 - 20.000

Noordzee

Natuurkaart
Natuurkaart
Kaart
Kaart 4
4

Legenda
Waterschaps Ecologische
Infrastructuur (WEI)
Ecologische verbindingszones 2008
Natuurgebieden
Bestaande natuur
in eigendom van derden
in beheer bij een terreinbeherende organisatie
in eigendom bij
(semi-)overheid
met aankooptitel
Overig
natuurcompensatieproject
ct
nieuwe natuur
sloegroen

KRW lichamen
M3
M30
M31

NatuurVriendelijke
NatuurVriendelijke Oevers
Oevers (NVO)
(NVO)
Kaart
Kaart 5
5

Legenda
Aangelegde natuurvriendelijk
oevers (NVO)
Enkelzijdig
Dubbelzijdig

Noordzee

Puntlozingen
Puntlozingen
Kaart
Kaart 6
6

Legenda
RWZI type lozing
Binnen lozend
Buiten lozend

Riooloverstort
Gemeente
WZE

Noordzee

Gebiedsgerichte
Gebiedsgerichte aanpak
aanpak (GGA)
(GGA)
Kaart
Kaart 7
7

Legenda
Vaststelling waterbeheerplan
buitengebied

Noordzee

Gebieden

2011

Duiveland
Maelstede-Dekker
Noord-Beveland
Schenge
Schouwen
Sint Philipsland
Tholen
Walcheren
Zak Zuid-Beveland
Zuid-Beveland oost

1
2

5

4

2012

Nr. Afvoer/onderbemaling

1 Schouwen
2 Prunje
3 Zuidhoek
4 't Sas
5 Dreischor
6 Duiveland, Ouwerkerk
7 Duiveland, Oosterland
8 De Luyster
9 Rammegors
11 De Noord, Stavenisse
12 De Noord, Sint-Maartensdijk
13 Loohoek
14 Kadijk
15 De Eendracht
16 Sluis Jacobapolder
17 Jacoba
18 Willem
19 Adriaan
20 De Valle
21 Oostwatering
22 Boreel
23 Zuidwatering Vlissingen
24 Kanaal door Walcheren
25 Zuidwatering
27 Spuikom Rammekens
28 Kleverskerke
29 Aalvanger
30 Quarles
31 Oranjeplaat
32 Calandpolder
33 Buitengebied De Piet
34 Egbert Petruspolder
35 Muidenweg
36 De Piet
37 Van Borssele
38 Coudorpe
39 Hellewoud
40 t Fort
41 Baarland
42 Groenewege
43 Maelstede
44 De Poel
45 Oosterland
46 Wilhelmina
47 Goese Meer
48 Dekker
49 Postweg
50 Yerseke Moer
51 Glerum
52 Waarde
53 Reigersbergsche Polder
54 Van der Graaff
55 Bath oost
56 Hogerwaardpolder
57 Spuikom Bath
58 Goudplaat
59 Schotsman-Ruiterplaat
60 Banjaard
61 Inlaag Thoornpolder
67 Oranjezon
70 Vlissingen-oost
71 Inlaag Rietput
72 Van Haaften
73 Recreatiegebied De Piet
75 Drie Grote Polders
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afwatering
Transport van water via een waterlopenstelsel naar
een lozingspunt, van waar het water kunstmatig of
onder vrij verval uit het gebied wordt geleid.
AGOR
Actuele grondwater en oppervlaktewater regime
AMvB doelstellingen
Zie BKMW
atmosferische depositie
Stoffen die via droge of natte depositie neerslaan op de
bodem of het water.
BKMW
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water
brak water
licht brak chloridegehalte van 300 tot 3.000 mg/l
brak
chloridegehalte van 3.000 tot 10.000 mg/l
sterk brak chloridegehalte > 10.000 mg/l

flexibel peilbeheer
Het toestaan van ruime marges waarbinnen het waterpeil mag fluctueren, met het doel om afwenteling van
problemen zoveel mogelijk te voorkomen, d.w.z. water
vast houden om afvoer te beperken, water conserveren
om watertekorten aan te vullen, bergingscapaciteit vergroten door water vroegtijdig uit te slaan als veel regen
wordt verwacht.
‘geen-spijt’-maatregel
Maatregel die past binnen een duurzame invulling van
de watersystemen.
GCT
Goede chemische toestand; toestand waarbij de
chemische stoffen voldoen aan de daarvoor gestelde
normen in de KRW, de ministeriele regeling Milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren,
het Stroomgebiedbeheerplan Schelde of het provinciale
Omgevingsplan.
GEP
Goed ecologisch potentieel; de toestand van een sterk
veranderd of kunstmatig waterlichaam, aldus ingedeeld overeenkomstig de bepalingen van de KRW.

doorvoerende waterloop
Waterloop, die niet alleen water afvoert, maar ook water van bovenstrooms gelegen gebied.

GET
Goede ecologische toestand; een aanduiding van de
kwaliteit van de structuur en het functioneren van
aquatische ecosystemen die met oppervlaktewater zijn
geassocieerd, overeenkomstig de bepalingen van de
KRW.

drooglegging
Afstand tussen maaiveld en oppervlaktewaterpeil.

GGOR
Gewenste grondwater en oppervlaktewater regime

dynamisch peilbeheer
Een actieve vorm van (flexibel) peilbeheer, waarbij
wordt geanticipeerd op te verwachten neerslagafvoeromstandigheden, binnen vooraf vastgestelde peilmarges. De afwijking van het streefpeil is groter dan
bij normaal flexibel peilbeheer maar heeft doorgaans
ook een beperkter tijdsduur.

GRP
Gemeentelijk rioleringsplan
IBA
Systeem voor individuele behandeling van afvalwater
ISC
Internationale Schelde commissie

ecologisch ambitieniveau
Gebiedsgerichte invulling van ecologische doelen die
worden nagestreefd.

KRW
Europese Kaderrichtlijn Water

ecologische verbindingszone
Gebieden of structuren, bijvoorbeeld smalle corridors
of stapstenen, die verbreiding, migratie en uitwisseling van soorten tussen natuur(kern)gebieden mogelijk
maken.

maatgevende afvoer
De afvoer van water (in m³ per tijdseenheid) die als
maat (norm) wordt aangehouden bij de technische en
ruimtelijke inrichting van het hoofdwatersysteem of
het regionaal watersysteem.
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afvoercapaciteit
De hoogste afvoer die onder een bepaalde omstandigheid een waterloop of kunstwerk kan passeren.

EVZ
Ecologische verbindingszone
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afvoer
De hoeveelheid water die per tijdseenheid uit een gebied stroomt.

EHS
Ecologische hoofdstructuur

met het water mee

begrippenlijst

MEP
Maximaal ecologisch potentieel; de referentieomstandigheden/zeer goede toestand van een sterk veranderd
of kunstmatig oppervlaktewaterlichaam.
MTR
Maximaal toelaatbaar risico
Natura2000 gebieden
Samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie.
natuurdoeltype
Een nagestreefde combinatie van abiotische (bodem,
voedingstoestand, hydrologie, etc.) en biotische (soorten en processen) kenmerken op een bepaalde ruimtelijke schaal.
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natuurlijke oever
Oever zoals die van nature langs wateren voorkomt
en die meestal bestaat uit een geleidelijke overgang
tussen water en land met kenmerkende levensgemeenschappen.
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natuurlijk peil
Peilverloop zoals dat in natuurlijke watersystemen
voorkomt en waaraan planten en dieren zijn aangepast: fluctuerend met neerslag en verdamping, dus
gemiddeld hoog in de winter en laag in de zomer.
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natuurlijke morfologie
Door natuurlijke processen in natuurwateren gevormde profielen.
natuurvriendelijke oever
Zodanig ingerichte en onderhouden oever, dat dit mede
is afgestemd op de leefbehoeften van diverse organismen die van nature in de oever thuis horen.

PAK
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
PCB
Polychloorbifenylen
RWSR
Regionale watersystemen reportage
RWZI
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
saprobie
Rijkdom aan organische afvalstoffen.
schouw
Systematische controle op de uitvoering van de onderhoudsverplichtingen door derden.
SGBP
Stroomgebiedbeheerplan
TOP gebieden
Verdroogde natuurgebieden die met prioriteit moeten
worden aangepakt, zoals opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland.
trofie
= eutrofie: voedselrijkdom in het water of de bodem,
met name stikstof- en fosforverbindingen.
waterkwaliteitsspoor
Het zodanig reguleren van emissies dat rekening wordt
gehouden met de waterkwaliteitsdoelstellingen van het
ontvangende oppervlaktewater.

NVO
Natuurvriendelijke oever

watersysteem
Een samenhangend, geografisch afgebakend oppervlaktewater inclusief de ruimte die direct relevant is
voor het functioneren van dit systeem en de daarbij
behorende ecologische component.

OGOR
Optimale grondwater en oppervlaktewater regime

WEI
Waterschaps ecologische infrastructuur

ontwatering
Afvoer van water uit percelen, over en door de grond,
eventueel via drains en greppels, naar een stelsel van
grotere waterlopen.

zoet water
chloridegehalte < 300 mg/l

ontwateringdiepte
Het verschil tussen de hoogte van het maaiveld en het
grondwaterpeil.
optimale drainagediepte
Optimum, zoals omschreven in het cultuurtechnisch
vademecum. deze is gebaseerd op een economische
afweging tussen de kosten voor aanleg van drainage en
de gewenste ontwatering.
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