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Middelburg, 18 februari 2020
Geacht bestuur,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief van 22 oktober 2019, waarin u reageert op
onze brief van 26 maart 2019 met als onderwerp “Voortgangsrapportage regionaal waterbeheer
Zeeland”.
In laatstgenoemde brief gaven wij aan, op basis van de op dat moment beschikbare gegevens, reden tot
zorg te hebben over het tijdig realiseren van doelstellingen in het regionale waterbeheer, in samenhang
met het financiële beleid van het waterschap.
Tijdens het Bestuurlijk Portefeuillehoudersoverleg Waterbeheer op 20 januari 2020 is uw brief, mede
gelet op de door het waterschapsbestuur vastgestelde Integrale Voortgangsrapportage regionaal
waterbeheer Zeeland 2018, de Strategienota 2019-2023 en de Meerjarenraming 2020-2023, nader
toegelicht door uw dagelijks bestuurslid Luc Mangnus en besproken met gedeputeerde Anita Pijpelink,
hetgeen in een prettige sfeer is verlopen.
In onze vergadering van 18 februari 2020 zijn wij geïnformeerd en hebben wij een oordeel gevormd, dat
wij in deze brief kort zullen toelichten. De leden van Provinciale Staten zullen wij schriftelijk op de hoogte
brengen.
Het is positief te constateren dat er binnen de beperkte personele capaciteit door het waterschap veel
inzet wordt geleverd om de planning voor de planvorming wateropgave te halen. Wij ondersteunen uw
voornemen om voor een robuuste aanpak te gaan en hebben met instemming kennis genomen van uw
uitgangspunt dat de benodigde maatregelen voor 2027 uitgevoerd zullen zijn.
De doelen en maatregelen op het terrein van dagelijks peilbeheer (GGOR) en het voorkomen en
beperken van wateroverlast zullen in 2020 volledig in beeld zijn (afronding planvorming wateropgave) en
voor de EU Kaderrichtlijn Water opnieuw bekeken en vastgesteld worden ten behoeve van het derde
Stroomgebiedbeheerplan, zodat de uiteindelijke opgave tot 2027 nader zal worden verduidelijkt.
Wij constateren, op basis van uw voormelde brief, de door uw waterschapsbestuur vastgestelde Integrale
Voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2018, de Strategienota 2019-2023, de
Meerjarenraming 2020-2023 en het gevoerde Bestuurlijk Portefeuillehouders-overleg Waterbeheer, dat
onze opmerkingen ten aanzien van het financiële beleid (ontwikkeling van de lastendruk en begroting)
voldoende zijn meegenomen.
Wel merken wij hierbij nog het volgende op. Waterschappen moeten continue investeren om te
waarborgen dat hun waterkeringen, waterlopen, gemalen, zuiveringsinstallaties en andere
waterschapswerken, ook bij veranderende omstandigheden, goed blijven functioneren. Op een aantal
terreinen is sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien onderhoud kapitaalgoederen een essentieel
onderdeel van de begroting is, willen wij over het achterstallig onderhoud graag nader geïnformeerd
worden.
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Alles overziend zien wij eind 2021 als ijkmoment om, op basis van de op dat moment beschikbare
voortgangsrapportage 2020, (ontwerp-) waterbeheerprogramma, strategienota en meerjarenprogramma,
te bezien of ons vertrouwen wordt gesterkt dat de doelstellingen tijdig en binnen de financiële kaders
kunnen worden gerealiseerd.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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