
Waterschap Sche!destrome11"11 

OVEREENKOMST 

voor het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen binnen het bebouwd gebied van de 
gemeente Middelburg. 

Ondergetekenden, 

Waterschap Scheldestromen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
ing. T. Goossen, hoofd afdeling Waterbeheer, hierna te noemen 'het waterschap' 

en 

de gemeente Middelburg, hier op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgel
dig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer mr. H.M. Bergmann, die handelt 
ter uitvoering van het collegebesluit van 9 mei 2017, hierna te noemen 'de gemeente' 

en hierna gezamenlijk te noemen 'partijen', 

overwegende dat 

- het waterschap op grond van het Reglement voor waterschap Scheldestromen belast 
is met het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen binnen het beheergebied als be
doeld in de Waterwet. Deze taak vloeit voort uit de waterhuishoudkundige functies 
van oppervlaktewaterlichamen; 

- de gemeente eveneens een taak heeft in het onderhoud van die oppervlaktewaterli
chamen, gezien de gebruiksfuncties daarvan en als verantwoordelijke voor de ruimte
lijke inrichting waar deze oppervlaktewaterlichamen deel van uitmaken; 

- deze overeenkomst de verdeling van verantwoordelijkheden vastlegt aan de hand 
van de notitie die hoort bij de 'overeenkomst voor het onderhoud van oppervlakte
waterlichamen binnen het bebouwd gebied van de gemeente Middelburg' van 22 fe
bruari 2017. 

komen het volgende overeen: 

artikel 1 
Doel van de overeenkomst 
1. Doel van deze overeenkomst is het maken van afspraken over het uitvoeren van het 

onderhoud, door of namens partijen, van oppervlaktewaterlichamen binnen bebouwd 
gebied en de verdeling van kosten op zodanige wijze dat recht wordt gedaan aan de 
taken van partijen en aan de functies van de oppervlaktewaterlichamen. 

2. Met de term 'bebouwd gebied' wordt bedoeld het gebied zoals weergegeven op de 
web viewer, die te vinden is op: 
http://scheldestromen.maps.arcgis.com/ apps/webappviewer /index. html?id=0ac7a827694143e8ab86231 fe8481396 

artikel 2 
Verplichtingen van partijen 
1. Partijen verplichten zich tot het uitvoeren of laten uitvoeren van het bagger- en 

maaionderhoud van de oppervlaktewaterlichamen binnen bebouwd gebied zoals aan
gegeven op de kaarten van de in artikel 1, lid 2 genoemde web viewer. 

http://scheldestromen.maps.arcgis.com


artikel 3 
Verantwoordelijkheden van het waterschap 
Het waterschap is voor de binnen het bebouwd gebied gelegen oppervlaktewaterlicha
men met een primaire, secundaire of tertiaire status, inclusief inliggende kunstwerken, 
verantwoordelijk voor: 
1. het maaien van het natte profiel voor de waterhuishoudkundige functies; 
2. het baggeren ten behoeve van de waterhuishoudkundige functies; 
3. het uitvoeren van het onderhoud aan taluds voor de waterhuishoudkundige functie. 

artjkel 4 
Verantwoordelijkheden van de gemeente 
1. De gemeente is verantwoordelijk voor de meerkosten ten behoeve van gebruiksfunc

ties van het onderhoud aan taluds, zoals genoemd in artikel 3, lid 3. 
2. De gemeente is voor de in artikel 3 aanhef genoemde oppervlaktewaterlichamen, in 

afwijking van het gestelde onder artikel 3, lid 3, verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van onderhoud aan kademuren in eigendom bij de gemeente. 

3. Het tweede lid is ook van toepassing op duurzame beschoeiing als bedoeld in de Nota 
vergunningenbeleid waterbeheer Scheldestromen 2012, vastgesteld door het dagelijks 
bestuur van het waterschap op 9 mei 2012 als en voor zover de gemeente ontheffing
houder is op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, vast
gesteld door de algemene vergadering van het waterschap op 6 december 2012. 

Artikel 5 
Gezamenlijke verantwoordelijkheden van partijen 
Partijen zijn met betrekking tot de binnen het bebouwd gebied gelegen oppervlaktewa
terlichamen met een primaire, secundaire of tertiaire status gezamenlijk verantwoorde
lijk voor: 
1. Het opruimen van dode en zieke vogels en vissen. 
2. Het opruimen van drijfvuil en gezonken voorwerpen. 
3. Het uitvoeren van onderhoud aan taluds bij historische situaties. Dit heeft betrek

king op situaties van vààr maart 2003 (nulsituatie oevers- en belemmeringenkaar
ten) waar geen onderhoudsstrook aanwezig is en waarvoor destijds geen ontheffing 
keur/vergunning is aangevraagd. 

4. Het uitvoeren van onderhoud aan taluds bij particuliere terreinen waarbij de grond 
is uitgegeven tot aan de insteek of de waterlijn en het juridisch onhaalbaar blijkt 
de kosten van oeverherstel te verhalen op een derde. 

Artikel6 
Overige afspraken 
1. Partijen kunnen in overleg afwijken van de onderhoudsfrequenties zoals aangegeven 

op de kaarten van de in artikel 1, lid Z genoemde web viewer. 
2. Bij het maaien van oppervlaktewaterlichamen vrijkomend maaisel wordt op de kant 

gezet en niet afgevoerd, tenzij het aan het oppervlaktewater grenzende perceel geen 
agrarische functie heeft en het maaisel, naar het oordeel van de gemeente, niet op 
de kant kan worden gezet. 

3. Bij het baggeren van oppervlaktewaterlichamen vrijkomende baggerspecie wordt op 
de kant gezet en niet afgevoerd, tenzij het aan het oppervlaktewater grenzende per
ceel een agrarische functie heeft en de baggerspecie niet van voldoende kwaliteit is, 
of de aard van het ontvangende perceel, naar het oordeel van de gemeente, het de
poneren van de baggerspecie niet toelaat. 

4. Het uitvoeren van het achterstallig onderhoud aan oevers behoort tot de gezamen
lijke verantwoordelijkheid van het waterschap en de gemeente. Deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid heeft betrekking op onderhoud aan oevers die op de oevers- en 
belemmeringenkaarten van de in maart/april 2003 uitgevoerde inventarisatie is aan
gegeven als zijnde in slechte staat. De gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft geen 
betrekking op kademuren en duurzame beschoeiingen zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 2 en 3. 
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5. Inzake de handhaving van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 
geldt voor belemmeringen de situatie zoals aangegeven op de oevers- en belemme
ringenkaarten van maart/april 2003. Voor gebieden die niet gedekt worden door 
deze kaarten wordt uitgegaan van de luchtfoto's van het samenwerkingsproject van 
het waterschap en de Zeeuwse gemeenten uit de periode februari-maart 2005, zie: 
http:/ /zldgwb.zeeland.nl/gwbh5/?Viewer=Luchtfotos. 

6. De gemeente zorgt voor de loketfunctie voor het onderhoud van oppervlaktewaterli-
chamen binnen bebouwd gebied. 

artikel 7 
Feitelijke uitvoering van het onderhoud 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 6 wordt het onderhoud aan de 
oppervlaktewaterlichamen binnen bebouwd gebied in beginsel als volgt uitgevoerd: 
1. Het waterschap voert de werkzaamheden uit als bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3 en ar

tikel 5, lid 3 en 4. 
2. De gemeente voert de werkzaamheden uit als bedoeld in artikel 3, lid 1, artikel 4, lid 

1, 2 en 3 en artikel 5, lid 1 en 2. 
3. Het uitvoeren van het onderhoud van taluds wordt in onderling overleg tussen beide 

partijen geregeld, waarbij prioritering plaatsvindt op basis van de onderhoudstoe
stand van de oevers zoals aangegeven op de oeverkaart van de in artikel 1, lid 2 ge
noemde web viewer. 

artikel 8 
Verdeling en verrekening van kosten 
1. Verdeling en verrekening van de kosten van het onderhoud vindt jaarlijks plaats op 

basis van de werkelijk gemaakte kosten, volgens de in bijlage 1 opgenomen kosten
verdeling. 

2. Betaling van te verrekenen kosten vindt plaats binnen zes weken na het indienen van 
een factuur door één van de partijen bij de andere partij. 

3. Jaarlijks sturen partijen elkaar voor 1 juli een indicatie van de kosten die ten be
hoeve van het uitvoeren van onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen binnen be
bouwd gebied gemaakt zullen worden in het daaropvolgende jaar. 

artikel 9 
Actiepunten verantwoordelijkheid oeveronderhoud en meerjarenraming 
1. Partijen spreken af om een kaart voor het oeveronderhoud op te stellen, waarbij de 

onderhoudsplichtige per oever wordt vastgelegd. Deze kaart dient als basis voor de 
meerjarenraming van het oeveronderhoud als bedoeld in artikel 9, lid 3. 

2. Voor het opstellen van de kaart als bedoeld in artikel 9, lid 1 wordt een pilot uitge
voerd voor de gemeente Middelburg. 

3. Partijen spreken af een meerjarenraming op te stellen waarbij de jaarlijks benodigde 
budgetten voor het onderhoud aan oppervlaktelichamen binnen bebouwd gebied voor 
de looptijd van de overeenkomst in beeld worden gebracht. 

4. Partijen leveren voor de meerjarenraming als bedoeld in artikel 9, lid 3 de gegevens 
aan van de onderhoudsactiviteiten waarvan zij de uitvoerende partij zijn. 

artikel 10 
Nakomen verplichtingen 
1. Partijen zijn verantwoordelijk voor het juist en tijdig nakomen van de overeen

komst. Als een van de partijen, al dan niet toerekenbaar, dit niet kan nakomen, 
licht zij de andere partij in over de vertraging in de uitvoering of andere gevolgen 
hiervan. 

2. Als bij een van de partijen sprake is van staking, arbeidsonrust, werkonderbreking 
of ziekte van eigen personeel of door deze partij ingeschakeld personeel van der
den, zorgt deze partij zelf, op eigen kosten, voor vervangend personeel. 
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artikel 11 
Duur van de overeenkomst 
1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en eindigt 1 januari 2025, 

tenzij partijen voor deze datum schriftelijk overeenkomen de geldigheidsduur voor 
een beperkte of onbeperkte tijd te verlengen. 

2. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of beëindigd als beide partijen daar
toe een eensluidend schriftelijk besluit hebben genomen. Beëindiging kan dan alleen 
plaatsvinden met ingang van 1 januari en de besluiten daartoe moeten minimaal 
12 maanden daarvoor genomen zijn. 

3. Als tussen partijen geen overeenstemming bestaat over een wijziging van de overeen
komst die een van de partijen heeft voorgesteld, treden zij hierover in overleg om 
alsnog overeenstemming te bereiken. 

artikel 12 
Bijlagen 
1. Bijlage 1 'Overzicht uitvoering en kostenverdeling onderhoud' en de kaarten op de 

in artikel 1, lid 2 genoemde web viewer maken deel uit van de overeenkomst. 
2. Als bijlage 1 naar het oordeel van partijen aangepast moet worden, kan deze na 

overleg en met schriftelijke instemming van beide partijen worden gewijzigd. 
3. Voor de kaarten op de in artikel 1, lid 2 genoemde web viewer geldt als 0-situatie bij 

het inwerking treden van de overeenkomst de situatie zoals vastgelegd in het digitaal 
bestand '8O8-kaarten_0-situatie.zip' van 12 december 2016. 

4. Partijen verplichten zich om een goede registratie bij te houden van de wijzigingen 
van de kaarten op de in artikel 1, lid 2 genoemde web viewer en deze jaarlijks in 
overleg te herzien. 

5. De notitie die hoort bij de 'overeenkomst voor het onderhoud van oppervlaktewa
terlichamen binnen het bebouwd gebied van de gemeente Middelburg' (registratie
nummer waterschap Scheldestromen: 2016005143) is bedoeld als onderbouwing van 
en toelichting op de gemaakte afspraken in de overeenkomst en maakt geen deel 
uit van de overeenkomst. 

artikel 13 
Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen ontstaan, zul

len worden voorgelegd aan de rechtbank in Middelburg, tenzij partijen alsnog arbi
trage of bindende advisering overeenkomen. 

3. Een geschil is aanwezig als één van de partijen dit schriftelijk aan de andere partij 
meldt. 

artikel 14 
Vervanging 
Deze overeenkomst komt in de plaats van alle in het verleden tussen de gemeente en 
het waterschap gemaakte afspraken over het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen 
in bebouwd gebied. 
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geg:ieent 

arUkel 15 
Citeertitel 
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als 'overeenkomst onderhoud van opper
vlaktewaterlichamen binnen het bebouwd gebied van de gemeente Middelburg'. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend in Middelburg op 

datum, 19 mei 2017 datum, 

wÎ terschap-5 -1:leldestromen, 

h/4 

/ 
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Bijlage 1 

Overzicht uitvoering en kostenverdeling onderhoud 
Registratienummer W:'lterschap Scheldestromen: 201 ó039603 

Dit overzicht hoort bij de 'overeenkomst onderhoud van oppervlaktewaterlichamen binnen het 
bebouwd gebied van de gemeente Middelburg' 

Activiteit Uitvoerende Kostenverdeling Wijze van 
partij 1> in% verrekenen 

G w 0 
Klein onderhoud 
Maaien nat profiel voor waterhuishoudkundige G 100 Wgk.s' 
functie, inclusief verwijderen drijfvuil tijdens 
maaiwerk2> 
Extra maaien nat profiel en/of maaien droog pro- G 100 N.v.t. 
fiel voor gebruiksfunctie, inclusief verwijderen 
drijfvuil tijdens maaiwerk2 

Extra verwijderen drijfvuil G 50 50 Wgk 
Afvoer niet verspreidbaar4 

' maaisel vrijkomend bij G 50 50 Wgk 
maaien voor waterhuishoudkundige functie 
Afvoer niet verspreidbaar"1 maaisel vrijkomend bij G 100 N.v.t. 
maaien voor gebruiksfunctie 
Groot onderhoud 
Baggeren hele profiel voor waterhuishoudkundige w 100 N.v.t. 
functie inclusief verwijderen gezonken voorwerpen 
tijdens baggerwerk2> 
Extra verwijderen gezonken voorwerpen G 50 50 Wgk 
Afvoer en verwerking:,1verontreinigde01 bagger vrij- w 5001 50 Wgk 
komend bij overstorten7l 

Afvoer en verwerking:,' niet verontreinigde, niet w 50 50 Wgk 
verspreidbare9>bagger 
Afvoer en verwerking:, 1verontreinigde01 bagger, w 50 50lU) Wgk 
voor zover niet vrijkomend bij overstorten 
Oevers 
In stand houden oever 11 

' w 10O1L) Wgk 
In stand houden kademuur1 .s' G 100 N.v.t. 
In stand houden duurzame beschoeiing 0 10014 

' N.v.t. 
In stand houden oevers 'historische situatie' 1 

:i 
1 G/W 50 50 Wgk 

Onderhoud natuurvriendelijke oever met ecolo- G/W 100 Wgk 
gische functie16> 
Achterstallig onderhoud oevers 1 

' 
1 G/W 50 50 Wgk 

Overig 
Opruimen dode en/of zieke vogels en vissen G 50 50 Wgk 
Onderhoud kunstwerken voor waterkwaliteitsbe- w 100 N.v.t. 
heer18l 

G = gemeente 
W = waterschap Scheldestromen 
0 =ontheffinghouder (gemeente of derden) op grond van de Keur watersysteem waterschap 

Scheldestromen 2012 



1) Afwijkingen zijn in overleg tussen beide partijen mogelijk 
2) Het direct verspreiden van maaisel of bagger inclusief het vlakken, herstellen en inzaaien 
3) Wgk = Werkelijk gemaakte kosten 
4) Naar oordeel gemeente 
5) Het gaat hierbij om de kosten die gemaakt worden voor de afvoer van de bagger tot en met 

de definitieve bestemming. Als de bagger wordt afgevoerd naar een extern depot betreft het 
de kosten voor afvoer en storten/verwerken. Als de bagger wordt afgevoerd naar een depot 
van waterschap of gemeente betreft het de kosten voor afvoer naar het depot, de kosten 
voor rijping en verwerking in het depot en afvoer naar en toepassing op een definitieve be
stemming (dit kan ook alsnog een extern depot of verwerkingsinrichting betreffen} 

6} Dit betreft bagger die niet voldoet aan de normstelling voor het verspreiden van bagger over 
aangrenzende percelen. 

7) Dit betreft het traject waar de overstort van invloed is, oftewel het traject waarbinnen een 
eventuele verontreiniging van de waterbodem is toe te rekenen aan de overstort. 
Met overstorten wordt hier bedoeld alle overstorten (ook indien gelegen buiten het afspra
kengebied} van het gemengde en/of verbeterd gescheiden gemeentelijk rioleringsstelsel. 

8) Uitgezonderd bagger vrijkomend bij projecten (projectmatig baggeren). Hierbij zijn de kos
ten 100% voor de gemeente. 

9) Dit betreft bagger die voldoet aan de normstelling voor het verspreiden van bagger over aan
grenzende percelen maar naar oordeel van de gemeente niet op de kant kan worden gezet. 

10) Uitgezonderd bagger vrijkomend bij projecten (projectmatig baggeren}. Hierbij zijn de kos
ten 100% voor het waterschap. 

11} Betreft alle oevers uitgezonderd de hieronder genoemde situaties. 
12) Waterschap heeft dezelfde inspanningsverplichting als in het buitengebied en betaalt de 

overeenkomstige kosten voor oeverbescherming in bebouwd gebied. Meerkosten (ten behoe
ve van gebruiksfunctie) zijn voor gemeente. 

13} Bij bestaande kademuren (met en zonder ontheffing) zijn de kosten van het onderhoud voor 
de gemeente, tenzij het kademuren in particulier eigendom betreft. In dat geval zijn de kos
ten voor de eigenaar. 

14} Uitgangspunt is dat de ontheffinghouder 100% verantwoordelijk is voor het in stand houden 
van duurzame oeverbeschoeiing. Als er echter sprake is van een situatie bij een particulier 
terrein waarbij de kosten niet op een derde kunnen worden verhaald, worden de kosten door 
het waterschap en de gemeente gedeeld (50/50). 

15) Dit betreft situaties van vààr de peildatum 'nulsituatie oevers- en belemmeringenkaarten' 
waar geen onderhoudsstrook aanwezig is en waarvoor destijds geen ontheffing 
keur /vergunning is aangevraagd. Het type oeverbescherming/ -constructie wordt hierbij in 
onderling overleg bepaald. 

16) Het maaiwerk (zoals aangegeven door het waterschap} wordt door de gemeente uitgevoerd. 
Is er sprake van herinrichtingen van de oever en/of werkzaamheden aan de oeverbescher
ming zelf, dan ligt het voor de hand dat het waterschap dit zelf uitvoert. 

17} Onderhoud aan oevers is achterstallig als op de oevers- en belemmeringenkaarten (inventari
satieronde 2004} is aangegeven dat de oever in slechte staat verkeert 

18) Uitgangspunt is dat het waterschap verantwoordelijk is voor het onderhoud aan kunstwerken 
specifiek voor de waterkwaliteit, uitgezonderd bestaande kunstwerken waarover 
maatwerkafspraken zijn gemaakt. Voor het gemaal Toorenvliedt is afgesproken dat het for
mele beheer bij het waterschap ligt, maar het materiële beheer bij de gemeente blijft. 




