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Geachte voorzitter,
Hierbij zenden wij u ter kennisneming de ‘Integrale voortgangsrapportage Regionaal Waterbeheer
Zeeland' over het jaar 2020, die is opgesteld door het dagelijks bestuur van het Waterschap
Scheldestromen en aan ons is toegezonden bij brief van 3 juni 2021.
De jaarlijkse voortgangsrapportage 'Regionaal Waterbeheer Zeeland' heeft als doel het monitoren en
bewaken van de uitvoering van relevante watermaatregelen binnen Zeeland op het terrein van de
waterkwaliteit en het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met de beleidsmatige en financiële kaders. Uit de Waterwet volgt dat
een waterschap als overheidslichaam van functioneel bestuur bij zijn taakuitoefening rekening houdt
met het provinciale regionale waterbeleid. De voortgangsrapportage is, naast de begroting en het
beheerprogramma van het waterschap, tevens relevant uit oogpunt van toezicht.
De voortgangsrapportage 2020 beschrijft de voortgang van watermaatregelen die staan verwoord in
het waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan het tijdig
behalen van de door Provinciale Staten vastgestelde provinciale waterdoelen uit het omgevingsplan
Zeeland 2018, inclusief het planonderdeel Europese Kaderrichtlijn Water 2016-2021 (per 12-11-2021:
Regionaal Waterprogramma 2022-2027 Provincie Zeeland). Indien gewenst kan het waterschap een
en ander voor u toelichten in de commissie Ruimte van 18 maart a.s.
De jaarlijkse voortgangsrapportage heeft, naast het inzichtelijk maken van de voortgang van de
belangrijkste Zeeuwse water(gerelateerde) maatregelen, ook een belangrijke signalerende functie.
Knelpunten in de uitvoering, worden tijdig inzichtelijk gemaakt en geagendeerd in de daarvoor
ingestelde ambtelijke en bestuurlijke overleggen. De resultaten en conclusies uit de voortgangsrapportage worden dan ook besproken in het periodiek bestuurlijk overleg tussen de provincie
(gedeputeerde-portefeuillehouder) en het waterschap (afvaardiging van het dagelijks bestuur) dat twee
tot drie keer per jaar plaatsvindt. In dat overlegkader wordt de voortgang beoordeeld in het licht van de
nog te realiseren opgaven (t/m 2027), in samenhang met de uitgangspunten die het waterschap
hanteert ten aanzien van een adequate taakuitoefening met een beperkte lastendrukontwikkeling,
kostendekkende tarieven en beheersing van de schuldenlast.
Ten aanzien van dit laatste hebben wij aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap bij brief van 15
maart 2019 onze zorg uitgesproken over de haalbaarheid van de door het waterschap nog te
realiseren opgaven (t/m 2027). Daarbij hebben we de vraag gesteld of de doelstellingen met
betrekking tot lastendruk en investeringsvolume zoals neergelegd in het Bestuursprogramma van het
waterschap (nog) houdbaar zijn.
Het waterschap heeft vervolgens aangegeven te blijven streven naar realisatie van de doelen binnen
de termijn, maar daarbij wel de verhouding kosten en baten kritisch te bezien.

In februari 2020 hebben wij het waterschap laten weten eind 2021 als ijkmoment te zien 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. Betreffende brief
heeft u destijds bij de toezending van de voortgangsrapportage waterbeheer over het jaar 2018 ook
van ons ontvangen.
Nu genoemde rapportages beschikbaar zijn, constateren wij dat de doelen en nog te realiseren
maatregelen op het terrein van dagelijks peilbeheer (GGOR) en het voorkomen en beperken van
wateroverlast (WB21) nog niet volledig in beeld zijn en dat het waterschap stelt dat niet alle benodigde
maatregelen in 2027 uitgevoerd kunnen zijn. Daarnaast wordt van het waterschap ook verwacht dat zij
een rol vervult bij nieuwe (transitie)opgaven op het gebied van water en klimaat.
Al met al betekent dit dat onze zorg over de haalbaarheid van de door het waterschap nog te
realiseren opgaven blijft bestaan. Wij zullen dan ook verder in gesprek gaan met het waterschap over
de wijze waarop het waterbeheer in de periode tot 2027 adequaat invulling kan krijgen.
Het is daarbij van belang om de belangrijkste knelpunten in beeld te brengen. Niet alleen binnen de
wateropgaven maar ook tussen de verschillende taakvelden (watersysteem, waterketen,
waterveiligheid en wegen) en ten aanzien van de nieuwe (transitie)opgaven met de vraag of alles
binnen de financiële kaders past.
Uitgangspunt bij het vervolgproces is wat ons betreft de wederkerige relatie en verantwoordelijkheid
voor een adequate taakuitoefening binnen het regionaal waterbeheer.
Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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