
 

 

 

 
 
 
 

Memo 
 
 
aan : Bronhouders BGT Zeeland 
van : Waterschap Scheldestromen 
afschrift : 

 

datum : 12 november 2021 
betreft : Aanpassing gebruik BGT door waterschap Scheldestromen t.b.v. werkingsgebied 

Weg 
   

 
In het kader van de Omgevingswet, die per 1 juli 2022 ingaat, is waterschap Scheldestromen be-
zig met het vervaardigen van zogenaamde werkingsgebieden. Een werkingsgebied is een gebied 
waar bepaalde regels uit de verordening van het waterschap gelden. Onder andere komt er een 
werkingsgebied voor de regels inzake de weg. 
 
De grens van de weg ligt volgens de verordening: 

 a. 

ingeval aan de buitenzijde van de weg een sloot of greppel aanwezig is, op de buitenin-
steek van die sloot; 

 b. 

ingeval geen sloot aanwezig is, op 4.50 meter uit de zijkant van de verkeersbaan of ver-
keersbanen en op 3 meter uit de onderkant van taluds bij wegen die in ophoging liggen, 
dan wel zoveel minder als uit overeenkomsten voortvloeit of uit de kadastrale begrenzing 
van het wegperceel volgt met een minimum van 2 meter. 

Voor het samenstellen van het werkingsgebied maken we gebruik van de volgende objecten uit 
de BGT: 
 

1. Alle wegdelen waarvan het waterschap bronhouder is. 
2. Alle ondersteunende wegdelen waarvan het waterschap bronhouder is. 
3. Een buffer van 2 meter om de wegdelen waarvan het waterschap bronhouder is. 
4. Alle waterdelen die een wegsloot zijn waarbij het waterschap het volledige onderhoud 

heeft. 
5. EZ-percelen met in de BOR-ID de waarde ‘weg’.  
6. Overige objecten met de waarde ‘weg’ in de BOR-ID: Begroeide terreindelen en onbe-

groeide terreindelen van de gemeenten.  
 
Waar lopen we hierbij tegenaan: 

 Binnen de wegen van het waterschap zijn objecten aanwezig die geclassificeerd zijn als 
begroeid of onbegroeid terreindeel. Deze gaan we classificeren als ondersteunend weg-
deel. Een analyse heeft uitgewezen het hier gaat om ruim 10.000 objecten, voornamelijk 
taluds op dijken die momenteel op begroeid terreindeel staan.  
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 Veel objecten binnen de wegen van de waterschappen staan vanuit de transitie nog 
steeds abusievelijk op naam van een andere bronhouder dan het waterschap. Dit zou dan 
gaan om ongeveer 2000 objecten. Deze gaan we omzetten.  

 Er komen ook EZ-percelen voor binnen de wegen van het waterschap. Om deze objecten 
er uit te kunnen filteren plaatsen we in de BOR-ID de waarde ‘weg’. De BOR-ID is een 
veld dat binnen het systeem DG-Dialog BGT toegevoegd is aan alle BGT-objecten. De 
BOR-ID is er als koppelmogelijkheid naar de eigen beheersystemen. 

 De waarde ‘weg’ plaatsen we ook in de BOR-ID indien het object als begroeid of onbe-
groeid terreindeel wordt gebruikt in de beheersystemen bij een andere bronhouder.  

 
Het werkingsgebied Weg moet voor 31 december 2021 gereed zijn om op tijd ter vaststelling aan 
de Algemene Vergadering van het waterschap te worden aangeboden. 
 
Hoe ziet het er uiteindelijk uit: 
 
Voorbeeld kruising Poonstraat/Maatstraat in Terneuzen. 
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En bijvoorbeeld bij wegen op dijken zoals hieronder bij het kruispunt Schenkeldijk/Blooisedijk 
op Schouwen-Duiveland. 
 

 
 
 
Gelet op het grote aantal mutaties en de korte termijn zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben 
voor andere bronhouders.  
Indien jullie deze gevolgen ondervinden, willen jullie dit s.v.p. melden bij Willem Rijn van het 
waterschap zodat we kunnen bezien welke oplossingen we kunnen bieden om nadelige gevolgen 
weg te nemen. 
 


