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Voorwoord
EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?
En wat doen we morgen met water? De titel van dit Waterbeheerplan 2016-2021
was tevens de slogan van onze campagne voor de waterschapsverkiezingen van
2015. We wilden burgers uit Fryslân en het Groninger westerkwartier prikkelen na
te denken over het waterbeheer van de toekomst. Onze kerntaken zullen immers
niet wezenlijk veranderen; maar hoe we die goed en betaalbaar kunnen blijven
uitvoeren is een belangrijk vraagstuk.

Het is onze ambitie een goed evenwicht te vinden tussen het investeren in een
toekomstgericht waterbeheer en het beperken van de lastendruk. Wij hechten er
daarbij veel waarde aan dat we belangrijke keuzes in het waterbeheer maken in
goed overleg met direct-belanghebbenden en betrokken overheden, organisaties
en bedrijven. Alleen zo kunnen we werken aan draagvlak en begrip voor een
toekomstgericht waterbeheer.

Zoals uitgesproken in het bestuursprogramma ‘Water Verbindt’ is een belangrijk
uitgangspunt dat we onze taakinvulling zo goed mogelijk afstemmen op de functies
en op de wensen van de gebruikers binnen het beheergebied; landbouw, natuur
en stedelijk water. Voor de taak waterzuiveren hechten we aan samenwerken
in de waterketen en maatwerk bij het aanleveren van afvalwater op onze
zuiveringsinstallaties. Bij al deze taken staat een doelmatige uitvoering voorop. In
dit waterbeheerplan geeft Wetterskip Fryslân aan welke maatregelen het in de
komende vijf jaar neemt om het watersysteem op orde te houden en te verbeteren.
In het, gelijktijdig aan het bestuur aangeboden, Meerjarenperspectief 2016-2021
geven we hiervan de financiële vertaling.

Daarbij is onze missie richtinggevend voor al ons werk en dus ook voor het
WBP 2016 - 2021:

Klimaatontwikkeling, en de daarmee gepaarde gaan zeespiegelstijging en toename
van clusterbuien, vraagt forse investeringen in het waterbeheer. We moeten dijken
en kaden verhogen en meer ruimte creëren voor het plaatselijk vasthouden en
bergen van water. De fijnmazige infrastructuur van ons waterbeheer, met duizenden
-deels verouderde- gemalen, stuwen en duikers, brengt hoge onderhoud- en
vervangingskosten met zich mee. Willen we, tegen deze achtergrond, de
waterschapslasten betaalbaar houden, dan moeten we bereid zijn naar de
inrichting van ons watersysteem te kijken. Kan het simpeler, soberder, effectiever.

Namens het bestuur van Wetterskip Fryslân

“Wetterskip Fryslân staat voor schoon en voldoende water en voor veiligheid achter
de dijken. Onze kennis en kunde staan borg voor een betrouwbare integrale uitvoering
van onze taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Wij zoeken bij ons
werk voortdurend de samenwerking met publieke en private partners om maximale
maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren en om tot gedragen oplossingen te
kunnen komen. Bij al ons werk staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel.”

Paul van Erkelens, dijkgraaf
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Wetterskip Fryslân heeft drie hoofdtaken: zorg voor veiligheid achter de
dijken, zorg voor voldoende water en zorg voor schoon water. Bij het uitvoeren
van die taken werkt het waterschap nauw samen met collega-overheden,
maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven. We participeren daarvoor
in gebiedsprocessen, streekagenda’s en andere samenwerkingsverbanden die
met water te maken hebben.

De zeven recente beleidsuitwerkingen waarover besluiten zijn genomen:
• Veiligheidsplan II
• Veenweide visie en Bestuursnota Veenweide
• Toekomstbestendig waterbeheer
• Differentiatie Regionale keringen
• Lokale kaden
• Kader Richtlijn Water
• Integraal Zuiveringsplan

Voor u ligt het Waterbeheerplan 2016 – 2021 van Wetterskip Fryslân. De
waterschappen in Nederland moeten eens in de zes jaar zo’n plan opstellen
voor hun beheergebied. Het Waterbeheerplan (WBP) geeft richting aan het
watersysteem- en waterketenbeheer en is bedoeld voor burgers, bedrijven,
overheden en instanties. Het is een belangrijke informatiebron en een belangrijk
communicatiemiddel van het waterschap.

EISEN
Het WBP 2016 – 2021 voldoet aan de eisen die de Waterwet, de Verordening Water
van de provincie Fryslân en de Omgevingsverordening van de provincie Groningen
stellen aan de vorm en inhoud van het plan. Het vorige WBP is goedgekeurd door
de provincies Groningen en Fryslân. Door een wijziging van de Waterwet is deze
goedkeuring voor het nieuwe plan niet meer nodig.

Het WBP maakt burgers, overheden en belangenorganisaties duidelijk wat zij de
komende jaren van het waterschap kunnen verwachten, wat de doelen zijn voor
de planperiode, welke strategische keuzes gemaakt worden en wat de financiële
consequenties daarvan zijn. In het WBP 2016 - 2021 neemt Wetterskip Fryslân
verantwoordelijkheid voor een robuust en duurzaam watersysteem en waterketen
op de lange termijn. In het plan staat welke ontwikkelingen er op het waterschap
afkomen. Het plan biedt inzicht in hoe we onze belofte voor veiligheid achter de
dijken en voldoende en schoon water waarmaken.

AFSTEMMING
Terwijl Wetterskip Fryslân het nieuwe WBP opstelde, ontwikkelde de provincie
Fryslân een nieuw Waterhuishoudingsplan. Beide overheden stemden regelmatig
het proces en de inhoud van beide plannen op elkaar af. Beide overheden hebben
hun eigen verantwoordelijkheden op het gebied van waterhuishouding. Het
Waterhuishoudingsplan van de provincie Fryslân heeft eveneens een looptijd
tot 2021. In 2018 stelt de provincie een Omgevingsvisie op. Daarin wordt het
waterbeleid opgenomen. De provincie Groningen presenteert in 2016 haar
Provinciaal Omgevingsplan. Het WBP 2016 - 2021 is hier zoveel mogelijk op
afgestemd. Het WBP is opgesteld na ambtelijk en bestuurlijk overleg met diverse
overheden en maatschappelijke organisaties die bij het waterbeheer betrokken zijn.

INHOUD WATERBEHEERPLAN 2016 - 2021
Het WBP 2016-2021 is de opvolger van het eerdere Waterbeheerplan (‘Wetter jout
de romte kwaliteit’) dat liep tot en met 2015 De afgelopen planperiode ontwikkelde
het waterschap beleid op zeven belangrijke beleidsthema’s. Dit recente beleid
vormt het vertrekpunt voor het nieuwe WBP.
Dat geldt ook voor de Tussenbalans Friese Waterplannen 2010 – 2015 en
de Integrale Watersysteem Rapportage (IWSR) 2012. In het WBP geeft het
waterschap ook invulling aan Europees-, Rijks- en provinciaal (kaderstellend)
beleid, zoals de Europese Regelgeving, het Nationaal Waterplan-2, het vierde
Waterhuishoudingsplan van de provincie Fryslân en het Provinciaal Omgevingsplan
(POP) van de provincie Groningen.

In het hoofdstuk over Schoon Water komt de uitwerking van de Europese Kader
Richtlijn Water (KRW) aan de orde. De factsheets die hiervoor zijn ontwikkeld,
hebben in de regio een eigen gebiedsproces en een proces van inspraak en
besluitvorming doorlopen. Daarnaast hebben de factsheets ter inzage gelegen
als onderdeel van het Stroomgebiedbeheerplan Rijn, dat is opgesteld door het
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Rijk. Eind 2015 stelden de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de KRWfactsheets vast. Zij deden dit elk voor het deel waarvoor zij verantwoordelijk
zijn. De KRW-factsheets zijn dan ook onderdeel van zowel het WBP als het
Waterhuishoudingsplan van de provincie. De KRW-factsheets zijn opgenomen in
bijlage 2.

Hoofdstuk 3 – 5: beleidsvoornemens
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen respectievelijk de thema’s Waterveiligheid,
Voldoende Water en Schoon Water aan bod. Per thema worden de
beleidsvoornemens en de activiteiten die daaruit volgen, uiteengezet.
Dit betreft vooral beleid dat in de afgelopen planperiode is vormgegeven,
maar over meerdere planperioden moet worden uitgewerkt en uitgevoerd. De
beleidsvoornemens en activiteiten worden beschreven op integraal en strategisch
niveau, waar mogelijk met een concretisering. Een belangrijk onderdeel van het
hoofdstuk Schoon Water betreft de uitwerking van de Europese Kader Richtlijn
Water (KRW) voor de planperiode.

VERWACHTE MILIEUEFFECTEN: PLANMER
Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân hebben onderzoek laten doen naar
de te verwachten milieueffecten van beide waterplannen. De uitkomsten van dit
onderzoek staan in het ontwerp- PlanMER zie bijlage 1. Het ontwerp-PlanMER is
zorgvuldig betrokken bij de besluiten en beleidsvoornemens die in het ontwerpWBP staan. Tijdens de planperiode zullen veel maatregelen verder moeten worden
uitgewerkt alvorens tot uitvoering over te kunnen gaan. Daarbij zal opnieuw
rekening gehouden worden met de bevindingen in de plan MER. Zo worden
mogelijke nadelige effecten uitgesloten.

Hoofdstuk 6: omgaan met naastliggende beleidsterreinen
Zorgen voor veilig, voldoende en schoon water zijn de drie hoofdtaken van
Wetterskip Fryslân. Bij het uitvoeren van die taken heeft het waterschap veel
te maken met naastliggende beleidsterreinen. Denk aan ruimtelijke ordening,
economie (landbouw, industrie, varen, recreëren, delfstofwinning, vissen),
natuurbeheer, cultuur en landschap. In hoofdstuk 6 staat hoe het waterschap
haar taken daarop afstemt en hoe deze beleidsterreinen in het waterschapsbeleid
zijn opgenomen. Daarnaast beschrijft dit hoofdstuk hoe we onder verschillende
omstandigheden communiceren met de samenleving, hoe we omgaan met
educatie en cultureel erfgoed, en hoe we internationaal willen samenwerken.

OPBOUW VAN HET WATERBEHEERPLAN 2016 - 2021
Hoofdstuk 2: terug- en vooruitblik
Hoofdstuk 2 vormt het referentiekader van het beleid van het watersysteem- en
waterketenbeheer voor de komende planperiode. Allereerst wordt aansluiting
gezocht bij een aantal thema’s die in de vorige planperiode aan de orde zijn geweest.
Daarna schetsen we een aantal ontwikkelingen die naar verwachting de taken van
het waterschap zullen beïnvloeden en de uitdagingen waar het waterschap de
komende tijd mee te maken krijgt. Tot slot worden de recente beleidsuitwerkingen
en speerpunten van het nieuwe bestuur beschreven.

Hoofdstuk 7: bedrijfseconomische verantwoording
Het afsluitende hoofdstuk bevat de bedrijfseconomische verantwoording van het
Waterbeheerplan 2016 – 2021 en de financiële kaders waarbinnen Wetterskip
Fryslân werkt. Ook staat in dit hoofdstuk hoe we de effecten van ons beleid en
beheer meten en onze prestaties monitoren.
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Terugblik en blik op de toekomst

Schoon oppervlaktewater is van groot belang voor mens, dier
en natuur. Flora Rosenbrand, medewerker Flora en Fauna,
bespreekt de situatie bij het polderhoofdkanaal met
Germ van de Burg en Anton Huitema van It Fryske Gea.
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Centraal: veenweide
Het veenweidegebied in het centrale deel van het beheergebied kent een geringe
drooglegging en veel peilvakken met een zomer- en winterpeil. In dit gebied
daalt het maaiveld omdat het veen door contact met de lucht langzaam verdwijnt
(veenoxidatie). Daarom wordt ook het waterpeil in de sloten voortdurend verlaagd,
met name om het gebruik van het land voor landbouw mogelijk te houden. Hierdoor
daalt ook het grondwaterpeil waardoor er schade aan de fundering van wegen en
gebouwen kan ontstaan. Om dit te voorkomen, zijn hoogwatercircuits aangelegd.
Hierin wordt het waterpeil op een extra hoog niveau gehouden.

De dijken langs de Waddenzee en het IJsselmeer, de duinen op de
Waddeneilanden: het zijn waterkeringen die het beheergebied van Wetterskip
Fryslân beschermen tegen overstroming. Langs de vaarten, meren en kanalen
in het beheergebied liggen bovendien kilometers aan waterkeringen die lager
gelegen polders beschermen tegen wateroverlast door hoge waterstanden in de
Friese boezem.
Het grootste deel van het beheergebied van Wetterskip Fryslân bevat
poldersystemen met vaste en regelbare stuwen en inlaten. Gemalen slaan
het overtollige water uit op de Friese boezem. Afvoer van water uit de boezem
naar IJsselmeer, Waddenzee en Lauwersmeer vindt plaats door middel van
spuisluizen en gemalen. In het beheergebied is landbouw de overwegende vorm
van landgebruik. Er bevinden zich een aantal grotere natuurgebieden, zoals in de
beekdalen, de weidevogelgebieden en moerasgebieden.

Het zuidoosten en oosten: zand
Het zuidoosten en oosten bestaat uit een zandgebied dat boven NAP ligt. De
afwatering vindt plaats via stuwen, naar de beekdalen en de Friese boezem. In
sommige delen van het vrij afwaterende gebied is het in droge perioden mogelijk om
water aan te voeren door middel van opmalingen.
AFSTEMMING OP GRONDGEBRUIK
De watersystemen zijn per gebied afgestemd op de aanwezige functies. Daardoor
is het waterbeheer en de drooglegging vrijwel overal goed afgestemd op het
overwegende landbouwkundig grondgebruik. In natuurgebieden is de over het
algemeen minder optimaal.

HET BEHEERGEBIED IN VOGELVLUCHT
Het noorden: klei
In het noordelijk deel van het beheergebied van Wetterskip Fryslân bestaat de
ondergrond voornamelijk uit klei en is sprake van akkerbouw. Het watersysteem
bevat hier vooral brede watergangen met een diep waterpeil in de sloten (grote
drooglegging) en grote peilvakken. Het aantal gemalen is relatief klein.

OMVANGRIJK TRANSPORTSTELSEL VOOR RIOOLWATER
Voor het zuiveren van afvalwater, een van de zorgtaken van Wetterskip
Fryslân, beschikt het waterschap over 28 zuiveringsinstallaties (rwzi’s) en één
slibontwateringsinstallatie. Om het rioolwater vanaf het gemeentelijk rioolstelsel
naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, beschikken we over een eigen
netwerk van rioolgemalen en persleidingen. Dit netwerk is omvangrijk vanwege het
relatief grote aantal kleine kernen in ons beheersgebied.

Het westen: kleiweide
Het westelijk deel is een kleiweidegebied. De ondergrond bestaat hier vooral
uit klei of klei op veen. De grond wordt overwegend gebruikt voor grasland.
Bij ruilverkavelingen in het verleden is hier gekozen voor relatief kleine
bemalingseenheden, waardoor in het gebied veel kleinere gemalen te vinden zijn.
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bestrijdingsmiddelen. Daarnaast bepaalt het waterschap regelmatig de toestand
van de waterinfrastructuur, zoals van de waterkeringen, de inrichting van de
watersystemen (met bijvoorbeeld gemalen of stuwen) als de voorzieningen in de
waterketen (zoals rioolwaterzuiveringen).

In de afgelopen jaren heeft Wetterskip Fryslân hard gewerkt aan de uitvoering
van de maatregelen uit het vorige WBP. Daardoor is de kwaliteit van het dagelijks
beheer en de toestand van de waterhuishoudkundige infrastructuur verbeterd.

OPGAVEN VOOR DE PLANPERIODE
In de vorige planperiode zijn over een aantal onderwerpen bovendien bestuurlijke
keuzes gemaakt, die leidend zijn voor de toekomst. Het betreft ondermeer het
beleid ten aanzien van de veenweidegebieden en het nieuwe Veiligheidsplan-II. Van
groot belang voor de komende planperiode zijn de toestand van onze infrastructuur
en de bevindingen over de voortgang van maatregelen uit het vorige WBP.
Op grond daarvan wordt de opgave voor het nieuwe WBP bepaald in samenhang
met het recent uitgewerkte beleid en de maatschappelijke en bestuurlijke
ontwikkelingen.

PLANPERIODE 2010-2015
Regelmatig werpt Wetterskip Fryslân een kritische blik op de voortgang van
geplande werkzaamheden en de vorderingen bij het aanpakken van knelpunten. Dat
leidt tot andere inzichten, die op hun beurt leiden tot nieuwe plannen en gewijzigd
beleid.
Zo kwam bij de beoordeling in 2012 van de voortgang van de Friese Waterplannen
2010-2015 (Tussenbalans) naar voren, dat een aantal onderwerpen in het nieuwe
WBP nader uitgewerkt of geactualiseerd moeten worden. Ook is aangegeven, dat
op onderdelen de uitvoering anders verloopt dan was voorzien. Daarbij werden een
aantal nieuwe opgaven zichtbaar.
Zo blijkt het huidige peilbeleid een belangrijke bijdrage te leveren aan een goede
landbouwkundige bedrijfsvoering, maar tegelijk knelpunten met zich mee te
brengen, zoals een snelle maaivelddaling in het veenweidegebied, verdroging
van de natuur en verzilting van het noordelijk kleigebied. Externe factoren zoals
klimaatontwikkeling en zeespiegelstijging versterken deze effecten. Dit laatste
illustreert de noodzaak dat het waterschap de ontwikkelingen in onze ( fysieke)
omgeving nauwlettend volgt. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor sociale en
maatschappelijke ontwikkelingen.

Daarnaast is de wijze waarop Wetterskip Fryslân haar werk organiseert van
belang in samenhang met het streven naar efficiënt en effectief werken. Ook over
de door Wetterskip Fryslân geambieerde interactie met de samenleving moeten
voortdurend keuzes gemaakt worden.

2.3 ONTWIKKELINGEN
Wetterskip Fryslân heeft elke dag te maken met ontwikkelingen op
verschillende vlakken. Zo veranderen het klimaat, de beschikbaarheid van
energie en grondstoffen, de landbouw, de intensiteit van het grondgebruik
en de relatie tussen burger en overheid. Bovendien worden technologie en
digitalisering steeds belangrijker. Al deze ontwikkelingen zetten de haalbaarheid
en betaalbaarheid van het waterbeheer onder druk.

In de Integrale Watersysteem Rapportage (IWSR 2012) en de Beslisnota KRW
2016-2021 is de kwaliteit van het oppervlaktewater beschreven. Deze rapportages
laten zien dat nergens de bij de Kaderrichtlijn Water vereiste kwaliteit van het water
voor planten en dieren is bereikt. Dat komt omdat ecologisch herstel tijd vergt.
Bovendien moet een aanzienlijk deel van de opgaven nog worden uitgevoerd.
Voorbeelden van belangrijke opgaven daarbij zijn: natuurvriendelijke inrichting
van het watersysteem en het terugdringen van de emissies van nutriënten en

In dit WBP staat hoe Wetterskip Fryslân de komende jaren op deze ontwikkelingen
inspeelt. Daarbij moeten meerdere dilemma’s en opgaven in acht worden
genomen. Het waterschap zal moeten kiezen wat op korte termijn nodig is en welke
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activiteiten in de rest van de planperiode worden ondernomen. Hieronder geven we
aan welke verwachtingen we hebben over deze ontwikkelingen en hoe we daarop
kunnen inspelen.

jaren uitgevoerd. Over het tempo waarin die maatregelen worden uitgevoerd en de
financiering ervan moeten nog keuzes worden gemaakt.
VERANDERINGEN IN DE BESCHIKBAARHEID VAN ENERGIE EN GRONDSTOFFEN
In de komende decennia zal schaarste optreden van fossiele brandstoffen en
grondstoffen, zoals fosfaat. Tegelijk zullen de productie van duurzame energie en
het hergebruik en de terugwinning van grondstoffen toenemen.

VERANDERINGEN IN HET KLIMAAT
Veranderingen in het klimaat leiden tot temperatuurveranderingen,
zeespiegelstijging (en de daarbij behorende verzilting) en veranderingen in
neerslagpatronen. Die ontwikkelingen hebben grote invloed op het watersysteem,
de veiligheid en grondgebruiksfuncties binnen het beheergebied.
Om goed te kunnen inspelen op klimaatveranderingen zijn landelijke kaders
ontwikkeld, zoals het Nationaal Waterplan (NWP). Het kabinet wil de inrichting van
de ruimte en het waterbeheer beter en efficiënter met elkaar verbinden.
In het NWP staan vijf ambities centraal:
1. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Daarvoor worden de
geldende veiligheidsnormen tegen overstroming vernieuwd.
2. Er wordt meer ingezet op de verbetering van de waterkwaliteit (tegengaan van
meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics) zodat de
Nederlandse wateren schoon en gezond worden en er genoeg zoet water is.
3. Nederland moet klimaatbestendig en waterrobuust worden ingericht.
4. Nederland is en blijft een gidsland voor watermanagement en waterinnovaties.
Dat is gunstig voor de economie door onder meer de export van deze kennis.
5. Nederlanders moeten waterbewust gaan leven.

Wetterskip Fryslân wil graag bijdragen aan een ‘biobased economy’. Daarom wil
het waterschap zich in de komende 10 jaar ontwikkelen van energieconsument
naar energieproducent. Nu al wordt zuiveringsslib ingezet voor energie- en
grondstofterugwinning en kunnen we fosfaat uit het afvalwater en rioolslib halen
om weer als grondstof in het productieproces te dienen. Door bioraffinage in te
zetten, willen we ook grondstoffen en energie uit onze biomassa (zuiveringsslib,
hekkelspecie, maaisel) gaan halen.

Deze ambities worden ingevuld door iedereen die werkt aan de ruimtelijke inrichting
van Nederland: alle overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
kennisinstellingen.
Wat betekent dit voor het WBP?
Wetterskip Fryslân heeft deze ambities vertaald in recent vastgestelde
beleidsplannen zoals het Veiligheidsplan II en de plannen voor de Kader Richtlijn
Water. Ook heeft het waterschap de afgelopen jaren meegewerkt aan onderdelen
van het Deltaplan, zoals voor Veiligheid, Zoetwater en het IJsselmeer. Maatregelen
die hieruit voortkwamen, worden in het nieuwe WBP opgenomen en de komende
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Wat betekent dit voor het WBP?
In de planperiode moeten nieuwe stappen worden gezet op dit gebied . Een
van de grotere uitdagingen daarbij is de slibverwerking. Met de beschikbare
technologische mogelijkheden wil Wetterskip Fryslân de gehele slibverwerking
zo inrichten, dat deze optimaal bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen. Daarvoor
wordt de slibstrategie uit het huidige Integrale Zuiveringsplan geactualiseerd.

Waterschap en landbouwsector moeten nader tot elkaar komen. Niet alleen
om veranderende werkwijzen op elkaar af te stemmen, maar ook om nieuwe
vormen van landbouw te bespreken die bijdragen aan de kwaliteit van water,
natuur, landschap en cultuurhistorie. Steeds vaker verzamelen agrariërs zich in
gebiedscollectieven die deze landbouwvormen toepassen. Ze werken bijvoorbeeld
samen in natuur- en waterbeheer (groenblauwe diensten). Daarnaast levert de
landbouwsector een belangrijke bijdrage via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
De sector werkt op motiverende en inspirerende wijze aan het oplossen van
waterkwaliteitsproblemen. In 2027 moeten deze problemen verholpen zijn.
Draagvlak en medewerking bij de landbouw is essentieel voor bijvoorbeeld het
beperken van de snelheid van maaivelddaling in het veenweidegebied door het
instellen van hogere slootpeilen. Maar ook voor het op grotere schaal toepassen
van duurzaam bodembeheer en het beperken van emissies vanaf het boerenerf is
draagvlak belangrijk.

VOORTGAANDE TECHNOLOGIE EN DIGITALISERING
Wetterskip Fryslân vindt het belangrijk om innovatie te stimuleren en te faciliteren.
Niet alleen omdat nieuwe wateropgaven om nieuwe oplossingen vragen, maar ook
omdat innovatie zorgt voor een cultuur van continu verbeteren. Bovendien leidt
innovatie er vaak toe dat met dezelfde financiële middelen meer kan worden bereikt.
Op het gebied van innovatie richt het waterschap zich, op basis van het jaarlijkse
Innovatieplan, op vier thema’s:
-

Duurzaamheid en kringlopen;
Optimalisatie zuiveren van afvalwater;
Innovaties in het watersysteem;
Maatschappelijke en sociale innovatie.

Wat betekent dit voor het WBP?
In de Bestuursnota Veenweide staat dat de groenblauwe diensten een belangrijk
instrument zijn voor het realiseren van de Veenweidevisie. In 2014 heeft Wetterskip
Fryslân de beleidsuitgangspunten voor het werken met groenblauwe diensten
vastgesteld. In de pilotgebieden voor het veenweidebeleid doen we op dit moment
ervaring op met de juridische, financiële en personele aspecten die komen kijken
bij de samenwerking met bijvoorbeeld ingelanden en gebiedscollectieven. Dit geldt
ook voor de projecten van het Deltaplan Agrarisch Natuurbeheer (DAW).

Wat betekent dit voor het WBP?
In 2014 heeft Wetterskip Fryslân haar innovatiebeleid geëvalueerd. Daaruit
bleek dat we de afgelopen jaren ruim 40 innovatieve projecten uitvoerden. In de
planperiode worden de resultaten van deze projecten verder geïmplementeerd in
onze bedrijfsprocessen.

VERANDERING IN DE RELATIE TUSSEN BURGER EN OVERHEID
De tijd van een alles verzorgende overheid is voorbij. Daar liggen uiteenlopende
ontwikkelingen aan ten grondslag, zoals deregulering, kostenbesparing,
medeverantwoordelijkheid en deskundigheid. Overheden trekken zich terug of
verkleinen hun rol. Het waterschap zorgt nog wel altijd voor het watersysteem- en
waterketenbeheer en burgers verwachten dit ook van het waterschap.
Die rol van verantwoordelijke instantie over het te voeren beheer is cruciaal.
Zeker als aan elkaar grenzende functies of gebruikers verschillende of
tegenstrijdige wensen hebben met betrekking tot het waterbeheer.

VERANDERINGEN IN DE LANDBOUW EN IN DE INTENSITEIT VAN HET GRONDGEBRUIK
De vraag naar en de beschikbaarheid van voedsel verandert voortdurend. De
landbouw speelt daarop in door de grond intensiever te gebruiken. Dat kan door de
inzet van nauwkeurige teelt- en bewerkingstechnieken (precisielandbouw), maar
vraagt wel om een daarop afgestemd waterbeheer. Tegelijk leiden intensivering
van het grondgebruik en een groeiende veestapel tot een grotere belasting van
zowel het bodem- als watersysteem. De landbouw moet haar werkwijze daarop
aanpassen.
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Intussen ontstaan er steeds meer initiatieven, organisaties en vormen waarmee
burgers hun eigen verantwoordelijkheid opnemen, organiseren en uitvoeren. Deze
zelfwerkzaamheid kan efficiency en besparingen opleveren, maar leidt ook tot
risico’s voor de kwaliteit van het waterbeheer. Een andere belangrijke ontwikkeling
is de opkomst van de participatiemaatschappij. Wetterskip Fryslân anticipeert
daarop door ingelanden vroegtijdig te betrekken bij visie- en planvorming, zoals via
‘De Dialoog’ in de Greidhoeke.

Zo zullen in de planperiode haalbaarheid en betaalbaarheid via Assetmanagement
en Toekomstbestendig waterbeheer nader worden uitgewerkt en indien mogelijk al
worden toegepast.

2.4 RECENTE BELEIDSUITWERKINGEN
Om goed op de hiervoor genoemde ontwikkelingen in te kunnen spelen, heeft
Wetterskip Fryslân in de afgelopen jaren meerdere beleidsplannen uitgewerkt.
Hierover heeft recent besluitvorming plaatsgevonden. Het gaat daarbij om:
- het Veiligheidsplan II
- de Langetermijn visie Veenweide met de Bestuursnota Veenweide
- de differentiatie in normen voor de regionale keringen
- het Beleidsplan Lokale Kaden
- de Kader Richtlijn Water (KRW)
- het Integraal Zuiveringsplan

Wat betekent dit voor het WBP ?
Gebiedsopgaven komen voort uit de watergebiedsplannen. Die komen tot stand
in overleg met vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. De belangrijkste
gebiedsopgaven zijn opgenomen in de diverse regionale streekagenda’s, waarin
Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, gemeenten en andere organisaties
samenwerken. In overleg met de agrarische sector ontwikkelen we de groenblauwe
diensten en geven we de samenwerking met gebiedscollectieven van agrariërs
steeds meer vorm. In het kader van Toekomstbestendig Waterbeheer zullen
boeren en burgers betrokken worden bij de visie- en planvorming. In de komende
planperiode vertalen we, samen met de betrokken gemeenten, bedrijven en
burgers, de opgaven in concrete inrichtings- en beheermaatregelen.

Hieronder worden de besluiten die het waterschap hierover heeft genomen,
kort toegelicht. Ze vormen de basis voor het nieuwe WBP. In de hoofdstukken
Waterveiligheid, Voldoende Water en Schoon Water komen deze beleidsplannen
uitgebreider aan de orde.

HAALBAARHEID EN BETAALBAARHEID
Wetterskip Fryslân streeft ernaar om het huidige niveau van de bediening van
gebruiksfuncties (landbouw, natuur, stedelijk gebied) te behouden. Daarvoor zijn
echter wel voortdurend (technische of kleinschalige) maatregelen nodig. De kosten
voor het waterbeheer in de toekomst worden daardoor hoger. Ingelanden zullen
dus hogere lasten krijgen. Op lange termijn kan dit nog eens versterkt worden door
een krimpend inwoneraantal.

VEILIGHEIDSPLAN II
Eind 2014 heeft Wetterskip Fryslân de besluitvorming over de gewenste
maatregelen ter voorkoming van wateroverlast geactualiseerd. We hebben
besloten om voor de periode tot 2030 het scenario ‘Bergen en bufferen’ uit te
voeren. Daarin zijn de volgende maatregelen opgenomen:
a) water bufferen in deelsystemen waarbij tot 2025 tot 5% van een gebied kan
inunderen;
b) 1100 ha natuurgebieden inrichten voor waterberging voor de boezem;
c) streven naar 450 ha uitbreiding van het boezemareaal in combinatie met
meerdere opgaven (KRW, efficiënte kadetrajecten, natuurontwikkeling, wonen
aan water), waarbij zoveel mogelijk goede landbouwgrond wordt ontzien.

Wat betekent dit voor het WBP?
Om kostenstijgingen te beperken, zijn keuzes nodig over de wijze waarop
Wetterskip Fryslân het watersysteem inricht en beheert. Wanneer knelpunten
steeds op dezelfde wijze worden aangepakt als in het verleden, leidt dit tot een
oplopend investeringsniveau (vervanging gemalen en kunstwerken), hoge
kapitaallasten en blijvend hoge kosten voor beheer en onderhoud.
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Ook heeft het waterschap ervoor gekozen om in het peilbeheer te anticiperen
op hoogwatersituaties en maatregelen in te zetten in deze volgorde: spuien,
malen (eerst J.L. Hooglandgemaal te Stavoren en daarna Ir. D.F. Woudagemaal te
Lemmer), bergen in natuurgebieden en bufferen in deelsystemen. In 2035 moet de
maalcapaciteit van de boezem zijn uitgebreid. Uit het Veiligheidsplan komen drie
geschikte locaties voor een nieuw boezemgemaal naar voren: Harlingen, Holwerd
en Lauwersoog. Een definitieve keuze is nog niet gemaakt.

De Veenweidevisie is geen eindpunt, maar het startpunt van een nieuwe fase. In
samenwerking met andere overheden en organisaties wil het waterschap, door een
gebiedsaanpak van onderop, werken aan een aantrekkelijke leef- en werkomgeving.
Ook op lange termijn. Daarvoor combineren we de doelen van inwoners,
belanghebbenden en overheden en zetten we middelen geconcentreerd in.
Voor een vertaling van de keuzes uit de veenweidevisie stelde het waterschap in
2014 de bestuursnota Veenweide op. Daarin staan richtlijnen en randvoorwaarden
voor het peilbeheer bij kwetsbare functies (natuur, bebouwing) en in gebieden
waar ingezet wordt op behoud van het veen (met name Natura2000-gebieden en
weidevogelgebieden).

In de planperiode worden actuele ontwikkelingen, lopende onderzoeken
en innovatieve ideeën op het gebied van Vasthouden, Bergen en Afvoeren
meegenomen. Het gaat onder meer om:
• de pompproef van waterschap Noorderzijlvest bij de spuisluizen op het
Lauwersmeer;
• een zo sterk mogelijke noodbemaling bij de aanwezige sluizen bij Harlingen en
Lauwersoog;
• het plan ‘Holwerd aan Zee’.
Vóór eind 2017 wordt over deze ontwikkelingen gerapporteerd. In 2018 wordt het
Veiligheidsplan geëvalueerd, waarin we kijken naar de voortgang van maatregelen. In
2022 wordt het Veiligheidsplan II herijkt. Dan maakt het waterschap een definitieve
keuze over de plaats en capaciteit van een nieuw boezemgemaal. Daarbij nemen we
nieuwe inzichten en ontwikkelingen, zoals nieuwe klimaatscenario’s, in acht.

DIFFERENTIATIE IN DE NORMERING VOOR REGIONALE WATERKERINGEN
In 2014 heeft het bestuur op basis van de studie Differentiatie regionale
waterkeringen besloten om te streven naar een robuust en veerkrachtig
boezemwatersysteem bij zeer extreme hoogwatersituaties op de Friese boezem. In
de studie zijn de mogelijkheden onderzocht om risicogericht de bescherming van
de regionale waterkeringen te benaderen. De regionale waterkering beschermen
de polders tegen wateroverlast vanuit de Friese boezem. Deze benadering is
analoog aan de landelijke risicobenadering voor de primaire waterkeringen.
In een robuust en veerkrachtig boezemsysteem worden gebieden met grote
gevolgschades robuuster beschermd tegen wateroverlast vanuit de Friese boezem
dan gebieden met geringere gevolgschades.

VEENWEIDEVISIE
Omdat in het Friese veenweidegebied de veenlaag langzaam verdwijnt, daalt het
maaiveld. Als Wetterskip Fryslân haar huidige beleid en de huidige maatregelen
blijft hanteren, is het veen over honderd jaar nagenoeg verdwenen. Daarom
hebben de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een integrale visie opgesteld
voor het veenweidegebied: de Veenweidevisie. Deze brengt de gevolgen van
maaivelddaling in beeld en bevat mogelijke maatregelen. Eén ding is duidelijk: hét
veenweidegebied bestaat niet. Tussen deelgebieden bestaan grote verschillen in
de bodemsamenstelling en het grondgebruik. Dit maakt maatwerk per deelgebied
belangrijk.

Overleg met de provincie Fryslân in 2015 heeft tot de conclusie geleid dat
invoeren van de risicogerichte benadering in normering en ligging van regionale
waterkeringen nog te prematuur is. Een overstap naar een meer risicogerichte
benadering van de normering van de regionale waterkeringen en een nieuwe
gedetailleerdere manier van het berekenen van de gevolgschade wordt landelijk
door de provincies nog niet gemaakt. Dit betekent dat de aanwijzing en de
normering van de regionale waterkeringen gehandhaafd blijft.
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2.5 KEUZES EN DILEMMA’S

De risicobenadering voor het ontwerp van de kaden wordt door Wetterskip Fryslân
wel ingevoerd (zie hoofdstuk 3).

Een aantal belangrijke kwesties in het hedendaags waterbeheer vraagt voor
de komende planperiode om een langetermijnvisie. Op basis daarvan kan
Wetterskip Fryslân duidelijk keuzes maken over de aanpak. Hieronder gaan
we in op de kwesties die spelen en schetsen we de te maken afwegingen. Vaak
spelen daarbij dilemma’s waarbij elke keuze naast belangrijke voordelen ook
wezenlijke nadelen heeft.

HET BEHEER VAN DE LOKALE KADEN
De categorie lokale kaden is een diverse verzameling van kaden die niet door de
provincie zijn aangewezen en genormeerd. In 2015 zijn de lokale kaden opgenomen
in de legger van het waterschap. De onderhoudstoestand van deze kaden zal vanaf
nu worden gemonitord.
KADERRICHTLIJN WATER (KRW)
De doelen van de KRW en de bijbehorende maatregelen zijn in 2009 vastgesteld
in KRW-factsheets. Deze factsheets zijn in 2015 geactualiseerd en door zowel
Wetterskip Fryslân als de provincie Fryslân vastgesteld. Zij hebben dit elk
gedaan voor het deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierdoor maken de
KRW-factsheets deel uit van zowel het WBP als het Waterhuishoudingsplan van
de provincie. De factsheets vormen de basis voor het Stroomgebiedbeheerplan
Rijn van het Rijk. In het KRW-gebiedsproces zijn ze afgestemd met overheden
en belangengroepen. De inspraak heeft een eigen traject doorlopen via het
waterschap, de provincie en het Rijk.

Het handhaven van het huidige maatwerk versus een eenvoudiger, robuuster en
minder kostbare waterhuishoudkundige inrichting
Wensen ten aanzien van de functiebediening
De gebruikers van het beheergebied van Wetterskip Fryslân stellen hoge eisen
aan het waterbeheer. Het waterschap is daar in hoge mate aan tegemoet gekomen
met de huidige fijnmazige en gedetailleerde waterbeheersing. Om de kosten van
het waterbeheer op termijn nog beter te kunnen beheersen, willen we het aantal
gemalen, stuwen en peilvakken verminderen. Zo wordt de inrichting van het
watersysteem eenvoudiger. Hiermee kan het serviceniveau voor de gebruikers van
het gebied tot op zekere hoogte veranderen. Tegelijkertijd was en is een adequate,
op de moderne eisen afgestemde functiebediening nog steeds een belangrijke
drijfveer voor ons werk. Het waterschap heeft bijvoorbeeld als uitgangspunt de
huidige normen voor het voorkòmen van wateroverlast overal te handhaven. Om dit
te realiseren zouden in veel gebieden opnieuw aanpassingen nodig zijn, vooral
door klimaatverandering. Als de kosten en baten daarvan worden afgewogen, zal in
meerdere gebieden wellicht gekozen moeten worden voor een toereikende norm,
die lager is dan in de huidige situatie.

INTEGRAAL ZUIVERINGSPLAN
In 2013 stelde Wetterskip Fryslân een Integraal Zuiveringsplan (IZP) op. Hierin staat
hoe het waterschap uitvoering geeft aan haar zuiveringstaak en samenwerkt met
de partners in de waterketen. In het IZP zijn de beleidsuitgangspunten hiervoor
opgenomen, zoals het verder verhogen van de doelmatigheid en de duurzaamheid
in de waterketen. Om deze doelen te realiseren, heeft het waterschap keuzes
gemaakt over bijvoorbeeld het terugwinnen van energie en grondstoffen, de
schaalgrootte waarop zuiveringsinstallaties in stand worden gehouden en het
toepassen van innovaties.

De invloed van klimaatverandering
Klimaatverandering kan een impuls geven aan het inrichten van een robuuster
watersysteem. In zo’n systeem is de kwaliteit van het waterbeheer minder
afhankelijk is van het intensief (dagelijks) sturen met technische hulpmiddelen als
gemalen, stuwen en inlaten.
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Er is dan meer ruimte om wateroverschotten- en tekorten tijdelijk in het gebied op
te vangen, zonder extra beheerinspanningen. Dit kan op termijn mogelijk leiden tot
besparingen op de kosten van het waterbeheer. Een robuuster watersysteem kan
wel grotere, maar aanvaarbare risico’s opleveren voor de bediening van bepaalde
functies.

meer dijken, watergangen, een kleine 1000 gemalen, meer dan 10.000 stuwen
en inlaten, 28 zuiveringsinstallaties met persgemalen en veel persleidingen. Om
deze infrastructuur in stand te houden moet deze goed worden onderhouden en
op gezette tijden ook worden gerenoveerd of vervangen. Een groot deel van de
financiële middelen van Wetterskip Fryslân wordt hier elk jaar aan besteed.
Risico-gestuurd assetmanagement is een manier om de instandhouding van de
infrastructuur te managen. Daarbij worden de nagestreefde doelen, de risico’s en
de kosten systematisch in onderlinge samenhang beschouwd. Kernvraag daarbij
is: welke investering (of: welke vorm van onderhoud) levert per euro de grootste
bijdrage aan het bereiken van de doelen en aan het reduceren van risico’s tot
aanvaardbare proporties?

Bevolkingskrimp versus lastenbeheersing
Naar verwachting zal de omvang van de bevolking in Fryslân en het Groninger
Westerkwartier tussen 2030 en 2040 afnemen, terwijl de kosten voor het
waterbeheer minimaal gelijk zullen blijven. Als op lange termijn het aantal
belastingplichtigen afneemt, zullen de waterschapslasten voor de burger stijgen.
Wetterskip Fryslân wil deze stijging graag voorkomen. Daarom zetten we de
komende jaren in op besparingen op het waterbeheer.

Verwachting is dat assetmanagement, nog meer dan nu al het geval is, bewuster en
scherpere bestuurlijke keuzes mogelijk maakt, en dat er nóg gerichter kan worden
geïnvesteerd en beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd.
Ervaringen in andere sectoren (energie, drinkwater) leren, dat met adequate
invoering van assetmanagement besparingen (minder meerkosten) kunnen
worden gerealiseerd.

Zorgvuldig uitvoeren nieuwe taken versus kostenbeheersing
Als gevolg van landelijk beleid krijgt het waterschap nieuwe taken in haar pakket,
bijvoorbeeld op het gebied van dijkbeheer en vaarwegbeheer. De kosten voor het
waterbeheer zijn in de afgelopen jaren al geleidelijk gestegen. Wetterskip Fryslân
wil de lasten voor de inwoners wel betaalbaar houden. Daarom is het belangrijk dat
bij nieuwe taken de benodigde financiële middelen expliciet in de besluitvorming
worden meegenomen. Zo kan worden voorkomen dat afspraken en verwachtingen
onvoldoende kunnen worden nagekomen.

MEDEBEHEER DOOR EN MET GRONDGEBRUIKERS
Een terugtredende overheid en een participatiesamenleving beïnvloeden elkaar
sterk. De vraag is op welke wijze aan beide ontwikkelingen vorm kan worden
gegeven in het waterbeheer. In de planperiode gaat het waterschap vormen van
“medebeheer” uitproberen. Dit zal zich vooral richten op de waterhuishouding op
lokaal niveau, maar ook op een verdergaande taakverdeling. Uitgangspunt daarbij is
dat het waterschap verantwoordelijk is en blijft voor het beheer en onderhoud van
de hoofdstructuur van de waterkeringen (primaire en regionale keringen) en van het
watersysteem. Geëxperimenteerd kan worden met het inzetten van de ingelanden
in het beheren (binnen randvoorwaarden) van de detailwaterhuishouding en/of het
uitvoeren van onderhoud aan de hoofdwatergangen. Een pilot hiervoor is gestart
met gebiedscollectieven in onder meer de Stellingwerven. Het extensiveren van de
schouw door het waterschap (naar eenmaal per twee jaar) is ook een voorbeeld
van het leggen van meer verantwoordelijkheid bij de grondgebruikers evenals het

2.6 OVERIGE UITDAGINGEN IN DE PLANPERIODE
Naast de bestuurlijke ambities vraagt de ingeslagen weg van de afgelopen
jaren op een aantal thema’s om nadere keuzes over waar, wanneer en hoe het
waterschap daar op wil gaan inzetten.
BEHEER VAN DE ASSETS
De infrastructuur van Wetterskip Fryslân is een van de belangrijkste
bedrijfsmiddelen om de doelen te realiseren. Die infrastructuur bestaat uit onder
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CULTUREEL ERFGOED EN IR. D.F. WOUDAGEMAAL
Wij vinden het behoud van cultureel waterschapserfgoed zoals bijvoorbeeld
karakteristieke molens, sluizen en gemalen, standbeeld Stiennen Man te Harlingen
en gedenkteken de Naald bij de sluizen te Dokkumer Nieuwe Zijlen belangrijk
om toekomstige generaties kennis te kunnen laten nemen van de historie van
het waterbeheer. Het nog functionele Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer verdient
onze blijvende zorg en aandacht om als Unesco Werelderfgoed voor de toekomst
in optimale conditie te blijven. Wij stimuleren en ondersteunen daartoe actief
de educatieve en publieksgerichte activiteiten van respectievelijk de Stichting
Waterschapserfgoed en de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal.

vervangen van vergunningplicht door algemene regels. Dit alles betekent dat het
waterschap eerder en intensiever met de ingelanden in gesprek zal gaan: in dialoog
met de samenleving. Zo zal het waterschap bij visie- en planvorming voor een
toekomstbestendig waterbeheer de ingelanden in een vroegtijdig stadium gaan
betrekken.
SAMENWERKEN AAN RUIMTELIJKE KWALITEIT
Het beheren van dijken en water, in al zijn aspecten, blijft de basis van het werk van
het waterschap. Het waterschap is zich daarbij goed bewust van de toenemende
maatschappelijke betekenis van water en de bijbehorende infrastructuur. Dat
betekent dat in gebiedsplannen waar water leidend is het waterschap nauw
samenwerkt met publieke en private partners. Bij het uitvoeren van projecten
heeft Wetterskip Fryslân oog voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn beheergebied. De
provinciale visie op ruimtelijke kwaliteit vertaalt het waterschap naar eigen ambities
en richtlijnen, zoals bij het ontwerpen van nieuwe waterstaatswerken.
BUITENLANDBELEID
Kennis delen en beschikbaar stellen vinden wij als partner in de Friese
watertechnologiesector en als maatschappelijk verantwoord ondernemer
belangrijk, ook in het buitenland. De lopende projecten sanitatieproject en het
Ara-Sul project in Mozambique zijn voorbeelden. We zoeken aansluiting bij de
internationale samenwerking die in samenwerking met de Friese overheden wordt
georganiseerd en gestimuleerd.
IR. D.F. WOUDAGEMAAL MET BEZOEKERSCENTRUM
Voor de begrotingsbehandeling van 2016 ronden we de discussie af over onze
bijdrage aan onze stichting Ir. D.F. Woudagemaal met bezoekerscentrum.
Hierbij betrekken we de educatieve en toeristische functie van het
bezoekerscentrum. De stichting Ir. D.F. Woudagemaal levert een Masterplan met
aanbevelingen op. Dit wordt bij de discussie betrokken.
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Waterveiligheid

Projectleider Jan Hateboer van Wetterskip Fryslân en eiland
bewoner Theo Mosterman bij de werkzaamheden voor de
dijkverbetering op Ameland
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HUIDIGE TOESTAND
Het Rijk bepaalt de mate van bescherming die de primaire waterkeringen moeten
bieden en legt dit als landelijke norm vast. Wetterskip Fryslân zorgt vervolgens dat
de primaire waterkeringen aan die norm voldoen. Bijlage 3 kaart 7 laat zien welke
primaire waterkeringen het waterschap beheert en aan welke landelijke norm deze
keringen moeten voldoen. Elke 12 jaar toetst het waterschap of de veiligheid van
de primaire waterkeringen nog voldoet aan de landelijke normering. Uit de laatste
twee toetsingen van de veiligheid bleek dat 99 km van de Waddenzeedijken en
IJsselmeerdijken nog niet aan de norm voldoet. De verbeteringen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de keringen wel aan de norm voldoen, voert Wetterskip Fryslân
uit in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Tussen 2016 en 2018
verbetert het waterschap 34 kilometer aan keringen. Vanaf 2016 worden, zoals de
landelijke planning voorschrijft, de verbeteringen aan de resterende 65 kilometer
voorbereid en uitgevoerd (zie opgave, p.21).

Waddenzeedijken, IJsselmeerdijken en duinen: het zijn de primaire
waterkeringen die het beheergebied van het waterschap beschermen tegen
overstroming vanuit de Waddenzee, het IJsselmeer en de Noordzee. Langs de
vaarten, meren en kanalen liggen bovendien kilometers aan kaden die de lager
gelegen polders beschermen tegen wateroverlast door hoge waterstanden in de
Friese boezem.

Kengetallen
• Dijken langs IJsselmeer en Waddenzee �������������������������������������������������������������������������� 169 km
• Dijken en duinen op Friese Waddeneilanden��������������������������������������������������������������� 43,5 km
• Regionale kaden langs de Friese boezem en
Groninger Westerkwartier����������������������������������������������������������������������������������������������������3.185 km

Via de Friese boezem wordt op gezette tijden water in de zee en op het IJsselmeer
geloosd. Langs de boezem liggen twee typen kaden: regionale en lokale
waterkeringen. De regionale waterkeringen worden door de provincies Fryslân en
Groningen (voor het Westerkwartier) genormeerd . Wetterskip Fryslân beheert de
regionale waterkeringen. De zorg voor de lokale waterkeringen is geheel in handen
van Wetterskip Fryslân.

Landelijk Deltaprogramma
Met het oog op toekomstige klimaatverandering is door de gezamenlijke overheden
en andere belangengroepen het landelijke Deltaprogramma ontwikkeld. Hierin
staat op welke wijze Nederland duurzaam beschermd kan worden tegen
overstromingen.
Actualiseren normering waterveiligheid
De huidige normering van de waterveiligheid stamt uit de jaren ’60 van de vorige
eeuw. Sindsdien heeft Nederland een economische ontwikkeling doorgemaakt
en zijn er nieuwe methoden ontwikkeld om de gevolgschades te bepalen. Daarom
heeft het Rijk de normering van de primaire waterkeringen geactualiseerd. Dit
is gebeurd op basis van nieuwe inzichten in de risico’s van een overstroming.
Bij de nieuwe normering is het Rijk uitgegaan van een basisveiligheid voor elke
Nederlander. Gebieden met grote economische waarden worden bovendien extra
beschermd.

In dit hoofdstuk bespreken we de huidige situatie van en de ontwikkelingen en
doelen rond de primaire (dijken en duinen), regionale en lokale waterkeringen.
Ook het buitendijkse gebied komt aan bod.

3.1 PRIMAIRE WATERKERINGEN
DOEL
Het beheergebied van Wetterskip Fryslân duurzaam beschermen tegen
overstromingen vanuit het IJsselmeer, de Waddenzee of de Noordzee.
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De nieuwe normen zijn niet met de huidige normen te vergelijken. De huidige
normen zijn gebaseerd op een overschrijdingskans: de kans dat een bepaalde
waterstand of golfhoogte wordt overschreden. Deze overschrijdingskans is echter
niet de enige mogelijke oorzaak van een overstroming.
De nieuwe normen - afgeleid uit het gewenste beschermingsniveau - spreken van
een overstromingskans: de kans dat de waterkering of een deel daarvan faalt en
er een overstroming plaatsvindt. Voor het beheergebied van Wetterskip Fryslân
geldt een overstromingskans van 1/3.000 per jaar voor het vaste land (IJsselmeer
en Waddenzee). De primaire waterkeringen op de Waddeneilanden hebben een
overstromingskans van 1/1.000 per jaar. Zie ook bijlage 3 kaart 7.

- Laag 3 - bevat maatregelen op het gebied van crisisbeheersing, zoals
evacuatieplannen van de veiligheidsregio’s. Deze maatregelen helpen om
adequaat te handelen, mocht er een overstroming plaatsvinden.
In hoofdstuk 6 komt de samenwerking in de crisisbeheersing en de rol van het
waterschap hierin aan bod.

Laag 3: Maatregelen voor
crisisbeheersing

Betekenis norm 1/3000 per jaar
Een norm van 1/3000 per jaar betekent dat er elk jaar een kleine kans van
1 op 3.000 is dat de primaire waterkering faalt en dat er een overstroming
plaatsvindt. Over een zeer lange periode komt dit gemiddeld neer op eens in de
3.000 jaar. Vindt een overstroming plaats, dan betekent dit echter niet dat er dan
3.000 jaar geen kans is op overstroming. Het jaar daarop is de kans weer
1 op 3.000. In de vierde veiligheidstoetsing primaire waterkeringen (2017-2023)
controleert Wetterskip Fryslân of de huidige waterkeringen qua hoogte,
breedte en bekleding voldoen aan de nieuwe normering.

Laag 2: Waterveilige ruimtelijke inrichting

Laag 1: Bescherming door primaire
waterkeringen (preventie)

Afbeelding: principe meerlaagsveiligheid

OPGAVE
Vierde toetsing primaire waterkeringen (2017-2023)
In de vierde toetsing primaire waterkeringen (2017-2023) gaat Wetterskip Fryslân
na of de primaire waterkeringen aan de nieuwe norm voor de waterveiligheid
voldoen. Tot 2017 passen het Rijk en waterschappen hiervoor het instrumentarium
(modellen, waterstanden en golfbelastingen) aan de nieuwe normering. In 2023 is
de toetsing afgerond en is duidelijk welke primaire waterkeringen in Nederland nog
verbeterd moeten worden . Wetterskip Fryslân voert de verbeteropgaven uit via
het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het streven is dat in 2050 alle
primaire waterkeringen in Nederland aan de nieuwe norm voldoen.

Meerlaagsveiligheid
Nederland moet duurzaam beschermd worden tegen overstromingen en moet om
kunnen gaan met een mogelijke overstroming (een kleine kans met grote gevolgen).
In de herziening van het landelijke waterveiligheidsbeleid (Herziening NWP1) wordt
daarom ingezet op de zogenaamde ‘meerlaagsveiligheid’.
- Laag 1 - in de meerlaagsveiligheid wordt gevormd door de bescherming door
dijken en duinen en keringen. In 2050 moeten in Nederland alle primaire
waterkeringen aan de nieuwe normering waterveiligheid voldoen.
- Laag 2 - gaat over een waterveilige ruimtelijke inrichting van ons land, zodat bij een
overstroming de schade zo laag mogelijk blijft.
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Voorkeurstrategie Deltaprogramma Waddengebied
In het Deltaprogramma Waddengebied is een regionale voorkeurstrategie
ontwikkeld. De innovatieve dijkconcepten in de voorkeursstrategie zijn:
- Deltadijk
- Multifunctionele dijk
- Overslagbestendige dijk
- Parallelle dijken
- Brede groene dijk
- Rijke dijk
- Dijk met kwelder

Uitvoeren Hoogwaterbeschermingsprogramma
In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma werken het Rijk en de
waterschappen continu aan het verbeteren van de primaire waterkeringen, zodat
deze weer voldoen aan de waterveiligheidsnormering. Om te bepalen welke
primaire waterkeringen als eerste worden aangepakt, worden de waterkeringen
geprioriteerd op basis van het hoogste veiligheidstekort. De projecten met de
grootste veiligheidstekorten worden dus als eerste verbeterd. Als er binnen het
Hoogwaterbeschermingsprogramma mogelijkheden ontstaan om de projecten van
Wetterskip Fryslân versnelt uit te voeren, doet het waterschap dit waar mogelijk. Zo
bereiken we zo snel mogelijk het gewenste veiligheidsniveau voor de ingelanden.
De waterschappen zijn momenteel bezig met het afronden van de dijkverbeteringen
die volgden uit de tweede toetsing primaire waterkeringen (2001-2006). Van
2016 tot en met 2018 voert Wetterskip Fryslân verbeterwerken uit op Ameland, bij
Lemmer en langs de Waddenzeedijken van de vaste wal (totaal 34,4 km).
Uit de (verlengde) derde toetsing primaire waterkeringen (2006-2011) volgde
voor Wetterskip Fryslân 65 km aan verbeterprojecten. Ter voorbereiding op de
projecten langs de Waddenzee (43 km) werkt Wetterskip Fryslân samen met de
waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s aan de Project Overstijgende
Verkenning (POV) (2014-2017). In deze verkenning gaan we na of en hoe de
voorkeursstrategie uit het Deltaprogramma Waddengebied geïmplementeerd
kan worden. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om wensen uit de omgeving te
koppelen aan de dijkverbeteringen (meekoppelen). We zetten bijvoorbeeld in op
het realiseren van innovatieve dijken (dijken met voorland, multifunctionele dijken).
Daarbij anticiperen we op initiatieven uit de maatschappij. De middelen binnen
het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn bedoeld voor het realiseren van de
benodigde waterveiligheid. Om de meerkosten van het meekoppelen van andere
belangen te dekken, zijn dus andere financieringsbronnen nodig.

Ook voor de verbeterwerken langs het IJsselmeer (22 km) bekijkt het waterschap
per project of het mogelijk is om innovaties toe te passen om het gewenste
veiligheidsniveau te bereiken. Ook gaan we na of er een koppeling gelegd kan
worden met de maatregelen die worden genomen langs de oevers van het
IJsselmeer. Deze maatregelen langs de oevers worden genomen omdat het
IJsselmeerpeil in de zomer met 20 cm wordt verhoogd voor de zoetwaterinlaat.
Implementatie nieuwe normering waterveiligheid in instrumentarium
In 2017 wordt de nieuwe normering voor de waterveiligheid wettelijk vastgelegd.
Daarna kunnen de nieuwe normen worden toegepast op de instrumenten van het
waterschap, zoals de legger en de keur. Wetterskip Fryslân brengt in de planperiode
alle activiteiten die te maken hebben met de implementatie van de nieuwe
normering in beeld en stelt hiervoor een implementatieplan nieuwe normering vast.
Overdracht primaire waterkeringen Friese Waddeneilanden
Wetterskip Fryslân is bereid om, volgens de afspraken in het Bestuursakkoord
Water, op termijn de primaire waterkeringen op de Friese Waddeneilanden van
Rijkswaterstaat over te nemen. Als eerste stap in dit proces heeft het waterschap
in 2009 het beheer van de primaire duinwaterkering op Schiermonnikoog
overgenomen. Voor het beheer van de duinen als primaire waterkering stellen we in
2016 een aanvulling op de beheervisie waterkeringen vast.
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In 2015 voeren het Rijk en Wetterskip Fryslân verkennende gesprekken over
de overdrachten van de primaire waterkeringen op Vlieland en de primaire
duinwaterkeringen op Terschelling en Ameland. Als het Rijk de mogelijkheid biedt
om deze primaire waterkeringen over te dragen, kunnen de inventarisaties en
besprekingen voor de overdrachten op Vlieland, Terschelling en Ameland starten.
De uiteindelijke beslissing over de overdrachten op deze eilanden neemt het
waterschap op basis van het definitieve voorstel van het Rijk.

3.2 REGIONALE WATERKERINGEN

MAATREGELEN
1. Implementeren nieuwe normering waterveiligheid
Vaststellen van een implementatieplan over het doorwerken van de nieuwe
normering van waterveiligheid in de activiteiten van Wetterskip Fryslân.
2. Uitvoeren 4e toetsing primaire waterkeringen 2017-2023
Op basis van de nieuwe normering toetst Wetterskip Fryslân of de primaire
waterkeringen voldoen aan de landelijke normering.
3. Uitvoeren Hoogwaterbeschermingsprogramma
Wetterskip bewaakt de voortgang van het deel van het landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma dat wij voorbereiden en uitvoeren. Het
gaat hierbij om zowel de laatste projecten uit de tweede toetsing primaire
waterkeringen (t/m 2018) als de voorbereiding en uitvoering van de projecten
uit de derde toetsing primaire waterkeringen (vanaf 2016). De gezamenlijke
Noordelijke waterschappen voeren bovendien tot en met 2017 een Project
Overstijgende Verkenning uit in het kader van de voorbereiding van de
verbeterwerken langs de Waddenzeekust.
4. Overname primaire waterkeringen Friese Waddeneilanden
In 2015 voeren Wetterskip Fryslân en het Rijk verkennende gesprekken over de
overdrachten van de primaire waterkeringen op de Waddeneilanden. Vanaf 2016
kunnen de besprekingen over de overdrachten worden gestart.

DOEL
Het beperken van de gevolgen bij overstroming van een primaire waterkering.

Onder de term ‘regionale waterkeringen’ vallen twee typen kaden: de oude
zeedijken die niet meer aan zee liggen maar landinwaarts, en een groot deel van de
kaden rond de Friese boezem.

3.2.1 REGIONALE WATERKERINGEN - VOORMALIGE ZEEDIJKEN

HUIDIGE TOESTAND
Omdat door de jaren heen stapsgewijs land is ingedijkt, liggen er aan de landzijde
van de huidige primaire waterkeringen enkele voormalige zeedijken, zoals de
Oude Bildtdijk. In bijlage 3 kaart 7 staat welke secundaire waterkeringen het
waterschap beheert. Deze voormalige zeedijken zijn relatief hoge lijnelementen
in het landschap. Daarom kunnen ze de omvang van een overstromingsgebied
bij een overstroming van een primaire waterkering beperken. De voormalige
zeedijken leveren daarmee een bijdrage in laag 2 van de meerlaagsveiligheid
(zie 3.1). Vanwege de gevolgbeperking is een aantal voormalige zeedijken in het
vorige Waterhuishoudingsplan door de provincie als regionale waterkeringen
aangewezen. Voor de regionale voormalige zeedijken geldt als norm dat Wetterskip
Fryslân deze dijken in hun toestand van 2006 moet gehouden. Als de mogelijkheid
er is, moet het waterschap het waterkerend vermogen verbeteren.
OPGAVE
Voor de nieuwe normering van de primaire waterkeringen is het verloop van een
overstroming en de gevolgen daarvan op basis van de nieuwste inzichten bepaald.
Vanuit deze gegevens kan ook opnieuw naar het effect van de regionale voormalige
zeedijken worden gekeken. Tot 2018 bekijken provincie en waterschap samen dit
aanleiding geeft om de huidige regionale normering (en daarmee van het beleid van
de voormalige zeedijken) aan te passen.
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In het wetsvoorstel voor de aanpassing van de Waterwet aan de nieuwe normering
geeft het Rijk de huidige primaire waterkeringen categorie C op de grens met
de Noordoostpolder en Overijssel geen primaire status meer(zie bijlage 3 kaart
7). Provincie en waterschap gaan tot 2018 na of deze de voormalige primaire
waterkeringen worden opgenomen in het regionale beleid voor de voormalige
zeedijken.
Het herziene beleid voor regionale voormalige zeedijken wordt door de provincie
opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie.
MAATREGEL
1. Actualiseren beleid voormalige zeedijken
Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân gaan op basis van de gegevens die
gebruikt worden voor de nieuwe normering primaire waterkeringen, na of het
beleid voormalige zeedijken aangepast moet worden. De uitkomst hiervan wordt
vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie (2018).

3.2.2 REGIONALE WATERKERINGEN LANGS DE FRIESE BOEZEM
DOEL
Beschermen tegen wateroverlast vanuit het Friese boezemwatersysteem.
HUIDIGE TOESTAND
Het grootste aantal kilometers van de regionale waterkeringen ligt langs de Friese
Boezem, op de grens met de lager gelegen polders. In bijlage 3 kaart 8 staat welke
de regionale waterkeringen langs de Friese boezem Wetterskip Fryslân beheert en
wat de norm is waaraan deze waterkeringen moeten voldoen.
De provincies Fryslân en Groningen normeren deze boezemwaterkeringen,
die regionale belangen beschermen tegen wateroverlast vanuit het Friese
boezemwatersysteem. Het grootste deel van de regionale boezemwaterkeringen
moet een waterstand kunnen keren die 1/100 per jaar voorkomt. Op plekken waar
de risico’s groter zijn, moeten de regionale waterkeringen een waterstand kunnen
keren die 1/300 per jaar voorkomt (zie bijlage 3 kaart 8). Wetterskip Fryslân toetst
elke zes jaar of deze regionale waterkeringen nog aan de norm voldoen.
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maatregelen uit het Veiligheidsplan-II om de waterstand op de Friese
boezem te beïnvloeden ingezet. Bij een zeer extreme hoge waterstand op
de Friese boezem zullen dan allereerst de kaden rondom gebieden met
een geringe gevolgschade overstromen. De overstroming van kaden om
een gebied met een grote gevolgschade kan daardoor zo lang mogelijk
worden voorkomen. Hierdoor worden de maatschappelijke effecten van
een zeer uitzonderlijke situatie zo veel mogelijk beperkt.

Betekenis norm 1/100 per jaar
Een norm van 1/100 per jaar betekent dat de boezemwaterkering een
waterstand moet kunnen keren die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt.
Bij een hogere boezemwaterstand kan er wateroverlast in de achterliggende
polder optreden. Als de waterstand wordt bereikt, betekent dat echter niet dat
deze dan 100 jaar niet voor kan komen. Het jaar daarop is de kans weer 1 op 100.

Bij de meest recente hoogtetoetsing (2014) voldeed iets meer dan 80% van de in
totaal 3.200 kilometer regionale waterkeringen aan de provinciale norm voor wat
betreft de hoogte van de kade. 221 kilometer boezemkade had een hoogtetekort
van meer dan 10 cm. 170 km boezemkade kampte met een kleiner hoogtetekort dan
10 cm. Wetterskip Fryslân verbetert de regionale boezemwaterkeringen die niet
meer aan de norm voldoen. Een grote aanpassing van een kade, die meer ruimtelijke
consequenties heeft, vindt plaats via het Herstelprogramma Oevers en Kaden. Een
geringe aanpassing aan een kade vindt plaats via het reguliere onderhoud. Sinds de
start van het Herstelprogramma Oevers en Kaden heeft het waterschap bijna 1000
kilometer kaden en oevers verbeterd.

Op basis van dit onderzoek heeft het waterschap besloten om risicogericht
ontwerpen in de planperiode uit te gaan werken. Bij risicogericht ontwerpen
worden de toeslagen bij de versterking van regionale boezemwaterkeringen
risicogericht bepaald. Hierbij gebruikt Wetterskip Fryslân het nieuwe en
gedetailleerde beeld van de gevolgschade in achterliggend gebied.
OPGAVE
Derde toetsing regionale boezemwaterkeringen (2016-2021)
Tussen 2016 en 2021 controleert Wetterskip Fryslân of de regionale
boezemwaterkeringen voldoen aan de norm. Hierbij wordt getoetst op zowel
hoogte als op stabiliteit. Zo ontstaat een actueel beeld van de te verbeteren
regionale waterkeringen.

RISICOGERICHT ONTWERPEN
In 2014 heeft onderzoek Wetterskip Fryslân nieuw en gedetailleerder inzicht in de
risico’s voor de polders achter de kaden opgeleverd.

Herstelprogramma Oevers en Kaden
Uit de hoogtetoetsing van 2014 kwam naar voren dat Wetterskip Fryslân zo’n
400 kilometer aan boezemkaden moet verbeteren. De provincie Fryslân
heeft aangegeven dat aan het eind van deze planperiode de helft van de
totale verbeteropgave, zo’n 200 kilometer, moet zijn uitgevoerd. Dit gebeurt
deels via het Herstelprogramma Oevers en Kaden en deels via het reguliere
onderhoudsbudget. In de volgende planperiode pakt het waterschap de
resterende 200 kilometer aan. De opgave zoals die nu bekend is, is dan in 2027
afgerond. In deze planperiode start het waterschap ook met de voorbereiding
van de kadeverbeteringen in stedelijk gebied.

Risicogericht ontwerpen
Voor de regionale waterkeringen voeren we ‘risicogericht ontwerpen’ in. Dat
betekent dat in gebieden waar de potentiële gevolgen van een overstroming
groter zijn, de kaden robuuster worden aangelegd dan in gebieden waar
de potentiële gevolgen minder groot zijn. De kaden voldoen in alle gevallen
minimaal aan de regionale normering. Hierdoor ontstaat voor uitzonderlijk
calamiteuze situaties een intrinsiek robuust en veerkrachtig functionerend
boezemwatersysteem In de bedoelde uitzonderlijk calamiteuze situatie zijn alle
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De opgave voor de verbetering van de regionale waterkeringen wordt in deze
planperiode nog bijgesteld. Dit komt omdat begin 2016 de toetsing van de stabiliteit
van de regionale waterkeringen is afgerond. Uit deze toetsing kan blijken dat meer
kades verbeterd moeten worden. Tegelijkertijd kan als gevolg van de risicogericht
ontwerpen blijken dat kadelengtes tot 2027 niet verbeterd hoeven te worden. Ook
kunnen de nieuwe inzichten leiden tot een andere prioritering van de werken op het
Herstelprogramma Oevers en Kaden.
Bij de planvorming, uitwerking en uitvoering van kadeverbeteringen houdt
Wetterskip Fryslân, zoals de wet voorschrijft, altijd rekening met de doelstellingen
van Natura2000- gebieden. Als er een afweging moet worden gemaakt tussen
veiligheid en natuur, stellen we echter wel de primaire verantwoordelijkheid van het
garanderen van veiligheid voorop.
Leidraad risicogericht ontwerpen
Om een robuust en veerkrachtig boezemwatersysteem te realiseren, differentieert
Wetterskip Fryslân bij de aanleg van kaden, de kadehoogtes op basis van de
risico’s in het achterliggend gebied. Daarom wordt het risicogericht ontwerpen
van regionale waterkeringen in 2016 in de technische leidraad van het waterschap
opgenomen.
MAATREGELEN
1. Leidraad risicogericht ontwerpen
In 2016 wordt de technische leidraad voor het ontwerpen van regionale
boezemwaterkeringen geactualiseerd op basis van de nieuwste technische
inzichten. Tevens wordt het risicogericht toepassen van de toeslagen bij de
kadeverbetering in de leidraad geïntroduceerd.
2. Derde veiligheidstoetsing Regionale Waterkeringen (2016-2021)
In deze periodieke toetsing gaat het waterschap na of de regionale
waterkeringen nog voldoen aan de provinciale norm.
3. Uitvoeren Herstelprogramma Oevers en Kaden
De voortgang van het Herstelprogramma Oevers en Kaden bewaken. Het
programma wordt herzien op basis van de resultaten van de tweede toetsing
regionale boezemwaterkeringen en risicogericht ontwerpen.
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3.3 LOKALE WATERKERINGEN

OPGAVE
Bij de inventarisatie van lokale waterkeringen constateerde Wetterskip Fryslân bij
32 kilometer een hoogtetekort. Deze lokale waterkeringen worden tussen 2016
en 2021 verbeterd. Waar mogelijk doen de eigenaren van de keringen dit zelf. Het
waterschap stelt hiervoor een vergoedingsregeling vast.
Wetterskip Fryslân heeft de lokale waterkeringen, zoals geïnventariseerd voor het
beleidsplan lokale kaden, in 2015 opgenomen in de legger. Om te controleren of
de lokale waterkeringen in goede staat verkeren, schouwt het waterschap deze
vanaf 2016 iedere twee jaar op de onderhoudstoestand. In 2018 beschikken we dan
over alle gegevens die van belang zijn voor het beheer en onderhoud van de lokale
kaden. In een beheerregister houden we de actuele situatie bij.
In 2021 controleert het waterschap ook de hoogte van de lokale waterkeringen.
We vergelijken deze vervolgens met de legger. Als blijkt dat de kadehoogte afwijkt
van de gewenste situatie, moet de lokale waterkering worden verbeterd.. De
verbetering van lokale kaden worden uitgevoerd door het waterschap of door
de eigenaren, waarvoor het waterschap hen dan subsidie geeft. Vanaf 2022 kan
jaarlijks 6 kilometer aan lokale waterkeringen worden aangepakt.

DOEL
Bescherming bieden tegen wateroverlast, passend bij de lokale situatie.
HUIDIGE TOESTAND
De categorie lokale waterkeringen is een diverse verzameling van kaden. Lokale
waterkeringen zijn niet door de provincie zijn aangewezen en genormeerd omdat
deze geen regionaal, maar een lokaal belang beschermen. Wetterskip Fryslân zorgt
ervoor dat de lokale waterkeringen het achterliggende gebied beschermen tegen
wateroverlast. Er zijn verschillende typen lokale waterkeringen: van zomerpolders
langs de boezem tot kaden die twee peilgebieden van elkaar scheiden binnen het
deelwatersysteem.
In het beheergebied van Wetterskip Fryslân ligt ongeveer 670 kilometer aan lokale
waterkeringen. De kaden rondom hoogwatercircuits in het veenweidegebied en
de buitendijkse waterkeringen in het IJsselmeer en de Waddenzee vallen niet
onder het beleid voor lokale waterkeringen. De kaden rondom hoogwatercircuits
in veenweidegebied worden meegenomen in het beleid voor veenweide
en de buitendijkse kaden komen aan de orde bij de verduidelijking van de
verantwoordelijkheden in het buitendijks gebied. Bijlage 3 kaart 9 laat zien welke
lokale waterkeringen die Wetterskip Fryslân beheert.

MAATREGEL
1. Uitvoeren beleid lokale waterkeringen
Wetterskip Fryslân verbetert de opgave voor de huidige lokale waterkeringen en
voert de inspectie en de hoogtetoetsing uit.

Lokale waterkeringen zijn kunstmatig opgeworpen, kleinschalige verhogingen
in het landschap. Deze keringen beschermen het grondgebruik tegen
wateroverlast vanuit het oppervlaktewater. Lokale waterkeringen hebben
een waterhuishoudkundige functie en zijn –hoe klein ze soms ook zijn –
waterstaatswerken. Volgens de wet moeten alle waterstaatswerken in een
legger worden opgenomen en is de keur erop van toepassing.

3.4 BUITENDIJKSE GEBIEDEN
DOEL
Bewustzijn creëren van de risico’s in buitendijkse gebieden en helderheid scheppen
over verantwoordelijkheden voor kaden buiten de primaire waterkeringen.
HUIDIGE TOESTAND
Buiten de IJsselmeerdijken, Waddenzeedijken en duinwaterkeringen liggen
buitendijkse gebieden. In deze gebieden zijn grotere risico’s op overstroming door
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3.5 INSTANDHOUDING

buitenwater. De verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid in deze gebieden ligt
bij de eigenaren/ondernemers van de buitendijkse gebieden. In enkele buitendijkse
gebieden beheren we wel het watersysteem. In de herziening van het Nationaal
waterplan 1 heeft het Rijk bovendien besloten om in de zomer het IJsselmeerpeil
met 20 centimeter te verhogen voor de zoetwaterinlaat bij droogte. Dit flexibele
peilbeheer op het IJsselmeer vereist maatregelen: oevers geschikt maken voor
peilwisselingen, natuurschade mitigeren en wateroverlast voorkomen.
In de herziening van het Nationaal waterplan 1 is door het Rijk voor de situatie met
hoogwater besloten om tot 2050 het gemiddeld winterpeil op het IJsselmeer te
handhaven door een combinatie van spuien en pompen. Hiervoor zullen in 2021 de
eerste pompen in de Afsluitdijk gereed zijn.

DOEL
De primaire, regionale en lokale waterkeringen in het eigen beheergebied in stand
houden.
BEHEER EN ONDERHOUD
Huidige toestand
Wetterskip Fryslân beheert de primaire, regionale en lokale waterkeringen
en zorgt voor een goede waterkerende toestand van de waterkeringen. Deze
taak van het waterschap wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Dan doen we
bijvoorbeeld door de grasmat goed te onderhouden. Als de actuele toestand van
een waterkering afwijkt van de gewenste toestand, zorgt het waterschap dat het
benodigde onderhoud wordt uitgevoerd. Is het waterschap niet verantwoordelijk
voor het onderhoud, dan verzoeken we de verantwoordelijke om het onderhoud
uit te voeren. Bij het beheer van de waterkeringen hoort ook de bestrijding van de
muskusrat. Zo voorkomen we graafschade aan de boezemwaterkeringen zodat de
goede waterkerende toestand van de waterkeringen gewaarborgd wordt.Samen
met maatschappelijke partners deed het waterschap in 2015 onderzoek naar de
grootschalige schade aan kaden door de muizenplaag, dit om een beter beeld te
krijgen van de effecten op de boezemwaterkeringen.

OPGAVE
De gezamenlijke overheden langs het Friese IJsselmeer hebben afgesproken
om de verantwoordelijkheden in het buitendijkse gebied te verhelderen. . Meer
helderheid in de verantwoordelijkheden is soms ook nodig in het Waddengebied.
Daar vragen bijvoorbeeld de aan te leggen buitendijkse kaden bij het gemaal
Vijfhuizen om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.
Het Rijk onderzoekt de maatregelen die nodig zijn om het zomerpeil op het
IJsselmeer met 20 cm te kunnen verhogen. Daarbij gaat het Rijk ook na of deze
maatregelen gecombineerd uitgevoerd kunnen worden met bijvoorbeeld de werken
uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

OPGAVE
In de beheervisie waterkeringen staat per type waterkering het beheer beschreven.
Omdat Wetterskip Fryslân in de planperiode nieuw beleid implementeert, passen
we de beheervisie waterkeringen waar nodig aan.De inspectie Leefomgeving
en Transport ziet toe op de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. Dit is het
gevolg van afspraken uit het Bestuursakkoord Water. In de planperiode maakt het
waterschap al haar activiteiten in de zorg voor primaire waterkeringen helder en
transparant.

MAATREGEL
1. Verantwoordelijkheden voor de kaden in de buitendijkse gebieden verduidelijken
Samen met de provincie Fryslân en de betrokken gemeenten bepaalt Wetterskip
Fryslân de verantwoordelijkheden voor kaden in het buitendijks gebied in het
IJsselmeer en de te realiseren buitendijkse kaden bij het gemaal Vijfhuizen.
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VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
Door vergunningverlening, toezicht en handhaving kan Wetterskip Fryslân de
gewenste toestand van de primaire, regionale en lokale waterkeringen in stand
houden. Vergunningen zorgen ervoor dat activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen
zo plaatsvinden, dat de waterveiligheid van de waterkeringen gewaarborgd
blijft. Tegen activiteiten die de waterveiligheid van de waterkeringen negatief
beïnvloeden, treedt het waterschap handhavend op.
MAATREGEL
1. Evaluatie en actualisatie beheervisie waterkeringen
Wetterskip Fryslân neemt het nieuwe waterveiligheidsbeleid voor primaire
waterkeringen, het risicogericht ontwerpen voor regionale waterkeringen en het
beleid voor lokale waterkeringen op in de beheervisie waterkeringen. Daarnaast
gaan we na of de beheervisie waterkeringen op andere onderdelen aanpassing
behoeft.
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Voldoende water

Handhaver Piet de Jong in gesprek met veehouder Anton Roest
uit Siegerswoude. Anton heeft een goed waterpeil nodig voor zijn
bedrijfsvoering. Samen met het waterschap werkt de agrarische
sector aan een schoon boerenerf en het verbeteren van de
kwaliteit van het oppervlaktewater.
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VOLDOENDE WATER >

4.1 WATERBEHEER ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN

Eén van de hoofdtaken van Wetterskip Fryslân is zorgen voor voldoende water.
Daartoe regelt het waterschap de waterpeilen, voert ze onderhoud uit en stemt
ze de inrichting van het watersysteem zo goed mogelijk af op de functies en
wensen van gebruikers.

afvoer en de waterpeilen goed te beheersen met de bestaande waterinfrastructuur,
gemalen en kunstwerken. Wetterskip Fryslân kan dan goed voldoen aan de
waterbehoefte in de deelgebieden voor verschillende gebruiksfuncties: landbouw,
natuur of bebouwing.
DOEL
Een duurzaam en kosteneffectief peilbeheer uitvoeren dat zo goed mogelijk
aansluit bij verschillende vormen van land- en watergebruik.

Kengetallen
Gemalen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������838
Stuwen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5.521
Inlaten����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ca. 5.200
Peilgebieden��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ca. 8.200
Hoofdwatergangen in onderhoud ����������������������������������������������������������������������������� ca.. 5.800 km
Spuisluizen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

HUIDIGE TOESTAND
In de Watergebiedsplannen (zie kader) bepaalt Wetterskip Fryslân de
gewenste waterpeilen in de deelsystemen. Deze worden vervolgens
vastgelegd in peilbesluiten. In bijlage 3 kaart 10 staan de begrenzingen van de
watergebiedsplannen. In de afgelopen periode heeft het waterschap in haar
beheergebied de gewenste peilen van de polders en vrij afwaterende gebieden
voor de landbouw en natuur geactualiseerd. Daarmee hebben we het gewenste
grond- en oppervlaktewaterpeil (voorheen GGOR) vastgelegd.

Centraal in deze taak staat het operationeel peilbeheer. Dat betekent dat bij
watertekorten voldoende water wordt aangevoerd, en bij wateroverschotten het
teveel aan water wordt afgevoerd. Met gemalen en andere waterkunstwerken kan
Wetterskip Fryslân dit dagelijks sturen. Bij de inrichting van de watersystemen houdt
het waterschap rekening met verwachte ontwikkelingen, zoals klimaatverandering
en bodem- en maaivelddaling. Dergelijke ontwikkelingen vragen om maatregelen,
zodat we ook in de toekomst voor het gewenste grond- en oppervlaktewaterpeil
kunnen zorgen.

Watergebiedsplannen
Door het opstellen van Watergebiedsplannen vult Wetterskip Fryslân vijf
beleidsthema’s uit het WBP 2010-2015 concreet en gebiedsspecifiek nader
in. Het betreft gewenste waterpeilen, normering regionale wateroverlast,
droogtebestrijding, Kaderrichtlijn Water en de knelpunten beheer en onderhoud.
In de plannen staan knelpunten, kansen en opgaven van deze beleidsthema’s. In
totaal worden er 20 Watergebiedsplannen opgesteld. Nadat een Watergebiedsplan
is vastgesteld, worden de peilbesluiten herzien.

In dit hoofdstuk beschrijven we de doelen en maatregelen voor Voldoende
Water onder verschillende omstandigheden. Daarnaast gaan we in op het
grondwaterbeheer en het onderhoud van de watersystemen.

4.1 WATERBEHEER ONDER NORMALE OMSTANDIGHEDEN

Met het opstellen van de watergebiedsplannen heeft het waterschap de
knelpunten in de inrichting van de deelsystemen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat
de waterpeilen voor de functie landbouw goed op orde zijn. Bijlage 3 kaart 11 geeft
de doelrealisatie voor de functie landbouw weer.

Het overgrote deel van het jaar is het niet extreem droog of nat, maar is sprake van
normale weersomstandigheden. Onder die omstandigheden zijn wateraan- en
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Verdroging in natuurgebieden
De (grond)watercondities in de Friese natuurgebieden voldoen in veel gevallen
nog niet aan de voorwaarden voor de beoogde natuurdoelen. Veel natuurgebieden
hebben dan ook last van verdroging. Bijlage 3 kaart 12 bevat de doelrealisatie voor
de functie Natuur. In de Watergebiedsplannen hebben we de knelpunten voor
deze functie in kaart gebracht. Wetterskip Fryslân werkt samen met de provincie
Fryslân, de terreinbeherende organisaties en de gemeenten aan maatregelen om
verdroging te voorkomen en/of te verminderen. Er zijn maatregelen beschreven om
de natuurgebieden beter van water te voorzien en de verdroogde natuurgebieden
met de hoogste prioriteit zijn op de zogenaamde TOP-lijst geplaatst. .Wijzigingen
van het Rijksbeleid hebben er echter toe geleid dat hiervoor minder middelen
beschikbaar zijn. Daardoor is de aanpak van verdroogde natuurgebieden vertraagd.

Waterhuishoudkundige infrastructuur
Wetterskip Fryslân kent momenteel 8200 peilgebieden en 838 bemalings
eenheden. Met deze uitgebreide en gedetailleerde infrastructuur levert het
waterschap maatwerk om de functies te bedienen. Dit maatwerk vergtintensief
beheer en onderhoud, dat veel geld kost.

Maaivelddaling in het veenweidegebied
In het Friese veenweidegebied (zie bijlage 3 kaart 5), het lage middengebied
in de provincie Fryslân, bestaat de bodem voornamelijk uit veen. Vanwege de
drooglegging oxideert de bovenste bodemlaag en wordt deze steeds verder
afgebroken. Hierdoor daalt het maaiveld en ontstaat schade aan gebouwen en
infrastructuur (wegen, leidingen, riolering). Bovendien veroorzaakt de veenafbraak
uitstoot van het broeikasgas CO2. Omdat de omgeving rond natuurgebieden daalt,
komen de natuurgebieden in verhouding steeds hoger te liggen en worden ze
steeds droger. Bovendien worden in het omringende agrarisch gebied vanwege
de maaivelddaling de peilen in de sloten verlaagd om de gewenste drooglegging in
de agrarische percelen te handhaven. In verband met deze maaivelddaling moet
Wetterskip Fryslân de waterpeilen met enige regelmaat naar beneden bijstellen
(peilaanpassing).

Peilbesluiten
Wetterskip Fryslân legt het peilbeheer vast in peilbesluiten. Soms moet het
waterschap daarbij een afweging maken tussen verschillende functies. Dit
is vooral aan de orde rondom natuurgebieden en bebouwing of bij andere
kwetsbare functies. Het kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat een agrariër
een lagere gewasopbrengst zal moeten accepteren. Lopen grondgebruikers
hierdoor onevenredige schade op, dan kunnen we besluiten tot afspraken met
de betrokkenen over compensatie te maken. Dat gebeurt door middel van het
instrument groenblauwe diensten (zie paragraaf 6.3).
In natuurgebieden wordt een peil ingesteld dat de natuurdoelen ondersteunt.
Kunnen we die doelen onvoldoende ondersteunen (ook niet met haalbare
en betaalbare maatregelen) dan overleggen we met de provincie Fryslân
om de natuurdoelen in het natuurgebied of de functie van het aangrenzend
landbouwgebied te herzien. Het uitgangspunt in de Natura2000-gebieden is
dat het waterpeil niet mag verslechteren ten opzichte van de huidige situatie.
Peilwijzigingen rondom Natura2000-gebieden mogen niet leiden tot verslechtering
van de situatie. Daarom worden peilbesluiten over deze gebieden getoetst op de
Natura2000-doelstellingen.
In bebouwd gebied stemt Wetterskip Fryslân het peilbeheer af op voldoende
drooglegging. Daarbij houden we rekening met diverse voorzieningen, zoals
riooloverstorten.

OPGAVEN
Bij het peilbeheer in de boezem, polders en vrij afwaterende gebieden streeft
Wetterskip Fryslân naar een waterpeil waarbij de huidige functies (landbouw,
natuur, bebouwing) optimaal worden bediend. Het waterschap houdt ook rekening
met de functies van het water zelf (vaarweg, zwemwater, viswater, de ecologische
functie van water en de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit).

De Friese boezem
De Friese boezem is voor Wetterskip Fryslân van groot belang voor het aan- en
afvoeren van water van en naar de deelsystemen. De boezem wordt daarnaast
gebruikt als vaarweg en zwemwater en heeft ook een ecologische functie. In het
(peil)beheer van de boezem houdt het waterschap rekening met de eisen van deze
functies. Het peilbeheer van de Friese boezem is vastgelegd in het peilbesluit uit
1999. Het streefpeil is 0,52 meter minus N.A.P.
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Bestuursnota Veenweide
Wetterskip Fryslân vindt het belangrijk om onherstelbare schade aan natuur,
landschap, infrastructuur en hoge maatschappelijke kosten voor de burger te
voorkomen. Voor de veenweidegebieden werkt het waterschap dan ook aan een
maatregelenpakket en peilbeheer dat de maaivelddaling vertraagt. Daardoor
kan schade aan gebouwen met houten paalfunderingen zo veel mogelijk
worden voorkomen en wordt de CO2-uitstoot verminderd. De voornemens in
de Veenweidevisie (vastgesteld door Provinciale Staten) en de Bestuursnota
Veenweide vormen de basis voor deze maatregelen. Het waterschap concentreert
zich daarbij vooral op de gebieden met een dik veenpakket. In bijlage 3 kaart
13 zijn de gebieden aangegeven waarin het waterschap aanpassingen wil
doorvoeren. Maatwerk is vereist: per gebied bekijken we welke mogelijkheden en
noodzakelijkheden er zijn. De maatregelen van het waterschap zijn ers op gericht
om agrariërs in het veenweidegebied in staat te stellen op verantwoorde wijze
landbouw te blijven uitoefenen.

2. Langs aaneengesloten (lint)bebouwing gaat Wetterskip Fryslân, daar waar
het effectief is, uit van een robuuste inrichting met brede hoogwaterzones.
Hoogwatervoorzieningen die niet meer functioneel en doelmatig of
kosteneffectief zijn, worden opgeheven.
3. Rondom natuurgebieden en langs kwetsbare bebouwing hanteert Wetterskip
Fryslân een overgangspeil naar het aanliggende landbouwgebied. De
laagste grondwaterstand komt daarbij in de zomer niet beneden de 80
centimeter (GTII*). In veel gevallen komt dat overeen met een drooglegging
van 60 centimeter. Voor sommige natuurgebieden kunnen verdergaande
maatregelen worden getroffen (geringere drooglegging). Dit geldt vooral voor
de deelgebieden die in de Veenweidevisie als kansrijk zijn aangemerkt met
betrekking tot het behouden van de Fryske Veenweidewaarden. Hiervoor zal
Wetterskip Fryslân samen met de provincie Fryslân kaders moeten ontwikkelen.
Daarbij moet onder meer aandacht worden besteed aan nadeelcompensatie bij
onevenredige nadelen voor grondgebruikers.
Peilbesluiten
Wetterskip Fryslân actualiseert haar peilbesluiten in principe 1 keer per 10 jaar.
Dan worden ook verzoeken om peilwijzigingen beoordeeld. Tussentijds past het
waterschap de peilen alleen aan bij een formele functiewijziging (zoals een nieuw
bestemmingsplan), een uitwerking van nieuw beleid of een verbeteringsplan
van het waterschap. Soms staat het waterschap een tijdelijke afwijking van het
peilbesluit toe. Dit gebeurt altijd onder voorwaarden, met een vergunning en alleen
als de afwijking geen andere belangen schaadt. Deze tijdelijke ontheffing van het
peilbesluit wordt bij het opmaken van een nieuw peilbesluit opnieuw beoordeeld.
In een deel van de vrij afwaterende gebieden is geen of onvoldoende wateraanvoer
mogelijk. Daardoor zakken de peilen in deze gebieden uit en kan het peil niet
worden gegarandeerd. Als de nieuwe provinciale waterverordening in werking
treedt, zullen in plaats van gebieddekkende peilbesluiten voor deze gebieden
streefpeilen voor de kunstwerken in het hoofdwaterstelsel (bijv. stuwen in beken)
worden vastgesteld.

Bestuursnota Veenweide
In 2014 stelde Wetterskip Fryslân de bestuursnota Veenweide op. Hierin staan
richtlijnen en randvoorwaarden voor het peilbeheer bij kwetsbare functies (natuur,
bebouwing) en in gebieden waar ingezet wordt op behoud van het veen (met name
Natura2000-gebieden en weidevogelgebieden). De bestuursnota is een uitwerking
van de langetermijnvisie voor het veenweidegebied, die provincie Fryslân opstelde
in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân.

Het waterschap hanteert in het Veenweidegebied de volgende uitgangspunten:
1. De gemiddelde drooglegging in een peilvak wordt ingesteld op maximaal 90
centimeter. In gebieden met een veenlaag dikker dan 80 centimeter worden hoge
zomerpeilen toegepast. Bij hoge zomerpeilen is sprake van een drooglegging
van 50 tot 60 centimeter. Dit kan gedurende de zomer variëren als reactie op
droog of nat weer (flexibel peilbeheer). Met name in de klei-op-veengebieden zijn
hiervoor goede mogelijkheden.
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MAATREGELEN
1. Wetterskip Fryslân actualiseert in 2018 het peilbesluit voor de boezem en
operationeel peilbeheer.
2. Voor de boezem wordt een beheervisie opgesteld. Daarin legt het waterschap
het beleid en de uitgangspunten voor de inrichting en het beheer en onderhoud
van de boezem (wateren, oevers en kunstwerken) vast. We houden daarbij
rekening met de verschillende functies van de boezem. In de beheervisie worden
de actuele beleidsbeslissingen meegenomen. Wetterskip Fryslân stemt zowel
de beheervisie als het peilbesluit af met de boezemvisie, die de provincie Fryslân
in samenwerking met het waterschap opstelt.
3. Ook voor de deelsystemen wordt een beheervisie opgesteld. Hierin legt het
waterschap het beleid en de uitgangspunten voor de inrichting en beheer en
onderhoud van de polders en vrij afwaterende gebieden vast.
4. Wetterskip Fryslân neemt maatregelen in gebieden waar de huidige streefpeilen
afwijken van de gewenste situatie of waar de inrichting moet worden
verbeterd. Nieuwe ontwikkelingen die voortkomen uit de Veenweidevisie,
Toekomstbestendig Waterbeheer en opgaven uit het Waterbeheerplan worden
meegenomen in de uitvoering. Wetterskip Fryslân prioriteert de maatregelen
uit de Watergebiedsplannen in een uitvoeringsprogramma en heeft daarbij
aandacht voor de financiële haalbaarheid. Voor de gebieden waar het huidige
streefpeil niet overeenkomt met de gewenste situatie stelt het waterschap
nieuwe peilbesluiten op.
5. In het Veenweidegebied voert Wetterskip Fryslân samen met de provincie
Fryslân en agrariërs proeven uit met het toepassen van onderwaterdrainage en
natte teelten (paludecultuur).
6. Voor de gebieden die in de Veenweidevisie zijn aangewezen als pilotgebieden,
stelt het waterschap inrichtings- en beheerplannen en peilbesluiten op. De
plannen zijn gericht op maatregelen die ook op lange termijn leiden tot behoud
van de veengronden. Overal waar het veen dikker is dan 80 centimeter, geldt een
maximale drooglegging van 90 centimeter, maar in de pilotgebieden zal sprake
zijn van een geringere drooglegging.

Toekomstbestendig Waterbeheer
Het waterschap streeft naar een kosteneffectieve, robuuste, veerkrachtige,
klimaatbestendige en ecologisch verantwoorde inrichting van de watersystemen
in 2050. We identificeren kansrijke richtingen en we maken financiële effecten
en gevolgen op de functies en waarden inzichtelijk. Uitgevoerde studies in het
kader van Toekomstbestendig Waterbeheer laten zien dat er perspectiefvolle
mogelijkheden zijn om het watersysteem in delen van het beheergebied van
Wetterskip Fryslân te vereenvoudigen. Dit leidt op lange termijn tot lagere
beheer- en onderhoudskosten. In de agenda Toekomstbestendig Waterbeheer
staat een aantal kansrijke maatregelen die kunnen helpen om te komen tot een
kosteneffectieve, duurzame inrichting van de watersystemen. Het gaat vooral om
maatregelen als het samenvoegen van peilvakken en bemalingseenheden, het
afkoppelen van gebieden van de boezem en het vasthouden en conserveren van
water in de vrij afwaterende gebieden.

Toekomstbestendig Waterbeheer
Toekomstbestendig Waterbeheer richt zich op het ontwikkelen van een bestuurlijke
langetermijnvisie voor een duurzame, robuuste en klimaatbestendige inrichting
van het watersysteem van Wetterskip Fryslân. Het waterschap verkende
de mogelijkheden door diverse onderzoeken en studies naar peilvakken en
bemalingsgebieden samen te voegen, opvaarten op polderpeil te brengen en
pilotstudies uit te voeren in de Greidhoeke en de stroomgebieden van Tsjonger en
De Lende. In een pilot binnen de Greidhoeke zijn de inwoners betrokken bij de ideeen visievorming. Dat heeft geleid tot bewustwording en draagvlak.
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4.2 WATERBEHEER ONDER EXTREEM NATTE OMSTANDIGHEDEN
Extreem natte omstandigheden ontstaan als gevolg van een groot en soms ook
langdurig neerslagoverschot. De infrastructuur van het watersysteem is dan niet in
staat om de grote hoeveelheid water tijdig af te voeren. Daardoor kan (plaatselijk)
wateroverlast kan ontstaan. De verwachting is dat door klimaatveranderingen
steeds vaker situaties met extreem natte omstandigheden zullen voorkomen.
DOEL
Wateroverlast bij extreme regenval voorkomen, zodat schade en overlast zoveel
mogelijk wordt beperkt. Hierbij anticipeert Wetterskip Fryslân op de verandering
van het klimaat volgens de daarvoor landelijk gehanteerde klimaatscenario’s.

Veiligheidsplan-II
In het Veiligheidsplan-II, dat in 2014 is vastgesteld, heeft het waterschap onderzocht
hoe het op dit moment met de kans op wateroverlast in deelsystemen en boezem is
gesteld en hoe dat in 2050 het geval is. In het Veiligheidsplan-II zijn de maatregelen
opgenomen die het waterschap treft om wateroverlast nu en in de toekomst tegen
te gaan.

HUIDIGE TOESTAND
Uit onderzoek (Veiligheidsplan II) bleek dat het boezemsysteem in de huidige
situatie extreme waterstanden goed aankan. Lokaal kunnen er echter wel
knelpunten ontstaan, vooral in gebieden waar de kaden nog niet aan de
normhoogte voldoen. Door boezemgemalen en waterberging in te zetten én
water tijdelijk te bufferen in de deelsystemen, kan de waterstand op de boezem
gecontroleerd worden zonder dat er wateroverlast optreedt. Circa 99% van de
deelsystemen in het beheergebied van Wetterskip Fryslân voldoet aan de normen
die gelden voor wateroverlast. In deze gebieden is over het algemeen voldoende
afvoer- en bergingscapaciteit beschikbaar om de waterpeilen te beheersen. Enkele
deelgebieden voldoen niet aan de norm. Dit zijn vooral gebieden met een geringe
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drooglegging door een lage ligging ten opzichte van de omgeving. Deze gebieden
kunnen iets vaker overstromen dan de norm aangeeft.

Waterberging realiseren
De belangrijkste maatregel om in de deelsystemen aan de normen voor
regionale wateroverlast te voldoen, is het realiseren van waterberging. Dit kan
op verschillende manieren: door grond langs watergangen aan te kopen en te
vergraven tot water of door tijdelijk in lager gelegen gebieden water op het land
toe te staan in ruil voor een vergoeding, waarvoor het instrument van groenblauwe
diensten kan worden ingezet. Het realiseren van waterberging wordt meegenomen
in de uitvoering van de maatregelen uit de watergebiedsplannen. Grondeigenaren
zijn terughoudend met het verkopen van grond voor waterberging. Daardoor gaat
de realisering langzaam. Het waterschap kan in voorkomende gevallen gebruik
maken van de gedoogplicht .

OPGAVEN
De watersystemen moeten nu en in de toekomst minimaal voldoen aan de normen
die gelden voor wateroverlastsituaties. In onderstaande tabel staan de normen
voor regionale wateroverlast. Het gaat om situaties waarbij het water in de sloten
van de deelsystemen buiten de oevers treedt door extreme neerslag. De normen
gelden voor de peilvakken in de deelsystemen, waarbij de meest voorkomende
gebruiksfunctie bepalend is.
GRONDGEBRUIK

INUNDATIEFREQUENTIE

MAAIVELDCRITERIUM

Grasland

1 keer per 10 jaar

5%

Mais

1 keer per 25 jaar

5%

Overige landbouw ( incl. hoogwaardige
akkerbouw)

1 keer per 50 jaar

1%

Bebouwd gebied

1 keer per 100 jaar

0%

n.v.t.

n.v.t.

Natuur

Wateroverlast in bebouwde gebieden
Wateroverlast in de bebouwde gebieden kan verschillende oorzaken hebben. Zo
kan de overlast voortkomen uit het watersysteem, in de riolering of in de ruimtelijke
inrichting. In het kader van de Wateractieve Stad bepaalt Wetterskip Fryslân in
de planperiode samen met de gemeenten of wateroverlast verder moet worden
onderzocht en welke maatregelen nodig zijn om wateroverlast te voorkomen. Het
waterschap en gemeenten kunnen voor de realisatie van waterberging gebruik
maken van het instrument van de zgn. “waterbergingsbank”.

Voorbeeld: de norm voor de functie grasland houdt in dat wateroverlast in een
peilvak 1 keer per 10 jaar acceptabel is; in de laagste vijf procent van dat peilvak mag
vaker dan 1 keer per 10 jaar wateroverlast optreden.

Extreme waterstanden op de Friese boezem
Extreme waterstanden die statistisch gezien 1 keer per 100 jaar voorkomen, mogen
in de deelsystemen van de Friese boezem niet leiden tot wateroverlast. Delokale
maatgevende boezemwaterstand wordt bepaald en dient als berekeningsbasis
voor de hoogte van de kaden. . Enkele deelgebieden krijgen hogere en sterkere
kaden. Deze kunnen een extreme waterstand keren die 1 keer per 300 jaar
voorkomt.

Als een peilvak niet aan de norm voldoet, bepaalt Wetterskip Fryslân of het op basis
van de kosten en baten realistisch is om maatregelen te treffen. Blijkt dat niet zo
te zijn, dan wordt het maaiveldcriterium aangepast. Op plekken waar de huidige
situatie in de deelsystemen beter is dan de norm, hebben we een voorkeur voor het
behoud van de bestaande situatie. Als dit om maatregelen vraagt om de gevolgen
van klimaatontwikkelingen te compenseren leidt dat tot extra inspanningen en
kosten, Dan weegt het waterschap ook in deze situaties de kosten en baten af om
te bepalen of een maatregel wordt gerealiseerd.

Maatregelen bij stijging boezempeil
Door klimaatveranderingen zullen in de toekomst steeds vaker perioden met
intensieve neerslag en verminderde afvoermogelijkheden op het buitenwater
voorkomen. De maatgevende boezemwaterstand kan hierdoor tot 2050 tijdelijk
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met 10 centimeter stijgen. Het waterschap compenseert deze stijging niet door het
aanleggen van hogere kaden, maar treft andere maatregelen. Het uitgangspunt
voor deze maatregelen is het principe van ‘vasthouden, bergen en afvoeren’: we
creëren berging in de boezem en natuurgebieden, houden water vast in hoger
gelegen gebieden, bufferen water in deelsystemen en doen aan anticiperend
peilbeheer.
Bij het bufferen van water in de deelsystemen kan het water tot het maaiveld stijgen.
Dit is alleen acceptabel in landbouw- en natuurgebieden waar zo’n stijging geen
gevolgen heeft voor de natuurdoelstellingen en rode lijst-soorten . Het bufferen
vindt plaats buiten het broedseizoen. Anticiperend peilbeheer betekent dat het
waterschap voormaalt als er een hoogwaterperiode wordt verwacht. Daarmee wort
het boezempeil tijdelijk verlaagd, zodat er extra bergingsruimte komt op de boezem.
Extra maalcapaciteit wordt pas op langere termijn voorzien. Nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van noodbemaling en gebiedsprocessen worden in de planperiode
in acht genomen in de besluitvorming over de uitvoering van maatregelen (zie
Veiligheidsplan en bijlage 3 kaart 14)

4. In de deelsystemen waar de kans op wateroverlast groter is dan acceptabel
gevonden wordt, werkt het waterschap aan extra waterberging. In de
watersystemen waar de huidige situatie beter is dan de norm wordt die situatie
zoveel mogelijk behouden door (extra) waterberging te realiseren.
5. Het waterschap onderzoekt in de vrij afwaterende gebieden de mogelijkheden
voor het vasthouden van water om daarmee wateroverlast benedenstrooms
tegen te gaan. In de planperiode nemen we maatregelen om water vast te
houden.
6. Samen met gemeenten werkt het waterschap aan het verbeteren van de
waterhuishouding in bebouwde gebieden. Daarbij geven we invulling aan de
afspraken die in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie over de Wateractieve
stad zijn gemaakt.
7. In 2018 evalueert Wetterskip Fryslân het Veiligheidsplan en wordt gekeken naar
de voortgang van maatregelen. In 2021 wordt het Veiligheidsplan herijkt.

4.3 WATERBEHEER ONDER EXTREEM DROGE OMSTANDIGHEDEN

MAATREGELEN
1. Anticiperend peilbeheer wordt meegenomen in de actualisatie van peilbesluit
en het operationele peilbeheer van de Friese boezem. Daarbij worden de
verschillende functies van de boezem in acht genomen.
2. Met provincie en natuurbeheerders worden afspraken gemaakt over de
inrichting van natuurgebieden voor waterberging. Tevens wordt een aantal
natuurgebieden reeds als waterbergingsgebied ingericht. Samen met provincie
en de natuurbeheerders is een toetsing uitgevoerd op de geschiktheid van
deze gebieden voor waterberging gezien de bestaande natuurdoelstellingen.
Circa 3500 ha aan natuurgebieden is geschikt voor waterberging, waarbij de
natuurdoelstellingen zijn geborgd. Een deel van de natuurgebieden zal in de
planperiode worden ingericht.
3. In integrale projecten realiseert Wetterskip Fryslân samen met haar partners
boezemuitbreiding.

In droge zomers kunnen problemen ontstaan door een tekort aan water. Dit
tekort kan ontstaan als er in een langere periode zeer weinig neerslag valt, in
combinatie met een beperkte aanvoer van water uit o.a. het IJsselmeer. Een tekort
aan water kan leiden tot verminderde opbrengsten voor de landbouw, verdroging
van natuurgebieden die afhankelijk zijn van water en in extreme gevallen tot
bijvoorbeeld een tekort aan koelwater voor de industrie en energievoorziening.
In gebieden met zoute kwel kan bovendien verzilting van het oppervlaktewater
optreden.
DOEL
Negatieve effecten van droogte en verzilting tegengaan door zoet water zoveel
mogelijk te bufferen en door afspraken te maken over de verdeling van water bij
extreme droogte.
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HUIDIGE TOESTAND
Over het algemeen kan Wetterskip Fryslân het streefpeil van het oppervlaktewater
in de boezem- en de deelsystemen lang handhaven, ook in droge omstandigheden.
Daarvoor wordt in de zomer zoet water aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Ook in
(een deel van) de hoger gelegen zandgebieden kan onder droge omstandigheden
door het opmalen van water nog vrij lang water worden aangevoerd.
Bij aanhoudende droogte kunnen in bepaalde deelgebieden wel nadelige effecten
optreden. Zo verzilt het oppervlaktewater in de noordelijke akkerbouwgebieden
door zout kwelwater en zout schutwater (van de sluizen te Harlingen).
Het waterschap bestrijdt deze verzilting door actief door te spoelen.

De verdringingsreeks kent vier categorieën:
1. Veiligheid en onomkeerbare schade
2. Nutsvoorzieningen
3. Kleinschalig hoogwaardige gebruik
4. Overige belangen
Het waterschap legt de prioritering vast in de beslisregels voor het operationeel
peilbeheer.
Kwetsbare gebieden bij droogte
Met name in het noordelijk akkerbouwgebied en in het vrij afwaterende gebied zijn,
bij droge omstandigheden, aanvullende maatregelen gewenst om de robuustheid
van de watersystemen te verbeteren. In bijlage 3 kaart 15 zijn de zoekgebieden voor
maatregelen aangegeven. Om vrij afwaterende gebieden minder kwetsbaar te
maken voor droogte, kan het waterschap maatregelen treffen. Zo kan het waterpeil
langer worden gehandhaafd of kan het water langer worden vastgehouden.
Hierdoor wordt door de infiltratie vanuit het oppervlaktewater naar het grondwater
de grondwaterstand langer op niveau gehouden. Een andere maatregel is om
watervoorraden aan te leggen in oude zandwinputten door een tijdelijk hoger
waterpeil.

Deltaprogramma Zoetwater
Samen met de provincies, gemeenten en waterschappen heeft het Rijk in het
Deltaprogramma Zoetwater onderzocht welke gevolgen de klimaatontwikkeling
heeft voor het peilbeheer en de zoetwatervoorraad van het IJsselmeer en
omliggende gebieden. Een hoger zomerpeil op het IJsselmeer wordt vergroot de
zoetwaterbuffer, waardoor tot 2050 geen structurele tekort en in de wateraanvoer
naar omliggende gebieden worden verwacht.

De hoeveelheid grondwater is deels afhankelijk van het gebruik door particulieren
en bedrijven. We stimuleren gebruikers daarom om zuinig en bewust met het
grondwater om te gaan. Door onderzoek en pilotprojecten te ondersteunen
vergroot het waterschap dit bewustzijn.

OPGAVEN
Wetterskip Fryslân verwacht dat door de klimaatverandering perioden met extreme
droogte vaker voor zullen komen. In het Deltaprogramma Zoetwater bleek dat de
zoetwatervoorraad van het IJsselmeer met een aangepast peilbeheer tot 2050
voldoende is om de oppervlaktewaterpeilen in de deelsystemen en de boezem te
kunnen handhaven.
Als de wateraanvoer vanuit het IJsselmeer en de boezem toch tekort schiet om
alle functies en gebieden in het beheergebied goed te bedienen, gebruikt het
waterschap de zogenaamde verdringingsreeks. Deze reeks geeft aan welke
functies of voorzieningen prioriteit hebben bij de wateraanvoer en peilhandhaving.

Verzilting
In de noordelijke akkerbouwgebieden streeft Wetterskip Fryslân ernaar om de
zoetwatervoorraad in het grondwater te verhogen. Daardoor wordt de invloed
van de zoute kwel op het oppervlaktewater kleiner. Daarnaast stimuleren we
gebruikers in dit gebied om efficiënter om te gaan met het beschikbare water. Dat
doen we bijvoorbeeld door deel te nemen aan het pilotproject Spaarwater, waarbij
op bedrijfsniveau drainagewater wordt opgevangen en wordt geïnfiltreerd in de
bodem. Op die manier kan een zoetwaterlens worden opgebouwd. Dit zorgt er
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4.4 GRONDWATERBEHEER

onder meer voor dat de landbouw tijdens het groeiseizoen beschikt over voldoende
watervoorraad. Vooralsnog wordt de huidige wijze van verziltingsbestrijding door
middel van gericht doorspoelen effectief geacht. Met de genoemde maatregelen
kan de hoeveelheid doorspoelwater wellicht beperkt worden.

De vraag naar zoet water voor bijvoorbeeld drinkwater, landbouw,
hoogwatercircuits in veengebieden en verdrogingsbestrijding stijgt. Het belang
van zoetwaterbeheer zal de komende jaren dan ook steeds groter worden. Omdat
het grondwater voor een deel voorziet in de stijgende zoetwaterbehoefte, moeten
grondwatervoorraden (voor langere tijd) op niveau worden gehouden.
Bij extreem droge omstandigheden - zoals hiervoor beschreven - gaat het om
tijdelijke situaties, terwijl voor het grondwaterbeheer de structurele situatie
maatgevend is. Toch kan een deel van de maatregelen helpen bij beide
problematieken.

Voorzieningenniveau Zoet Water
In het Deltaprogramma Zoetwater is een nieuw instrument ontwikkeld, waarmee de
beschikbaarheid en verdeling van zoet water (grond- en oppervlaktewater) en de
kans op watertekorten in een bepaald gebied, zowel in normale als in droge situaties
kan worden weergegeven. Dit instrument wordt in de planperiode verder uitgewerkt
en ingezet in de communicatie met de gebruikers van zoetwater.
MAATREGELEN
1. Wetterskip Fryslân onderzoekt de mogelijkheden om in het noordelijke
kleigebied de benodigde hoeveelheid doorspoelwater voor verziltingsbestrijding
te beperken. Hiervoor wordt het pilotproject Spaarwater uitgevoerd.
2. Het waterschap treft maatregelen om de vrij afwaterende gebieden minder
gevoelig te maken voor droogte. Waar mogelijk passen we de inrichting van
bovenlopen en kleinere watergangen van de watersystemen aan, gericht op het
vasthouden van water. Ook het operationeel peilbeheer in deze watersystemen
passen we daarop aan.
3. In het kader van de Wateractieve Stad onderzoeken Wetterskip Fryslân en de
gemeenten wat de mogelijkheden zijn om droogteschade en extreme hitte in
bebouwde gebieden te voorkomen.
4. Samen met de provincie stelt het waterschap het voorzieningenniveau voor
zoetwater op.

DOEL
De grondwatervoorraden op niveau houden.
HUIDIGE TOESTAND
De tendens is dat diepere grondwaterstanden in het beheergebied dalen.
Op sommige locaties in het beheergebied leidt dit tot problemen bij de
drinkwaterwinning. Daarnaast heeft de daling in enkele natuurgebieden een
negatief effect op de aanwezige natuurwaarden.
OPGAVEN
Voor een duurzaam beheer van de grondwatervoorraden is het van belang
om gemiddeld niet meer te onttrekken dan de gemiddelde jaarlijkse
grondwateraanvulling. Om de regionale grondwatersystemen te versterken,
streeft Wetterskip Fryslân er naar het grondwater zoveel mogelijk aan te vullen met
regenwater. Dit kan door meer water vast te houden en te laten infiltreren. Hierdoor
wordt een deel van de neerslag niet voortijdig via het oppervlaktewatersysteem
afgevoerd, maar komt dit ten goede aan de grondwatervoorraad.
Om in te kunnen spelen op de toekomstige vraag naar drinkwater bekijken de
provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Vitens samen hoe om moet worden
gegaan met de (grootschalige) winning van grondwater. De drie partijen gaan
samen uitwerken welke gebieden in Fryslân het meest geschikt zijn voor duurzame

37

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

>1 INLEIDING

>2 TERUGBLIK EN BLIK OP DE TOEKOMST

>3 WATERVEILIGHEID

>4 VOLDOENDE WATER

>5 SCHOON WATER

>6 WATER IN DE SAMENLEVING >7 BELEIDSEVALUATIE, MONITORING EN FINANCIËLE VERANTWOORDING >8 FIGUREN >9 TABELLEN >10 LINKS >11 BIJLAGEN >12 BEGRIPPEN
VOLDOENDE WATER > 4.4 GRONDWATERBEHEER > 4.5 INSTANDHOUDING WATERSYSTEMEN

Om de gewenste toestand van de watersystemen in stand te houden, hanteert
Wetterskip Fryslân vergunningverlening en handhaving. De vergunningen zorgen
ervoor dat activiteiten en ruimtelijke ontwikkelingen zo plaatsvinden, dat het
peilbeheer gewaarborgd blijft. Tegen activiteiten die het peilbeheer negatief
beïnvloeden, wordt handhavend opgetreden. Het accent ligt daarbij op het behoud
van voldoende waterberging.

winning en welke hoeveelheden grondwater daar kunnen worden onttrokken. Zo
bepalen we welke gebieden voorkeur hebben als win- en onttrekkingsgebieden.
MAATREGELEN
1. Het bevorderen van de grondwateraanvulling vraagt de komende jaren om
maatregelen die gericht zijn op meer waterconservering in de beekdalen,
bovenlopen en haarvaten van de vrij afwaterende watersystemen (zandgebied)
in het oostelijk deel van de provincie Fryslân.
2. De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân doen onderzoek naar de balans
tussen de winning voor industriewater en drinkwater, om te voorkomen dat
hoogwaardig grondwater gebruikt wordt voor laagwaardige toepassingen als
koeling.
3. Het waterschap richt het peilbeleid op de Waddeneilanden, naast het bedienen
van de functies, ook op het vergroten van de voorraad zoet grondwater. Zo
zorgen we ervoor dat de natuur niet (verder) verdroogt en dat we voldoende
drinkwater kunnen blijven winnen.
4. De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân onderzoeken welke instrumenten
(zoals het beleid ten aanzien van grondwateronttrekkingen) aangepast of
ontwikkeld kunnen worden om het instandhouden en versterken van de
strategische grondwatervoorraad te bevorderen.

DOEL
De waterinfrastructuur zo in stand houden, dat deze geen belemmeringen heeft
voor de wateraan- en afvoer ten behoeve van het peilbeheer, voor het gebruik als
vaarweg en voor de waterkwaliteit.
HUIDIGE SITUATIE
Wetterskip Fryslân voert het onderhoud over het algemeen preventief uit. Dit
geldt zowel voor het jaarlijks reguliere onderhoud als het baggeren van de
hoofdwatergangen. De bestrijding van exoten als de Grote Waternavel vraagt
soms grotere inspanningen. Voor de vervangingsinvesteringen van kunstwerken
worden de prioriteiten jaarlijks bepaald op basis van de risico’s. Over het onderhoud
van wateren in het bebouwde gebied heeft het waterschap afspraken met de
gemeenten.
OPGAVEN
Kostenbeheersing
Wetterskip Fryslân voert het onderhoud zo extensief mogelijke uit. Daarbij streven
we naar lagere kosten, rekening houdend met de waterkwaliteit, ecologie en ter
plaatse aanwezige andere belangen. Ook houden we rekening met de kaders van
de Flora en Faunawet. De bestrijding van exoten als de Grote Waternavel vraagt
daarbij soms extra aandacht.
In het onderhoud zoekt het waterschap naar een goede balans tussen de kosten
van het onderhoud en het functioneren van het watersysteem. Daarnaast wordt
afgewogen of door een robuuste en duurzame inrichting (bijvoorbeeld door

4.5 INSTANDHOUDING WATERSYSTEMEN
Om het peilbeheer goed te kunnen uitvoeren, onderhoudt Wetterskip Fryslân
vele duizenden kunstwerken en 5800 kilometer hoofdwatergangen. Ingelanden
onderhouden nog eens ca. 12.000 kilometer schouwsloten. Jaarlijks worden
honderden kunstwerken vervangen en/of gerenoveerd. Naast het jaarlijks
reguliere hekkel- en maaionderhoud van de hoofdwatergangen voeren we ook
een baggerprogramma uit. Het onderhoud aan de hoofdwatergangen wordt
niet alleen vanwege het peilbeheer uitgevoerd. Het waterschap heeft afspraken
met de provincie en de gemeenten over het op diepte houden van de van de
kleinere E- en F-vaarwegen (zie bijlage 3 kaart 3). Door de samenhang met het
watersysteembeheer kunnen we dit doelmatig uitvoeren.
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het overdimensioneren van waterlopen) het onderhoud verder geëxtensiveerd
kan worden. Ook het zelfbeheer door ingelanden biedt voor het waterschap
mogelijkheden om het onderhoud te extensiveren.

3. Het waterschap maakt afspraken met gemeenten over het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden in de bebouwde gebieden.

Baggeren
Het huidige baggerprogramma is gebaseerd op een terugkeercyclus van één
keer in de negen jaar. Door verbetering van de waterkwaliteit slibben vaarten en
hoofdwatergangen minder snel dicht dan voorheen. Hierdoor is het mogelijk om
de baggerfrequentie terug te brengen, zonder daarbij in te boeten aan de eisen ten
aanzien van het hydraulische profiel en het vaarwegprofiel.
Het terugbrengen van de baggerfrequentie betekent wel dat in een deel van
de watergangen, waar het slib sneller aangroeit, problemen kunnen ontstaan
voor de wateraanvoer en waterafvoer. Deze plaatsen zijn bekend en worden
op slibaanwas gemonitord. Ook monitort het waterschap vaarwegen. Als de
leggerprofielen overschreden dreigen te worden, nemen we deze plaatsen op in het
baggerprogramma.
Onderhoud kunstwerken
Het onderhoud van de kunstwerken berusten op een risicobenadering. Daarvoor
gebruikt Wetterskip Fryslân assetmanagement. We zoeken dus een balans
tussen het doen van onderhoud, herinvesteren en het accepteren van (tijdelijk)
disfunctioneren.
MAATREGELEN
1. Wetterskip Fryslân legt de onderhoudsprofielen voor E- en F vaarwegen vast in
de legger en past het baggeronderhoudsprogramma hierop aan. Daarbij wordt
gemiddelde baggercyclus van 12 jaar gehanteerd. Voor de brede watergangen is
de gemiddelde baggercyclus 24 jaar. De baggercyclus van vaarwegen en andere
kritische watergangen bepalen we op basis van monitoring.
2. Voor het onderhoud van de boezem en deelsystemen worden
onderhoudsplannen opgesteld c.q. geactualiseerd. We voeren
assetmanagement in, in het beheer en onderhoud van waterlopen en
kunstwerken.
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Schoon water

De zuivering in Heerenveen verwerkt
afvalwater van huishoudens en enkele
grote zuivelfabrieken rondom Heerenveen.
Klaarmeester Egbert Dijkstra bespreekt
de waterkwaliteit met procestechnoloog
Wouter Demmer van kaasfabriek A-Ware.
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5.1 WATERKWALITEIT IN HET WATERSYSTEEM

Schoon water is essentieel voor de bescherming van de volksgezondheid
en de kwaliteit van de leefomgeving. Het is van belang voor recreatie – varen,
zwemmen, sportvissen - en voor het behoud en de ontwikkeling van natuur.
Schoon water is ook economisch van groot belang. Belangrijke sectoren als
de landbouw, beroepsvisserij en watersport zijn afhankelijk van een goede
waterkwaliteit.

Het waterkwaliteitsbeheer is gericht op het beschermen en verbeteren van de
ecologische waterkwaliteit. Een goede chemische waterkwaliteit draagt hieraan
bij. Dit betekent dat er weinig verontreinigende stoffen in het water aanwezig zijn.
De eisen die gesteld worden aan de waterkwaliteit komen voort uit de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze eisen zorgen ervoor dat de waterkwaliteit
geschikt is voor planten en dieren om in te leven, voor het gewenste gebruik door de
landbouw, natuur, recreatie en voor de bereiding van drinkwater. Aan zwemwateren
worden extra eisen gesteld om de gezondheid van zwemmers te beschermen.
Deze eisen komen voort uit de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Wetterskip Fryslân is waterkwaliteits-beheerder voor alle oppervlaktewateren in
het beheergebied (het watersysteem). Het waterschap monitort de waterkwaliteit,
neemt maatregelen voor het verbeteren hiervan en reguleert lozingen en emissies
van bedrijven en de eigen zuiverings-installaties. Ook houdt het waterschap
toezicht op de naleving van regels en treedt het zo nodig handhavend op.
Door de uitvoering van de zuiveringstaak, die bestaat uit het transporteren en
zuiveren van afvalwater levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan het
beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit. Het waterschap werkt daarbij
samen in de waterketen met gemeenten en drinkwaterbedrijven.
•
•
•
•
•
•
•
•


5.1.1 EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER
Sinds de introductie van de KRW staat de bescherming en het verbeteren van
de ecologische waterkwaliteit voorop. In de KRW is hierbij gekozen voor een
benadering per stroomgebied van grote rivieren. Per stroomgebied stelt het Rijk
een stroomgebiedbeheerplan (SGBP) op. Het beheergebied van Wetterskip
Fryslân ligt in het stroomgebied van de Rijn ( SGBP Rijn). Binnen de stroomgebieden
worden grote wateren aangeduid als waterlichamen. In het beheergebied van
Wetterskip Fryslân zijn 24 waterlichamen aangewezen. De waterlichamen zijn op
kaart weergegeven in bijlage 3 kaart 16.

Waterlichamen KRW24
Waterlichamen in Natura20006
Officiële zwemwaterlocaties	
32
Rioolwaterzuiveringsinstallaties
28
Persleiding
814 km
Persgemalen
276
Slibontwateringsinstallaties1
Gezuiverd afvalwater
77 milj m3/j

Per waterlichaam is een KRW-factsheet opgesteld. In deze KRW-factsheets
zijn per waterlichaam de belangrijkste gegevensopgenomen, zoals bijvoorbeeld
de doelen, de toestand en de benodigde maatregelen. De KRW-factsheets zijn
onderdeel van zowel het Waterbeheerplan als het Waterhuishoudingsplan van de
provincie Fryslân en vormen de basis voor het SGBP Rijn. De herziening van de
KRW-factsheets (actualisatie) heeft plaatsgevonden in overleg met overheden en
belangenorganisaties in het KRW-gebiedsproces dat in 2013 en 2014 is doorlopen.
Inspraak op de geactualiseerde KRW-factsheets heeft in een afzonderlijk traject
plaatsgevonden.

(cijfers WF 2014)

In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de waterkwaliteit in het watersysteem.
Daarna komt de waterketen aan bod.
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5.1 WATERKWALITEIT IN HET WATERSYSTEEM

DOEL
De KRW richt zich op duurzame bescherming van de waterkwaliteit in alle wateren.
De Europese Unie streeft naar een ‘goede toestand’ van alle Europese wateren
in het jaar 2015en een duurzame omgang met water binnen heel Europa . Uiterlijk
in 2027 moeten de Europese wateren de goede toestand hebben bereikt. Dit
betekent dat de termijn die beschikbaar is om te werken aan het verbeteren van de
waterkwaliteit met maximaal 2 perioden van 6 jaar kan worden verlengd.
In Nederland zijn de administratieve verplichtingen aan de EU over de toestand van
wateren beperkt tot de KRW-waterlichamen. Voor alle waterlichamen in Fryslân
geldt dat in fases wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen en dat deze
uiterlijk in 2027 behaald moeten zijn. Wetterskip Fryslân maakt dus gebruik van
de maximale tijdsduur van drie planperiodes van zes jaar. Dit geldt ook voor het
uitvoeren van het maatregelenpakket dat nodig is voor het bereiken van de doelen.

de nutriëntenconcentraties in de waterlichamen voldoet niet aan de eisen. Uit
onderzoek is gebleken dat de stikstofconcentraties in de periode van 2000 tot
2006 nog een licht dalende trend vertoonden, maar na 2006 is die afname gestopt.
De fosfaatconcentraties in genoemde periode zijn stabiel of vertonen in sommige
waterlichamen zelfs een licht stijgende trend. Een verdere afname van stikstof- en
fosfaatconcentraties is, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen,
niet te verwachten. De eisen ten aanzien van zuurstof, temperatuur, chloride en
zuurgraad zijn in de waterlichamen in het beheergebied bijna allemaal op orde. Het
doorzicht laat nog te wensen over (ontoereikende tot matige toestand in een groot
aantal waterlichamen).
Voor wat betreft de chemische toestand is sprake van normoverschrijding voor
enkele PAKs op twee locaties (een boezem- en een polderkanaal). Daarnaast
vindt enkele malen per jaar in een aanzienlijk deel van de waterlichamen een
overschrijding plaats van de norm voor gasvormig ammoniak (NH3), een stof die
boven een bepaalde concentratie giftig is voor vissen.

Bij een ‘goede toestand’ gaat het zowel om de chemische waterkwaliteit als
de ecologische waterkwaliteit (bijvoorbeeld voor vissen en waterplanten). De
ecologische en chemische normen zijn respectievelijk door de provincie en het
Rijk vastgesteld. De ecologische normen zijn per watertype en waterlichaam
gedifferentieerd en opgenomen in de KRW-factsheets.
Zes waterlichamen liggen in Natura2000-gebieden. In deze gebieden
gelden specifieke natuurdoelen. De Natura2000-doelen op het gebied van
oppervlaktewater komen tot uiting in de gestelde KRW-doelen. Integrale
maatregelen zorgen ervoor dat de watermaatregelen zoveel mogelijk bijdragen aan
de verschillende natuurdoelen in deze gebieden.

De toestand van de waterlichamen is uitgebreid beschreven in de Beslisnota KRW
2016-2021 en in de KRW-factsheets (bijlage 2) per waterlichaam. In de Beslisnota
KRW is ook nader ingegaan op de ontwikkeling van de waterkwaliteit.
AANPAK
Wetterskip Fryslân rondt het KRW-programma af conform de Europese wetgeving
en afspraken. We blijven KRW-maatregelen kritisch beoordelen op effectiviteit.
Daarnaast zetten we bij de realisering van KRW-maatregelen zo veel mogelijk in
op het combineren van verschillende doelstellingen en het benutten van externe
financiële middelen.

HUIDIGE TOESTAND
Geen enkel waterlichaam in het beheergebied verkeert in een goede toestand.
De KRW gaat bij de beoordeling van de waterkwaliteit uit van het principe ‘oneout-all-out’: als één van de kwaliteitscomponenten niet voldoet aan de eisen, is het
eindoordeel automatisch onvoldoende.

OPGAVEN
De grootste opgaven voor het bereiken van deze goede toestand zijn het
terugdringen van landbouwemissies van en gewasbeschermingsmiddelen naar
het oppervlaktewater en het natuurvriendelijk inrichten van het watersysteem. Het
terugdringen van de emissies van nutriënten is een algemene opgave die geldt voor

De meeste waterlichamen scoren ontoereikend of matig ten aanzien van de
normen voor algen, waterplanten, macrofauna en vis. Ook een groot deel van
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vrijwel het gehele beheergebied. De emissies van bestrijdingsmiddelen in kleinere
wateren vormen in akkerbouwgebieden een knelpunt voor de waterkwaliteit. Het
doel van het natuurvriendelijk inrichten van het watersysteem is het verbeteren
van de leefomstandigheden voor waterplanten en –dieren. Het verbeteren van
de mogelijkheden voor vismigratie is hierbij een belangrijke opgave. Een andere
opgave is het terugdringen van de risico’s van verontreinigde waterbodems en het
beheersen van invasieve exoten zoals de grote waternavel, die het ecologisch en
hydraulisch functioneren van watergangen ernstig kan verstoren.

sector verduurzamen en versterken. In de het DAW is afgesproken dat resterende
waterkwaliteitsproblemen in 2021 voor 80% en in 2027 voor 100% opgelost
moeten zijn. Wetterskip Fryslân zal zich in de planperiode dan ook inzetten voor een
voorspoedige samenwerking bij de uitvoering van maatregelen onder het DAW.
Een van de manieren waarop de sector aan de slag gaat met het verder
terugdringen van emissies, is via het Convenant Erfafspoeling. Dit is een convenant
tussen LTO-Noord Fryslân, Agrarische Jongeren Friesland, de afdeling Friesland
van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Wetterskip Fryslân. Samen
met landbouwbelangenorganisaties heeft het waterschap de keuze gemaakt om
een convenant te sluiten in plaats van de invoering van een heffing. Het convenant,
gekoppeld aan een stimuleringsregeling, heeft het waterschap ontwikkeld om
de problematiek van erfafspoeling aan te pakken. Het convenant biedt echter
meer voordelen en perspectief op substantiële vermindering van de emissies.
De gezamenlijke aanpak moet ertoe leiden dat gedurende de looptijd van het
convenant (2015-2021) de nutriëntenemissie vanaf het erf op melkveebedrijven
met 80% vermindert. De resultaten zullen continu worden gemonitord en het
succes van het convenant zal worden geëvalueerd. In een Uitvoeringsbesluit
van de partners binnen het convenant zijn de afspraken uit het convenant verder
geconcretiseerd.

Terugdringen landbouwemissies
Sinds de jaren tachtig werkt Wetterskip Fryslân aan het terugdringen van emissies
vanuit de landbouw. In combinatie met de sanering van industriële lozingen en het
verbeteren van de zuivering van huishoudelijk afvalwater, hebben we al een forse
verbetering van de waterkwaliteit verwezenlijkt. Sinds 2006 is er echter geen
sprake meer van een daling van de nutriëntengehaltes in het oppervlaktewater. Voor
het bereiken van de doelen is daarom een extra inspanning nodig.
Het grootste deel van de meststoffen in het oppervlaktewater (ruwweg 80%) is
afkomstig van de landbouw. Het landelijke mestbeleid, in de vorm van het Vijfde
actieprogramma Nitraatrichtlijn, zal de emissies vanuit de landbouw in enige mate
verlagen. Een belangrijke extra bijdrage aan de emissiereductie zal geleverd
moeten worden vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW, wordt later in
deze paragraaf toegelicht).

Terugdringen van emissies vanuit lozingen van bedrijven en eigen
zuiveringsinstallaties
Om de waterkwaliteit in stand te houden en te verbeteren, reguleert Wetterskip
Fryslân de lozingen en emissies van bedrijven en de eigen zuiveringsinstallaties.
Het waterschap houdt toezicht op de naleving van regels en treedt zo nodig
handhavend op. De nadruk ligt hierbij op de probleemstoffen.

In akkerbouwgebieden vormen, naast emissies van nutriënten, ook emissies van
bestrijdingsmiddelen een knelpunt. In kleinere wateren overschrijden deze emissies
regelmatig de norm. De emissies bereiken het oppervlaktewater voornamelijk via
uitspoeling uit de bodem en via oppervlakkige afspoeling bij (hevige) regen. Het
waterschap vindt het dan ook belangrijk dat de landbouwsector in de periode 2016
– 2021 ook de emissies van bestrijdingsmiddelen verder terugdringt.

Natuurvriendelijk inrichten watersysteem
Om de ecologische omstandigheden te verbeteren, richt Wetterskip Fryslân
watersystemen natuurvriendelijker in. In de boezem en polders gaat het dan
vooral om het vergroten van het voor waterplanten begroeibaar areaal. In de
meren ontwikkelt het waterschap hiertoe vooral ondiepe, luwe zones in bestaande
boezemlanden en zomerpolders. In (boezem)kanalen en in watergangen in polders

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Met het DAW wil de sector land- en tuinbouw
een bijdrage leveren aan het oplossen van de wateropgaven in Nederland en zo haar
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leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Hoofdwatergangen in polders worden
verbreed, waardoor de watergangen nog maar één maal per jaar onderhouden
hoeven te worden en een deel van de waterplanten kan blijven staan. In polders
worden maalkommen voor gemalen aangelegd, waarin nutriëntenrijk zwevend
materiaal uit polderwater kan bezinken. Het waterschap richt de maalkommen
natuurvriendelijk in, zodat ze een bijdrage leveren aan de ecologie en het verlagen
van de emissie van nutriënten vanuit de polder naar de boezem.

introduceren van natuurvriendelijk onderhoud zullen watergangen nog wel vaak
verruimd moeten worden.
Bij de beken zet Wetterskip Fryslân in op herprofilering van (delen van) de beken.
Deze delen van de beken krijgen dan weer een deel van hun oorspronkelijke
beekkarakter terug. Hierdoor zal de stroomsnelheid toenemen, terwijl de
waterafvoer in natte perioden gegarandeerd blijft. Dit vergroot de mogelijkheden
om de ecologische doelen die daarbij horen te bereiken.
Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân voeren voor een groot deel de
inrichtingsmaatregelen uit, bijvoorbeeld binnen het Herstelprogramma Oevers en
Kaden, uitvoering Watergebiedsplannen en KRW-projecten. Het is ook mogelijk
dat grondeigenaren of agrarische collectieven inrichtingsmaatregelen uitvoeren,
inclusief het onderhoud dat na herinrichting nodig is. Via groenblauwe diensten kan
hier invulling aan worden gegeven.
Een natuurvriendelijk ingericht watersysteem vergroot de mogelijkheden voor
het in stand houden en ontwikkeling van een gezond ecosysteem. Dit verkleint
de vestigingskansen van invasieve exotische soorten en explosieve groei van
plaagsoorten.

Wetterskip Fryslân werkt niet alleen aan een natuurlijkvriendelijke inrichting van
het watersysteem, maar ook aan een robuust watersysteem. Met de uitvoering
van KRW-maatregelen creëren we meer ruimte voor water(berging). Watergangen
richten we zo in, dat ze voor een goed functioneren voor de aan- en afvoer van
water minder afhankelijk zijn van (frequent) onderhoud. Voorafgaand aan het

Natuurvriendelijk onderhoud watersysteem
Natuurvriendelijk onderhoud van watergangen kan de ecologie en waterkwaliteit
verbeteren. Uitgangspunt hierbij is dat er minder frequent onderhoud wordt
gepleegd, zodat een deel van de vegetatie in de watergang kan blijven staan. In
een integraal beheer- en onderhoudsplan wordt beschreven hoe het waterschap
natuurvriendelijk onderhoud uitvoert.
Verbeteren vismigratie
In samenwerking met de vier noordelijke waterschappen voert Wetterskip Fryslân
het programma ‘Ruim baan voor vissen’ uit. Met dit programma wordt gewerkt
aan een gezonde visstand in de binnenwateren en de Waddenzee. Verschillende
vissoorten uit de (Wadden)zee planten zich voort in zoet water of trekken juist van
het zoete naar het zoute water om daar te paaien. De aanwezigheid van dijken,
gemalen, sluizen en stuwen maakt het voor vissen moeilijk om van het ene naar het
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andere water en door de binnenwateren te zwemmen. Het is daarom belangrijk
om kunstwerken beter passeerbaar te maken. Een aansprekend voorbeeld van
dit programma is het gemaal Vijfhuizen, dat in de planperiode in de omgeving van
Hallum wordt gebouwd. Buitendijks realiseren we een zoet-zoutgradiënt, zodat
vismigratie tussen Waddenzee en binnenwater mogelijk wordt. Verder levert het
project bijdragen aan diverse opgaven, zoals het voorkomen van wateroverlast,
verziltingsbestrijding en het verbeteren van de recreatiemogelijkheden in het
gebied. Meer voorbeelden en informatie zijn te vinden op
www.ruimbaanvoorvissen.nl.

Europese, landelijke en provinciale beleid. Ook zoeken we samenwerking met
betrokken organisaties zoals provincie en buurwaterschappen, gemeenten en met
de agrarische sector en burgers.
MAATREGELEN:
1. Evalueren doelen KRW-waterlichamen
In de planperiode 2016-2021 wil Wetterskip Fryslân kennis opdoen over de
haalbaarheid van de doelen na uitvoering van de geplande maatregelen. De
doelen kunnen dan (eventueel) worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak
met de provincie Fryslân. Deze stelt de aangepaste doelen vast.
2. Vaststellen doelen voor overige wateren
Overige wateren zijn wateren buiten de grote KRW-waterlichamen. Met een
landelijke, op de KRW gebaseerde methode stelt de provincie Fryslân de doelen
voor overige wateren vast. In de planperiode zal het waterschap de provincie
adviseren over de te stellen doelen in overige wateren. Hierbij zullen we, met het
oog op beperking van de benodigde monitoringsinspanning, aandacht geven
aan het detailniveau waarop de doelen worden vastgesteld.
3. Natuurvriendelijk inrichten watersysteem
In de planperiode voert Wetterskip Fryslân de inrichtingsmaatregelen uit die zijn
opgenomen in de KRW-factsheets per waterlichaam en samengevat in de KRWBeslisnota.
4. Actualiseren beleid en uitvoering maatregelen ten aanzien van vis
Het beleid ten aanzien van vis staat in de beleidsnota Ecologie en Vis en werkt
door in de Keur van Wetterskip Fryslân. Het Rijk past de Visserijwet aan. Als
het nodig is, past het waterschap haar beleid in de periode 2016-2021 daarop
aan. Binnen het programma ‘Ruim baan voor vissen’ worden de belangrijkste
migratieknelpunten opgelost. Een belangrijk project is de realisatie van het
gemaal Vijfhuizen, waarmee een nieuwe overgang tussen zout en zoet water
wordt gemaakt. In de planperiode zal Wetterskip Fryslân nader bepalen in
hoeverre kunstwerken één- of tweezijdig passeerbaar moeten zijn voor vis, of
er nog resterende belangrijke knelpunten voor vismigratie zijn, hoe de (te) hoge
brasemstand zich ontwikkelt en of een pilot met visstand beheer (wegvangen
brasem) een effectieve maatregel is.

Saneren van waterbodems
In het beheergebied van Wetterskip Fryslân is nog een beperkt aantal vervuilde
waterbodems aanwezig. Zeven van deze locaties zijn nog onder de Wbb
beoordeeld als locaties met ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s. Deze
zullen in de planperiode 2016 - 2021 worden gesaneerd. Voorwaarde voor sanering
is dat voldoende financiering vanuit het Rijk beschikbaar is. De volgorde waarin de
locaties worden gesaneerd, is afhankelijk van de risico’s die de verontreinigingen
met zich meebrengen. In de planperiode onderzoeken we de lokale effecten van
deze verontreinigde waterbodems, zodat noodzakelijke saneringen kunnen worden
geprioriteerd . Hiervoor stelt het waterschap samen met de provincie (als bevoegd
gezag Wbb) een programma op voor de periode 2016 – 2020. Beide overheden
stellen het programma vast. De programmaperiode sluit aan bij de periode van
financiering door het Rijk.
Beheersen van invasieve exoten
Op het gebied van invasieve exotische planten- en diersoorten krijgt de Grote
Waternavel extra aandacht. Het is voor Wetterskip Fryslân belangrijk om de
aanwezigheid van deze invasieve exotische waterplan in de watersystemen
beheersbaar te krijgen en te houden, zodat de schade beperkt blijft. Ook andere
invasieve exotische planten- en diersoorten kunnen schade toebrengen aan het
watersysteem. Daarom is het noodzakelijk om beleid te ontwikkelen dat erop is
gericht nieuwe invasieve soorten tijdig te herkennen en, waar nodig en mogelijk,
te bestrijden. Het in 2016 vast te stellen beleid sluit zoveel mogelijk aan op het
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5.1.2 KWALITEIT ZWEMWATEREN

5. Natuurvriendelijk onderhouden watergangen
In de planperiode breidt het waterschap het aantal watergangen dat
natuurvriendelijk wordt onderhouden uit. Bij natuurvriendelijk onderhoud wordt
minder vaak onderhoud gepleegd en blijft een deel van de planten op de oever
en in het water staan. De inrichting en het onderhoud van de watergangen is
afgestemd op de functie van het water.
6. Terugdringen landbouwemissies
In de planperiode zet het waterschap in op een voorspoedige samenwerking
met de landbouwsector om de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer te faciliteren.
7. Uitvoeren Convenant Erfafspoeling
Om het aantal emissies veroorzaakt door erfafspoeling van agrarische bedrijven
in de planperiode met 80% te verlagen, worden de afspraken uit het convenant
geconcretiseerd en uitgevoerd. Wetterskip Fryslân ondersteunt de uitvoering
van het convenant actief bij de uitvoering van zijn reguliere taken. Op het gebied
van de watertoets, toezicht houden en communicatie zal het waterschap zich
extra inzetten voor dit onderwerp.
8. Uitvoeren waterbodemsaneringen
Onder de Wet bodembescherming zijn zeven locaties beoordeeld als locaties
met ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s. Deze zullen in de planperiode
gesaneerd worden. Voorwaarde hierbij is dat er voldoende financiering vanuit
het Rijk beschikbaar moet zijn.
9. Invasieve exoten beheersen
Om de aanwezigheid van de Grote Waternavel in de Friese wateren beheersbaar
te houden, moet de plant duurzaam bestreden worden in de watersystemen,
zowel in hoofdwatergangen als in de overige sloten.

DOEL
Het doel van de Europese zwemwaterrichtlijn is om de gezondheid van zwemmers
te beschermen. De regels uit deze richtlijn moeten zorgen voor schoner zwemwater
en een betere informatievoorziening aan zwemmers. Op zwemwaterlocaties
gelden specifieke eisen ten aanzien van bacteriële verontreinigingen. Daarnaast
gelden er eisen voor blauwalgen. Binnen de KRW vallen zwemwateren
onder de ‘beschermde gebieden’, net als Natura2000-gebieden en
drinkwaterbeschermingsgebieden.
Volgens de richtlijn moeten in 2015 alle officiële zwemwaterlocaties in ieder geval
minimaal in de kwaliteitsklasse ‘aanvaardbaar’ zitten (resultaatsverplichting).
De richtlijn gaat er bovendien vanuit dat alle locaties op termijn kunnen worden
ingedeeld in de klassen ‘goed’ tot ‘uitstekend’ (inspanningsverplichting).
Zwemlocaties worden jaarlijks door de provincie aangewezen. In het beheergebied
zijn 32 officiële zwemlocaties in binnenwateren (2015). De zwemwaterlocaties zijn
in bijlage 3 kaart 17 weergegeven.
HUIDIGE TOESTAND
Niet alle zwemwateren voldoen aan de gestelde eisen. Zo voldoet een beperkt
aantal locaties ze een paar keer per seizoen niet aan de bacteriële normen. Ook
treden af en toe problemen op met blauwalgen. Na afloop van het badseizoen van
2014 zijn twee zwemwateren als ‘slecht’ beoordeeld in de jaarlijkse beoordeling.
Daarnaast zijn vijf andere zwemwateren kwetsbaar voor het terugvallen naar
een beoordeling in de klasse ‘slecht’. Voor een zwemlocatie die als ‘slecht’ wordt
beoordeeld geldt een resultaatsverplichting om de situatie te verbeteren, naar
een beoordeling van minimaal ‘aanvaardbaar’. De (actuele) waterkwaliteit op een
zwemlocatie is te vinden op www.zwemwater.nl.
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ACTUALISEREN VAN ZWEMWATERPROFIELEN
De Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat elk zwemwater een actueel
zwemwaterprofiel moet hebben. In Nederland wordt dat door het waterschap
opgesteld. In deze profielen is aangegeven welke omgevingsfactoren een negatieve
invloed kunnen uitoefenen op de zwemwaterkwaliteit. Daarnaast benoemt het
waterschap hierin welke maatregelen moeten worden genomen om de situatie te
verbeteren. Voor de zwemwaterlocaties die nog niet als ‘voldoende’ zijn beoordeeld
worden de profielen eens per twee jaar opnieuw opgesteld (geactualiseerd). De
zwemwaterprofielen van locaties die wel als ‘voldoende’ maar niet als ‘uitstekend’
werden beoordeeld worden 1 maal per 4 jaar geactualiseerd. Locaties die als
‘uitstekend’ worden beoordeeld hebben geen verbeteringsmaatregelen nodig. Om
die reden worden de zwemwaterprofielen van deze locaties niet geactualiseerd.
Ook wordt een nieuw zwemwaterprofiel opgesteld wanneer er veranderingen
hebben plaatsgevonden op een zwemlocatie.

Verantwoordelijk voor maatregelen
In eerste instantie zijn waterbeheerders verantwoordelijk voor het nemen van de
maatregelen om een aanvaardbare zwemwaterkwaliteit en een zo mogelijk een
hogere klasse te realiseren. Dit betekent echter niet dat het waterschap ook alle
maatregelen hiervoor kan nemen. Het waterschap kan watersysteemmaatregelen
nemen. Voor maatregelen bijvoorbeeld op het gebied van informatievoorziening,
inrichting van de zwemlocatie of afvalpreventie is de eigenaar, exploitant of recreant
vaak zelf verantwoordelijk.

Alle officiële zwemwaterlocaties worden gedurende het zwemseizoen (1 mei –
1 oktober) regelmatig gecontroleerd. De resultaten van deze controles worden
gebruikt voor de beoordeling van de zwemlocaties.
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5.2 WATERKETEN

OPGAVEN
In de planperiode worden alle zwemwaterprofielen geactualiseerd. De
zwemwaterlocaties die als ‘slecht’ werden beoordeeld krijgen daarbij prioriteit.
De locaties die als ‘uitstekend’ worden beoordeeld zullen niet worden
geactualiseerd. De actuele zwemwaterprofielen worden vastgesteld door het
bestuur.
Wetterskip Fryslân heeft het initiatief genomen tot een convenant tussen publieke
en private partijen die belang hebben bij schoon en gezond zwemwater. In 2015
werd het convenant Schoon zwemwater in Fryslân getekend. Hierin staat dat de
partijen zich door intensieve samenwerking optimaal willen inzetten bij de aanpak
van knelpunten voor de zwemwaterkwaliteit. Ook bij de promotie van Fryslân als dé
provincie voor waterrecreatie werken de partijen nauw samen.

Integraal Zuiveringsplan
Wetterskip Fryslân heeft in 2013 een Integraal Zuiveringsplan (IZP) opgesteld.
Hierin staat hoe het waterschap uitvoering geeft aan de zuiveringstaak
en samenwerkt met de waterketenpartners. In het IZP zijn hiervoor de
beleidsuitgangspunten opgenomen.

DOEL
Het primaire doel van de waterketen is het beschermen van de volksgezondheid
en het milieu (met name de waterkwaliteit). Wetterskip Fryslân wil bij haar
zuiveringsprestaties zo duurzaam en doelmatig mogelijk omgaan met grondstoffen,
reststoffen en energie. Denken in kringlopen is daarbij het uitgangspunt. Het
waterschap koopt duurzaam in, gebruikt groene energie, beperkt de CO2voetafdruk en maakt nuttige toepassing of terugwinning uit restproducten mogelijk.
Effecten op milieu, maatschappij en financiën worden hierbij integraal afgewogen.
Fries Bestuursakkoord Waterketen

MAATREGELEN:
1. Actualiseren zwemwaterprofielen
Wetterskip Fryslân zal in de planperiode de zwemwaterprofielen waarvoor
dat nodig is actualiseren. We beginnen met de locaties met de minst goede
beoordeling.
2. Uitvoeren maatregelen zwemwateren
Het waterschap heeft de regie voor het uitvoeren van de maatregelen uit de
zwemwaterprofielen. Het gaat hierbij om maatregelen als onderzoek, communicatie
en watersysteemmaatregelen.

Gezamenlijke doelen in de Friese waterketen
De zuiveringstaak staat niet op zichzelf, maar vormt de laatste stap van de
waterketen. Bij het verhogen van de doelmatigheid en duurzaamheid van de
zuiveringstaak neemt Wetterskip Fryslân de gehele keten in beschouwing werken
we samen met onze waterketenpartners. Hierover zijn in Fryslân afspraken
gemaakt in het Fries bestuursakkoord waterketen.

5.2 WATERKETEN

Fries Bestuursakkoord Waterketen
Binnen het FBWK werken gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en de provincie
Fryslân samen aan de waterketen. Onze doelen richten zich op duurzaamheid,
doelmatigheid en het betrekken van de burger. In 2012 zijn de doelen aangevuld
en aangescherpt met de drie K’s uit het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011):
verminderen Kostenstijging, verlagen Kwetsbaarheid en verbeteren Kwaliteit. Het
FBWK wordt in 2016 geactualiseerd.

De waterketen bestaat uit de keten van drinkwatervoorziening, riolering en
afvalwaterzuivering. Het zuiveren van rioolwater is een taak van het waterschap. Als
waterbeheerder staat Wetterskip Fryslân voor een goede waterkwaliteit. Met de
uitvoering van de zuiveringstaak leveren we hieraan een belangrijke bijdrage. Naast
het leveren van een goede effluentkwaliteit, is ook de wijze waarop die prestaties
geleverd worden en tegen welke kosten dat gedaan wordt, van groot belang.
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5.2 WATERKETEN

Wetterskip Fryslân heeft aangegeven de goede samenwerking met
waterketenpartners te willen consolideren en, daar waar het zinvol en gewenst is,
verder uit te bouwen. Daarbij sluit het waterschap aan bij de gemeentelijke regioaanpak, waarbij clusters van acht gemeenten samen optrekken bij invullen van de
waterketenopgaven. Kernbegrippen in deze clusters zijn kennisdelen, faciliteren en
verbinden.

Effluentkwaliteit
De zuiveringsinstallaties zijn goed op orde en leveren een effluentkwaliteit
die voldoet aan de eisen. Deze eisen zijn gebaseerd op de waterkwaliteits
doelstellingen voor het oppervlaktewater dat het gezuiverde water ontvangt.
Meer informatie hierover is te vinden in het IZP.
Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde effluentkwaliteit voor stikstof en fosfaat
in het beheergebied weer.

HUIDIGE TOESTAND
Zuiveringsinstallaties
Jaarlijks wordt gemiddeld 77 miljoen m3 afvalwater op de rwzi’s gezuiverd. In de
afgelopen 10 jaar is deze hoeveelheid vrijwel stabiel gebleven. Het aanbod varieert
door droge of natte jaren en door ontwikkelingen in industriële lozingen. Voor de
toekomst (periode tot 2025) gaat Wetterskip Fryslân over het algemeen uit van het
huidige afvalwateraanbod. De capaciteit van nagenoeg al onze rwzi’s is voldoende
voor de verwerking van het aanbod van afvalwater. Ontwikkelingen in de lozingen
van bedrijfsafvalwater kunnen wel lokale effecten veroorzaken. Voor de komende
10 jaar is het uitgangspunt dat het netwerk van zuiveringsinstallaties op de huidige
schaalgrootte grotendeels wordt gehandhaafd. De zuiveringsinstallaties staan
aangegeven op bijlage 3 kaart 18. Wij schalen op waar mogelijk en doen dit op
basis van kosteneffectiviteit. Rwzi Wijnjewoude wordt in de planperiode gesloten,
en het afvalwater afgevoerd naar rwzi Drachten. De sluiting van rwzi Akkrum
en St. Annaparochie worden op basis van vergelijking van kosten overwogen.
Het opheffen van een zuivering heeft de voorkeur boven alternatieven waarbij
de zuivering wordt gehandhaafd, indien het opheffen niet meer dan 5 % duurder
is. Het uitgangspunt bij Schoon Water is integraal waterbeheer. Maatregelen op
zuiveringsinstallaties worden afgewogen tegen andere oplossingen, waarbij wordt
gekeken naar (kosten)effectiviteit en duurzaamheid.

OPGAVEN
Verhogen doelmatigheid
De waterketenpartners hebben afgesproken om in de waterketen besparingen te
realiseren die oplopen tot 12,1 miljoen euro per jaar in 2020 (Uitvoeringsprogramma
FBWK 2011 – 2015). De meeste besparingen kunnen worden behaald door
samenwerkingen tussen gemeenten (7,8 miljoen euro). De besparingen die
gelden voor het Wetterskip Fryslân (3,7 miljoen euro) en Vitens (0,6 miljoen euro)
zijn voornamelijk besparingen die autonoom waargemaakt kunnen worden.
Voor Wetterskip Fryslân gaat het met name om activiteiten in de slibverwerking.
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5.2 WATERKETEN

Daarnaast kan het waterschap de doelmatigheidswinst behalen door samen te
werken met gemeenten. Een deel van deze winst is de afgelopen jaren al behaald,
onder andere door investeringen af te stemmen in optimalisatiestudies van het
afvalwatersysteem (OAS).
In een nulmeting die in 2013 werd gedaan, zijn de kosten voor het afvalwaterbeheer
in beeld gebracht. Dit bedrag vormt het referentiepunt om de gerealiseerde
besparingen te kunnen volgen.
Verhogen duurzaamheid
In 2013 hebben de waterschappen als één van de 40 partijen het landelijke
“Energieakkoord voor duurzame groei” ondertekend. De waterschappen leveren
als sector hun bijdrage aan de doelen ten aanzien van energie-efficiënter werken,
minder uitstoot van broeikasgas, duurzaam inkopen en zelfvoorziening door eigen
duurzame energieproductie (40% in 2020).
Voor de periode 2013-2016 heeft Wetterskip Fryslân in 2012 een Energie Efficiency
Plan opgesteld. In dit plan staan diverse maatregelen die bijdragen aan de
energiedoelstellingen. In 2016 stelt het waterschap een nieuw Energie Efficiency
Plan 2017-2020 op.

in het afvalwateraanbod. Om hier zo goed mogelijk op in te kunnen spelen,
levert Wetterskip Fryslân voor deze en andere industriële lozingen maatwerk.
Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen maatschappelijke kosten en baten,
duurzaamheid en de bescherming van belangen van burgers (‘gebonden lozers’).
‘Nieuwe’ stoffen
De afgelopen 10 jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor ‘nieuwe’ stoffen in
het effluent van zuiveringsinstallaties zoals medicijnresten, hormoonverstorende
stoffen en antibioticaresistente ziekteverwekkers. In 2012 is een aantal van
deze stoffen toegevoegd aan de lijst van ‘prioritaire stoffen ’. Daarnaast is een
aantal geneesmiddelen toegevoegd aan de zogenaamde ‘watchlist’: een lijst
met potentiële probleemstoffen waarvan EU-lidstaten de aanwezigheid in het
oppervlaktewater in kaart moeten brengen. Om te onderzoeken in hoeverre
deze stoffen in Nederland een probleem vormen, worden ze in landelijk verband
gemonitord. Naast de inzet op monitoring, participeert Wetterskip Fryslân in
de demosite Antonius Ziekenhuis Sneek. Hier worden technieken ontwikkeld
waarmee medicijnresten en antibioticaresistente ziekteverwekkers uit afvalwater
kunnen worden verwijderd.

In 2014 sloten de waterschappen ook een akkoord met het Rijk ten aanzien
van grondstoffen: de Green Deal Grondstoffen. Tijdens het zuiveringsproces
kan uit afvalwater onder meer fosfaat, cellulose, polymeren, alginaat en CO2
worden gewonnen. Deze grondstoffen kunnen opnieuw worden gebruikt in veel
mogelijke toepassingen: zo kan fosfaat worden gebruikt als groene meststof,
cellulose voor asfalt, polymeren voor bioplastics en CO2 voor tuinbouwkassen of
de procesindustrie. In de planperiode neemt Wetterskip Fryslân actief deel aan
onderzoek naar hergebruik van cellulose en de winning van bioplastics uit slib. Het
terugwinnen van fosfaat wordt als duurzaamheidscriterium meegenomen bij de
ontwikkeling van de nieuwe slibverwerking.

De waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Rijk ontwikkelen samen een
integrale aanpak voor het terugdringen van de emissies van geneesmiddelen naar
het oppervlaktewater. Alle ketenpartijen dragen hieraan bij. Zo wordt recht gedaan
aan het principe van bestrijding aan de bron. In de planperiode moet Wetterskip
Fryslân bepalen op welke rwzi’s eventueel extra gezuiverd moet worden vanwege
nieuwe stoffen. Hiervoor is in 2015 een landelijke methodiek beschikbaar gekomen.
In landelijk verband worden bovendien ook nieuwe technieken ontwikkeld. Of
hierin werkelijk geïnvesteerd gaat worden, is afhankelijk van onder meer het
landelijke en Europese beleid (zoals maatregelen in de farmacie of maatregelen bij
ziekenhuizen).

Zuiveren industrieel afvalwater
Wetterskip Fryslân zuivert afvalwater van talloze bedrijven. Met name de
zuivelindustrie ontwikkelt zich snel en is de belangrijkste leverancier van industrieel
afvalwater. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot grotere veranderingen

MAATREGELEN:
1. Samenwerken binnen het Fries bestuursakkoord waterketen (FBWK)
In de planperiode wordt de samenwerking binnen het FBWK voortgezet.
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5.2 WATERKETEN

Binnen het FBWK 2.0 zullen hiervoor concrete maatregelen worden
opgenomen.
2. Evalueren en actualiseren Integraal Zuiveringsplan (IZP)
In 2018 wordt het IZP geëvalueerd en, waar nodig, geactualiseerd. Wetterskip
Fryslân zal nagaan of ze haar doelstellingen kan bereiken door te werken volgens
de uitgangspunten van het IZP, of dat hiervoor aanpassingen nodig zijn.
3. Realiseren nieuwe slibverwerking
In de planperiode werkt Wetterskip Fryslân een duurzame slibverwerking
uit. Hierin nemen we de ambities ten aanzien van energie en het terugwinnen
van grondstoffen uit afvalwater, zoals fosfaat en cellulose, mee. De exacte
uitwerking is afhankelijk van de onderzoeken die plaatsvinden. De vervanging
of optimalisatie van de slibverwerking in Heerenveen vindt in de planperiode
plaats. Hoe dit gebeurt, is afhankelijk van de resultaten van lopende onderzoeken
en de marktontwikkelingen op het gebied van de slibeindverwerking. Dit is een
belangrijke stap in de uitvoering van de slibstrategie.
4. Verbeteren beheersing van processen
De complexiteit van nieuwe zuiveringsprocessen neemt steeds verder
toe. Wetterskip Fryslân zet in op een toekomstbestendige inrichting van
het zuiveringsbeheer. Een maatregel hierbij is de ontwikkeling van een
geavanceerder aansturing van de waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast
verbeteren we de mogelijkheden voor het ontwikkelen en delen van kennis
van de afvalwaterketen en het beheer hiervan. Hiervoor werkt het waterschap
samen met gemeenten.
5. Ontwikkelen nieuwe zuiveringstechnieken
Voor het behalen van de doelen in de waterketen bieden nieuwe technieken
perspectief. Wetterskip Fryslân levert een bijdrage aan de ontwikkeling van deze
technieken door innovatieprojecten uit te voeren, innovaties te faciliteren en
nieuwe technieken toe te passen. De samenwerking met Water Alliance levert
een bijdrage aan het implementeren van innovaties via het bedrijfsleven. Met de
Noordelijke waterschappen en Waterbedrijven werkt Wetterskip Fryslân samen
in een jaarlijks vast te stellen onderzoeksprogramma. Samen met deze partners
neemt het waterschap deel aan het onderzoekprogramma van Wetsus.
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Water in de samenleving

Een schone gracht die overtollig regenwater vlot kan
afvoeren. Wel zo prettig voor de gasten op het terras
van ’t Ouwe Vat in Sneek, vindt medewerkster Tanja
Bauer. Rayonbeheerder Ane de Jong waakt over het
waterpeil en een goede aan- en afvoer van water in
Sneek en wijde omgeving.
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Wetterskip Fryslân zorgt voor een leefomgeving met schoon, veilig en
voldoende water. Daarvoor wordt samengewerkt met anderen aan waterbeheer
met een integraal karakter en een sterke relatie met de ruimtelijke ordening.

worden verbonden. Daarom moet iedereen die werkt aan de ruimtelijke inrichting
van Nederland werken aan het realiseren van dit doel: alle overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Wetterskip Fryslân zet de stap naar een nog meer faciliterend waterschap dat
midden in de samenleving staat en dat weet wat er speelt. Het waterschap
houdt rekening met andere belangen, zonder de eigen doelen uit het oog te
verliezen. Door middelen te bundelen, nieuwe geldbronnen aan te boren en actief
te participeren in diverse netwerken, kunnen we samen met maatschappelijke
partners onze opgaven realiseren. Het waterschap zet in op zowel technische
als sociale innovatie door bijvoorbeeld nieuwe vormen van samenwerken toe te
passen. Zo willen we herkenbaar zijn en onze maatschappelijke waarde uitdragen.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland moet een
vanzelfsprekend onderdeel worden bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alle overheden en marktpartijen. In het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben deze partijen daarover afspraken
gemaakt.

6.1 WATER IN INTERACTIE MET DE SAMENLEVING

Centraal onderdeel van het voorstel voor de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
is een set bestuurlijke afspraken en instrumenten. Daarmee leggen de partijen hun
ambitie en de werkwijze vast en worden water en ruimte structureel verbonden.
Voor Wetterskip Fryslân is de watertoets een belangrijk instrument om water en
ruimte te verbinden.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gewenste afstemming tussen waterbeheer
en ruimtelijke ordening, de relaties tussen waterbeheer en natuur, samenwerking
en waterbeheer binnen een participatiesamenleving en diverse vormen van
medegebruik van het watersysteem.

De samenwerkende partijen in het Deltaprogramma werken de verschillende
onderdelen van dit programma verder uit. Naar verwachting zullen provincie en
gemeenten een trekkersrol hebben. Voor het waterschap zal de nadruk liggen op
het bieden van informatie.

6.1.1 RUIMTE VOOR WATER
De invloed van water in de ruimtelijke ordening kan op verschillende niveaus worden
beschouwd: op dat van het Rijk, de provincie, de streek, de gemeente en het dorp
of de stad. In deze paragraaf starten we met het Rijksbeleid en zoomen we steeds
meer in naar het lokale niveau.

Ruimtelijke adaptatie heeft relaties met het Deltaprogramma waterveiligheid, het
Veiligheidsplan II en de watertoets.

MIRT EN GEBIEDSAGENDA
Op korte termijn levert een sterke koppeling tussen het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk en de programma’s voor
het waterbeheer een bijdrage aan de versterking van de relatie tussen water en
ruimtelijke ordening. Water is onderdeel van de gebiedsagenda’s die Rijk en regio’s
gezamenlijk hebben opgesteld. In de gebiedsagenda Noord-Nederland staat

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie
dat Nederland in 2050 zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk is ingericht.
Deze wijze van inrichten moet daarom uiterlijk in 2020 onderdeel zijn van regulier
beleid en handelen (ontwerp Nationaal WaterPlan (NWP-2). Dit doel kan alleen
worden behaald als de beleidsterreinen van water en ruimte beter met elkaar
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het garanderen van een duurzame zoetwatervoorziening en het zorgen voor een
waterveilig vestigings-, woon- en investeringsklimaat beschreven. Het streven naar
verminderde afhankelijkheid van de zoetwatervoorziening vanuit het IJsselmeer
wordt daarin uitgewerkt in onder meer:
- bescherming tegen verzilting;
- bescherming van de grondwatervoorraad;
- innovatieve oplossingen om klink in veenweidegebied tegen te gaan;
- onderzoek naar de kosten van maatregelen voor waterconservering en extra
grondwatergebruik op het Drents plateau.

landschappelijke- of natuurwaarden en het instellen van hydrologische bufferzones
(binnen of buiten natuurgebieden). Bij dergelijke kwesties werken we intensief
samen met de agrarische sector en de instanties die de betreffende gebieden
beheren. .
RUIMTELIJKE KWALITEIT
Het waterschap is een van de grootste investeerders in het landelijke
gebied. Omdat water beeld- en kwaliteitsbepalend is in de omgeving, zijn we
medebepalend voor de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting. Bovendien zijn
waterschappen van oudsher een belangrijke vormgever van het landschap.
Zo maakten de rechtsvoorgangers van Wetterskip Fryslân het van oorsprong
natte Fryslân, dat in open verbinding stond met de zee, bewoonbaar. Nog altijd
kenmerken terpen, dijken, waterlopen en polders ons landschap.
Naast een mooi landschap hebben deze wateractiviteiten van Wetterskip
Fryslân ook cultuurhistorie opgeleverd in de vorm van een grote diversiteit aan
cultuurlandschappen en cultuurhistorische monumenten. Het Ir.D.F. Woudagemaal
bij Lemmer (1920) springt als imposant historisch bouwwerk het meest in het oog
en trekt dankzij de status van UNESCO Werelderfgoed jaarlijks veel bezoekers.

OMGEVINGSVISIE
De ambitie van Wetterskip Fryslân vertaalt zich niet uitsluitend in het eigen WBP.
In 2018 stelt de provincie Fryslân een provinciale Omgevingsvisie op. Vanwege
de wederzijdse afhankelijkheid tussen water en ruimtelijke ordening wil het
waterschap een pro-actieve rol spelen in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.
Dit zal tevens helpen om doelen effectiever en efficiënter te behalen.
RELATIES TUSSEN WATER EN RUIMTE
Het veiligheidsbeleid van het waterschap en de ruimtelijke ordening ontmoeten
elkaar op verschillende momenten. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het bestemmen
van reserveringszones achter primaire waterkeringen en bij het bestemmen van
regionale voormalige zeedijken tot waterkering in de bestemmingsplannen. Als
in bestemmingsplannen nieuwbouw plaatsvindt op locaties boven ‘maatgevend
boezempeil’, wordt een toename van de gevolgschade bij een overstroming vanuit
de Friese boezem voorkomen. Ook is meer aandacht voor waterveilig bouwen
nodig om toename van de gevolgschade vanuit de primaire waterkeringen (laag 2
van de meerlaagsveiligheid) te voorkomen. Het waterschap werkt hiervoor nauw
samen met gemeenten.

Wetterskip Fryslân is zich bewust van deze landschapvormende en
landschapbewarende rol. We besteden dan ook expliciet aandacht aan de
gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van de ruimte. Dat doen we
op allerlei niveaus: van beleid via ruimtelijke plannen tot het beheer en onderhoud
van waterobjecten. Landschappelijke inpassing en zorgvuldige vormgeving
zijn randvoorwaarden voor een duurzame inrichting. Bij de uitvoering van
watermaatregelen vindt dan ook altijd afstemming plaats met andere overheden,
zoals gemeenten, en overige partijen over alle relevante ruimtelijke opgaven en
maatregelen in het gebied. Zo zorgen we ervoor dat scope, programmering en
financiering van maatregelen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten en elkaar
versterken. Het waterschap streeft naar integrale oplossingen, waarbij ruimtelijke
inrichting een belangrijke rol speelt bij het realiseren van de wateropgaven.

Voor een effectieve bestrijding van verdroging zijn alleen waterhuishoudkundige
maatregelen vaak niet toereikend, maar zijn ook ruimtelijke maatregelen nodig.
Bijvoorbeeld als het natuurdoeltype verandert, bij nevenschikking van landbouw en
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WATERTOETS EN WATERADVIES
De watertoets is een belangrijk instrument bij het klimaatbestendig en waterrobuust
inrichten van de ruimte. De watertoets zorgt ervoor dat in alle ruimtelijke plannen
aandacht wordt besteed aan veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. Als
richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met
de Leidraad Watertoets. Hierin staan voor alle wateraspecten uitgangspunten
omschreven waarmee rekening gehouden moet worden. Aan de hand van de
Leidraad Watertoets adviseert het waterschap de gemeenten en de initiatiefnemer
over de wijze waarop zij waterbelangen kunnen meenemen in een plan. De provincie
Fryslân ziet toe op de uitwerking van het wateradvies, in het kader van haar
verantwoordelijkheid voor de Ruimtelijke Ordening.

mogelijk verslechtert. De kosten hiervan brengt het waterschap in rekening bij
de delfstoffenwinners. In de planperiode gaan we door met deze werkwijze. De
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân blijft ons adviseren over de
kosten van bodemdalingsmaatregelen als gevolg van gaswinning door de NAM.
Het waterschap neemt daarnaast deel aan de gebiedsontwikkeling Franekeradeel
– Harlingen. Hier worden maatregelen uitgevoerd om de gevolgen van de
zoutwinning en gaswinning in deze regio tegen te gaan.
De komende jaren zal Wetterskip Fryslân op het gebied van delfstofwinning
aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
- het opheffen van de gevolgen van bodemdaling voor de primaire kering door
delfstoffenwinning in of nabij de Waddenzee;
- de verziltingsrisico’s in Noordwest en Noordoost Fryslân en de mogelijkheden om
(bestaande) landbouwkundige functies in bodemdalingsgebieden te behouden;
- de mate waarin in bodemdalingsgebieden door delfstoffenwinning ook sprake is
van autonome bodemdaling (zoals in gebieden met een veenbodem);
- de ontwikkelingen rond nieuwe aardgaswinningen;
- de effecten van bodemdaling door gaswinning in de Noordzee op de zee-kerende
duinen en de Waddenzee- en Noordzeekering, en de mogelijkheden voor het
treffen van maatregelen daartegen.

Uit diverse rapportages blijkt dat het niet duidelijk genoeg is of, en in welke mate, de
aanwijzingen van Wetterskip Fryslân in de watertoets doorwerken in de ruimtelijke
ordening. Om na te gaan hoe de uitvoering van de watertoets kan worden verbeterd,
voeren de provincie, het waterschap en gemeenten een beleidsevaluatie uit. Dat
doen we in de aanloop naar de Omgevingsvisie. In de evaluatie worden de rollen en
verantwoordelijkheden van provincie, het waterschap en gemeenten in perspectief
gezet. De uitkomsten van de beleidsevaluatie vormen input voor de Omgevingsvisie
en kunnen aanleiding zijn tot bijstelling van de Leidraad Watertoets.

6.1.2 WATER EN NATUUR

DELFSTOFWINNING
Sinds de zeventiger jaren wordt in Fryslân aardgas gewonnen. De afgelopen
jaren is het aantal winningslocaties toegenomen. Dit is het gevolg van het ‘kleine
veldenbeleid’ van het Rijk. Sinds de jaren ‘90 wordt in Noordwest Fryslân ook zout
gewonnen. Dit wordt tot 2020 geëxploiteerd. Daarna is het voornemen de winning
te verplaatsen naar de Waddenzee, zo’n 4 kilometer uit de kust bij Harlingen.

NATUURNETWERK NEDERLAND (NNN)
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw
aan te leggen natuurgebieden; eerder bekend onder de noemer Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in
geïsoleerde gebieden terechtkomen en uitsterven en natuurgebieden mede
daardoor hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van
de Nederlandse natuur.

Delfstoffenwinning leidt tot bodemdaling. Dit heeft gevolgen voor de
waterhuishoudkundige situatie in het betreffende gebied, oevers en kaden en
kunstwerken. Wetterskip Fryslân wil de waterhuishoudkundige infrastructuur
(inrichting en kunstwerken) zodanig aanpassen en herstellen dat het gebruik
van de gronden en de functies van de waterstaatswerken niet of zo weinig
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Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:
- bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken en alle
Natura2000-gebieden;
- gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
- landbouwgebieden, beheerd door middel van agrarisch natuurbeheer;
- alle grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de
Waddenzee;
Sinds 2014 hebben provincies de verantwoordelijkheid voor het behoud en
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
In samenspraak met regionale overheden heeft het Rijk de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS moet stikstofdepositie
op natuurgebieden, en in het bijzonder Natura2000 gebieden, verminderen en
ontwikkelingsruimte bieden voor landbouw, bedrijven en verkeer. Een belangrijk
onderdeel van de PAS is het hydrologisch herstel rond Natura2000-gebieden.
Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de maatregelen en de middelen.
Het deel van de hydrologische maatregelen dat binnen het takenpakket van het
waterschap valt, is overgenomen in de Watergebiedsplannen. Deze opgaven gaan
met name over vernatting en betere beheersing van het waterpeil in (zomer)polders
en het herstel van boezemlanden.
De aanpak van deze maatregelen is reeds voorzien. Voor de eerste
beheerplanperiode (2015 tot en met 2020) heeft Wetterskip Fryslân voor
de realisatie van de PAS-maatregelen bindende afspraken gemaakt met de
provincie. Na bestuurlijke vaststelling worden de watermaatregelen in het kader
van PAS opgenomen in het KRW-maatregelpakket, in de KRW-factsheets en de
waterplannen van het waterschap en de provincie.

Combineren maatregelen KRW en Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De komende planperiode gaan de provincies verder met de inrichting van het
NNN. Uitgangspunt daartoe vormt de herijkte EHS. Provinciale Staten van de
provincies hebben deze echter nog niet definitief vastgesteld. Ook de komende
jaren ontvangen de provincies middelen van het Rijk voor de inrichting van het
NNN. Dit geld is bedoeld om de nog resterende opgave in de periode tot en met
2020 te kunnen uitvoeren. De middelen worden vooral ingezet voor de aankoop
van gronden en/of het inrichten en beheren van gronden. Net als in de afgelopen
planperiode kan ook de komende jaren op veel plekken de uitvoering van een
aantal KRW-maatregelen direct worden gekoppeld aan de inrichting van het NNN.
Om de KRW-doelen waar te kunnen maken, zal hier zoveel mogelijk op worden
ingezet. Dit geldt met name voor herstelprojecten in de beken, boezemmeren en de
laagveenplassen.
NATURA2000
Alle Natura2000-gebieden maken onderdeel uit van een oppervlakte- en/of een
grondwaterlichaam. De Natura2000-gebieden staan in het register Beschermde
Gebieden van de KRW. Maatregelen voor het verbeteren van de watercondities
in deze gebieden worden opgenomen in de factsheets van het meest relevante
KRW-waterlichaam en in het maatregelprogramma van de waterplannen van het
waterschap en de provincie.
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VERDROGING VAN DE NATUUR
Wetterskip Fryslân faciliteert de provincie Fryslân in het realiseren van het
natuurbeleid. Daarvoor kijken we voortdurend samen naar de effectiviteit
van maatregelen en in te zetten instrumenten. Het waterschap zorgt voor de
randvoorwaarden, zoals peilbeheer, vasthouden van gebiedseigen water en
wateraanvoer. Daarnaast voeren we onderhoud uit en stemmen we de inrichting
van het watersysteem zo goed mogelijk af op de grondgebruiksfuncties en de
wensen van gebruikers. Zo werken we aan twee doelen: voldoen aan de gewenste
grondwaterstand en een geschikte waterkwaliteit realiseren voor het betreffende
natuurdoeltype. De terreinbeherende organisaties stemmen het beheer, de
inrichting en detailwaterhuishouding in de natuurterreinen daar vervolgens op af.

De anti-verdrogingsmaatregelen voor de TOP-lijst van verdroogde natuurgebieden
zijn opgenomen in de Watergebiedsplannen. De maatregelen uit deze plannen
worden in de komende 10 tot 15 jaar uitgevoerd. De Natura2000-gebieden
krijgen daarbij voorrang. Momenteel werkt de provincie aan het opzetten van een
verdrogingsmeetnet voor het monitoren van de resultaten van de maatregelen.
PLANMER
In de planMER (inclusief de Passende Beoordeling, zie bijlage 1), is systematisch
geïnventariseerd of het beleid en de maatregelen op het gebied van waterbeheer
invloed hebben op het functioneren van de Natura2000-gebieden. Daarbij is in het
bijzonder gelet op het behalen van de instandhoudingsdoelen en het voorkomen
van achteruitgang. Bij de Passende Beoordeling is geconcludeerd dat het beleid
en de maatregelen over het algemeen een neutrale of een positieve invloed zullen
hebben op de instandhoudingdoelen voor de Natura2000-gebieden. Op enkele
onderdelen is gesignaleerd dat significante gevolgen op voorhand niet volledig
kunnen worden uitgesloten.
De hiervoor beschreven maatregelen in en rond natuurgebieden hebben allen
als doel om de natuurkwaliteit te verbeteren. Bij de planvoorbereiding zullen de
risico’s die in de planMER zijn aangegeven dan ook zorgvuldig worden beschouwd.
Alleen de maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling van de natuurdoelen
zullen worden uitgevoerd. Voor alle plannen geldt dat ze tot stand komen in nauwe
samenwerking met de provincie en de beheerders (terreinbeherende organisaties
en/of agrariërs).

Het bestrijden van de verdroging in natuurgebieden vormt een belangrijk
aandachtspunt voor Wetterskip Fryslân. Om tot een oplossing te komen,, werken
we veel samen met verschillende partijen, zoals de provincie, terreinbeheerders
en grondeigenaren. Omdat derden op vrijwillige basis kunnen deelnemen en de
grondverwerving vrijwillig is, verloopt de aanpak vaak niet voorspoedig. Daar
komt bij dat het Rijk en de provincies hun ambities en financiële middelen hebben
bijgesteld. Dit leidt tot onduidelijkheden en vertraging.
Fryslân beschikt over ongeveer 60.000 hectare natuur. Daarvan was 12. 000
hectare verdroogd (binnen de Natura2000-gebieden is dat circa 6000 hectare).
Deze gebieden zijn opgenomen in de TOP-lijst verdroogde natuur. Inmiddels zijn in
circa 2.535 hectare maatregelen uitgevoerd om de verdroging tegen te gaan. Voor
een groter deel zijn plannen gemaakt voor gebiedsontwikkeling (herinrichting). De
andere gebieden verkeren nog in een stadium van planontwikkeling.
Voor een effectieve verdrogingsbestrijding moeten soms ook andere maatregelen
worden genomen, zoals het wijzigen van ruimtelijke bestemmingen of het wijzigen
van de na te streven natuurdoeltypen. Bij dergelijke maatregelen speelt de provincie
een beslissende rol. Ook kunnen groenblauwe diensten en de instrumenten van het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) uitkomst bieden.

Wetterskip Fryslân gaat overigens niet alleen zorgvuldig om met de PlanMERconclusies op het gebied van natuur, maar neemt de PlanMER ook in acht bij
maatregelen die genomen worden in agrarisch- of stedelijk gebied. Ook daar zullen
de risico’s voor milieu en natuur steeds zorgvuldig worden beschouwd en zullen
negatieve effecten worden vermeden.
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6.1.3 WATERBEHEER IN EEN PARTICIPATIESAMENLEVING

Momenteel doet Wetterskip Fryslân in pilots ervaring op met de juridische,
financiële en personele aspecten van groenblauwe diensten. Ook verkennen we de
randvoorwaarden en de mogelijkheden. Er vinden vijf pilots plaats:
- Pilot groenblauwe diensten Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest
- Aanleg KRW-oevers Schiermonnikoog
- Pilot Weststellingwerf, hoofdwatergangen Zuidelijke Veenpolder
- Watergebiedsplan Appelscha
- Pilot Noardlike Fryske Wâlden

We leven in een samenleving waarin overheid en burgers steeds meer
samenwerken. De tijd van een allesverzorgende overheid is voorbij. Wetterskip
Fryslân ziet het als een uitdaging om vaker gebruik te maken van burgerparticipatie.
Enkele redenen hiervoor zijn deskundigheid, medeverantwoordelijkheid en
kostenbesparing. Zo kunnen bewoners of bedrijven al dan niet tegen betaling een
deel van het beheer en onderhoud overnemen. Burgerparticipatie kan ook worden
ingezet in de vorm van een interactief proces met de streek over toekomstbestendig
waterbeheer, of een burgerinitiatief ter bevordering van de leefbaarheid waar
samen inwoners en collega-overheden wordt opgetrokken.

Groenblauwe diensten kunnen ook worden ingezet voor het accepteren van
wateroverlast, bij het inrichten van plas-dras omstandigheden voor weidevogels
of om de stikstof- en fosfaatemissies te reduceren door bijv. precisie- en
kringlooplandbouw. Ook kan het gaan om de afvoer en verwerking of benutting van
biomassa (maaisel uit sloot, berm en dijk) en bagger en het beheer van overjarig riet.
Op basis van de ervaringen uit de pilots zal het waterschap in de planperiode een
werkwijze ontwikkelen en deze in de organisatie invoeren.

WERKEN MET GROENBLAUWE DIENSTEN
Wetterskip Fryslân werkt samen met gebiedspartners om, door middel van
zogenaamde groenblauwe diensten, samen allerlei waterdoelen te realiseren.
Bij een groenblauwe dienst leveren particulieren of organisaties een vrijwillige
bijdrage aan de realisatie van waterschapsdoelen. Zij krijgen hiervoor een financiële
of andere vorm van vergoeding. Voorbeelden van groenblauwe diensten zijn het
doelmatig beheer en onderhoud van waterschapswerken en aanleg en onderhoud
van natuurvriendelijke oevers en waterberging.
Het waterschap heeft in 2014 de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het
werken met groenblauwe diensten. Daarin zijn de volgende doelen vastgesteld:
1. Het waterschap ziet de inzet van groenblauwe diensten als een kans om
waterschapdoelen in het landelijk gebied op een kosteneffectieve wijze te
realiseren.
2. De integrale aanpak kan waar mogelijk concreet bijdragen aan
structuurversterking van de andere betrokken gebiedsfuncties (landbouw,
landschap, natuur, recreatie).
3. Door meer verantwoordelijkheid bij de direct belanghebbenden neer te leggen,
is maatwerk mogelijk. Ook kan hierdoor meer inzicht, begrip en draagvlak
ontstaan voor het werk van het waterschap.
Dit initiatief wordt in de komende planperiode actief voortgezet.

De maatregelen binnen groenblauwe diensten worden deels gefinancierd vanuit
Europese POP-3 middelen (subsidie Plattelands OntwikkelingsProjecten). Deze
middelen wil het waterschap met name benutten voor innovatieve en/of versnelde
realisatie van (extra) wateropgaven. Deze zijn gekoppeld aan een klimaatbestendig
watersysteem, Europese verplichtingen (KRW, Natura2000) en de opgaven die de
agrarische sector heeft (uitvoering Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer). De
cofinanciering wordt hoofdzakelijk geleverd vanuit Wetterskip Fryslân en de beide
provincies.
STREEKAGENDA’S
Wetterskip Fryslân zet zich in voor samenwerking met andere overheden en
kennisinstituten, zeker daar waar synergiewinst te halen valt. Dat geldt bijvoorbeeld
voor samenwerking in de waterketen of samenwerking bij het heffen van
belastingen.
Sinds 2014 werkt de provincie Fryslân samen met de Friese gemeenten, Wetterskip
Fryslân, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de ontwikkeling van
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VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING IN EEN PARTICIPATIESAMENLEVING
De centrale overheid stimuleert het versterken van de eigen verantwoordelijkheid
van burgers en bedrijven. De samenleving krijgt daardoor te maken met een
terugtredende overheid, waarbij vergunningverlening op maat steeds meer wordt
vervangen door algemene regelgeving. Deze ontwikkelingen werken door naar
vergunningverlening en handhaving. Het vergunningenbeleid en de algemene
Keurregels van Wetterskip Fryslân worden daarom meer gebiedsgericht;
de uitvoering zal meer plaatsvinden op basis van risicogestuurde inzichten.
Daarmee sluit het waterschap aan bij de landelijke trends: deregulering, eigen
verantwoordelijkheid en burgerparticipatie. Dit betekent dat regels niet langer
worden ingevoerd in het hele beheergebied van het waterschap, maar alleen in
die gebieden waar specifieke bescherming nodig is. Dit kan leiden tot het geheel
vrijstellen van activiteiten die verboden waren in een gebied of voor bepaalde
wateren of waterstaatswerken. In de vorige planperiode heeft het waterschap een
gebiedsgerichte aanpak toegepast op de regulering van grondwater, wat leidde
tot gebiedsgerichte regels voor het onttrekken van grondwater. De komende
planperiode onderzoeken we of deze gebiedsgerichte aanpak mogelijk is voor
andere activiteiten of werkzaamheden in het beheergebied.

Fryslân met de inzet van de Streekagenda. Dit is een uitvoeringsprogramma van
projecten van en voor de streek waarin de partners gezamenlijk de gebiedsdoelen
en ambities vastleggen. De Streekagenda blijkt een prima platform te zijn voor
bijzondere projecten waarvoor samenwerking een vereiste is en doelen samen
worden ontwikkeld. Daarmee zijn de Streekagenda’s voor Wetterskip Fryslân zeer
bruikbare platformen om waterdoelen te realiseren. Door financiële en personele
middelen te bundelen en overlegstructuren samen te voegen in de streek, vindt
efficiencywinst plaats. Bovendien zorgt samenwerking in de Streekagenda ook
voor draagvlak in het gebied.
Wetterskip Fryslân is vertegenwoordigd in de vijf Streekagenda’s in Fryslân op
zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. In de jaarplannen zijn uitvoeringsprojecten
van het waterschap opgenomen. In de planperiode worden de integrale
samenwerkingsprojecten uitgewerkt tot een meerjarige programmering.
WEIDEVOGELBEHEER
Wetterskip Fryslân werkt sinds geruime tijd mee aan het verbeteren van de
leefomstandigheden voor weidevogels. In 2014 heeft de Provincie Fryslân, met
instemming van het waterschap, de Nota Weidevogelbeheer vastgesteld. Het
waterschap participeert in de planvorming van initiatiefnemers. Daardoor kunnen
in de toekomstige weidevogelgebieden gedurende het broedseizoen hoge
waterpeilen en plas-drassituaties gerealiseerd worden. Zo leveren we een bijdrage
aan een vitale weidevogelpopulatie.
Het waterschap continueert dit peilbeleid ten behoeve van de weidevogelstand en
zal het dagelijkse beheer, op basis van nog uit te werken richtlijnen, zoveel mogelijk
aan collectieven van agrarische natuurverenigingen overlaten. Aansluitend op
het broedseizoen streven we in de weidevogelgebieden zoveel mogelijk naar
peilbeheer passend bij hogere zomerpeilen. Dit kan wel leiden tot risicovolle
situaties, zoals:
- een afname van de waterberging in het voorjaar, door de hogere waterpeilen ten
behoeve van weidevogels;
- een grotere versnippering van peilgebieden. Dit staat op gespannen voet met het
streven naar verminderen van het aantal peilgebieden.
Het waterschap zal per situatie beoordelen of deze risico’s acceptabel zijn.

Met vergunningverlening en handhaving wil Wetterskip Fryslân voorkomen dat
er risico’s ontstaan voor het waterbeheer. Het waterschap blijft constructief
meedenken met initiatiefnemers en treedt zo mogelijk faciliterend op. We
stimuleren activiteiten van derden die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling,
waarbij uiteraard de belangen die wij beschermen, voorop blijven staan.

6.1.4 MEDEGEBRUIK WATERSYSTEEM
De infrastructuur van het watersysteem leent zich uitstekend voor diverse vormen
van recreatief medegebruik. Voor de karakteristieke Friese waterrecreatievormen,
zoals schaatsen en varen, zijn specifieke beleidsuitwerkingen opgesteld.
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RECREATIE
Recreatie neemt een belangrijke plaats in binnen het waterschapswerk. Wetterskip
Fryslân ziet kansen om met behulp van recreatieve voorzieningen haar werk beter
zichtbaar te maken in de samenleving. Het waterschap staat positief tegenover
recreatief medegebruik van waterstaatswerken, eigendommen en voorzieningen
en heeft begrip voor de vraag naar aanvullende en nieuwe mogelijkheden. Komen er
initiatieven uit de samenleving, dan verlenen we daaraan graag onze medewerking.
In de praktijk betekent dit dat het waterschap waar mogelijk meewerkt aan de
totstandkoming van recreatieve voorzieningen en het recreatief medegebruik
bevordert en mogelijk maakt. In 2011 stelden we daarom beleid voor recreatief
medegebruik vast. Daarin staat dat het waterschap positief tegenover recreatief
medegebruik van haar eigendommen staat en hieraan meewerkt, mits:
- de recreatieve ontwikkeling niet in strijd is met de kerntaken van het waterschap
op het gebied van schoon, veilig en voldoende water;
- het recreatief medegebruik niet leidt tot extra kosten voor het waterschap voor
inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem en de waterstaatswerken.
Het uitgangspunt is: de initiatiefnemer betaalt. Bij de aanleg van nieuwe zaken
worden afspraken gemaakt en vastgelegd over eventuele kosten voor renovatie in
de toekomst.
Wetterskip Fryslân toetst een verzoek aan deze voorwaarden.

VAARWEGEN
In april 2014 hebben de gemeenten het natte beheer van de E- en F vaarwegen
overgedragen aan Wetterskip Fryslân. Het waterschap neemt het op diepte
houden van deze vaarwegen op in het baggerplan (zie hoofdstuk 4). De
onderhoudsprofielen voor de E- en F-vaarwegen worden geïntegreerd in de
Integrale Legger. Om afspraken te maken over het beheer van de oevers, voorzover
dat (in verband met golfafslag) aan de vaarwegfunctie is gekoppeld, overleggen
gemeente, provincie en het waterschap in de planperiode. Dit moet leiden tot
duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en uitvoering van het beheer en
onderhoud van deze oevers. Het nautisch beheer (bebording, toezicht) van de E- en
F-vaarwegen is een verantwoordelijkheid van de provincie Fryslân.

WATERBEHEER BIJ AANHOUDENDE VORST (DRAAIBOEK IJS)
De maatschappelijke druk om op natuurijs te kunnen schaatsen is hoog. Door de
ijsaangroei zo vroeg mogelijk te bevorderen neemt de kans dat de minimale ijsdikte
van 12 cm wordt bereikt, toe. Bij die ijsdikte kunnen toertochten veilig worden
georganiseerd.
Om de ijsaangroei te bevorderen, past Wetterskip Fryslân haar waterbeheer tijdig
en tijdelijk aan de weersverwachtingen aan. In het draaiboek IJs staat wanneer en
hoe het waterschap afwijkt van het regulier peilbeheer om de schaatsrecreatie op
natuurijs maximaal te ondersteunen. Om tot aangepast peilbeheer over te gaan,
moet er sprake zijn van verwachte aanhoudende matige vorst.
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6.2	CRISISBEHEERSING, COMMUNICATIE, EDUCATIE EN
CULTUREEL ERFGOED

Fryslân hebben een convenant ondertekend waarin de samenwerking binnen
crisisbeheersing is bekrachtigd. We werken niet alleen samen bij de daadwerkelijke
calamiteitenbestrijding in de repressieve fase, maar ook bij gezamenlijke
preparatie, risicobeheersing en risico- en crisiscommunicatie. Binnen de gehele
veiligheidsketen is er eveneens sprake van samenwerking met Rijkwaterstaat en de
provincie.

In deze paragraaf worden activiteiten beschreven, waarmee Wetterskip Fryslân
haar toegevoegde waarde in de samenleving toont. Crisisbeheersing is daarbij een
zeer belangrijk onderdeel. Het waterschap heeft een parate en gestructureerde
crisisorganisatie die direct kan optreden bij ernstige dreiging vanuit de zee
door hoge waterstanden, bij overmatige neerslag en wateroverlast of bij
waterkwaliteitscalamiteiten zoals bijvoorbeeld ernstige waterverontreiniging van
het oppervlaktewater. Met communicatie en educatie profileert het waterschap
zich richting de samenleving. Ook hebben we oog en aandacht voor het cultureel
erfgoed.

In 2016 en de periode daarna zullen de betrokken ministeries aandacht besteden
aan overstroming(dreiging) en grootschalige evacuatie. Deze onderwerpen zijn
door het Veiligheidsberaad aangemerkt als ‘prioritair’ project.

6.2.2 COMMUNICATIE EN RELATIEBEHEER

6.2.1 SAMENWERKING IN CRISISBEHEERSING

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en een veranderende relatie
tussen overheid en burger zoekt het waterschap steeds actiever de dialoog en
interactie met burgers en belanghebbenden. Participatieve trajecten, zoals bij
de pilot Toekomstbestendig Waterbeheer in de Greidhoeke en bij omvangrijke
planvormingsprocessen, tonen aan dat er veel bereidheid is om mee te denken
en te doen. Dat bleek ook bij de streekbijeenkomsten van de provincie over
de Veenweidevisie, waarbij Wetterskip Fryslân een actieve rol had. Hetzelfde
ervaren we bij de vele streekgesprekken over de ontwikkeling en uitvoering van
Watergebiedsplannen.

Het kan voorkomen dat er verstoringen en calamiteiten in het watersysteem en
de waterketen optreden. Om deze te bestrijden, heeft Wetterskip Fryslân een
crisisorganisatie ingericht en een calamiteitenplan opgesteld. In dit plan zijn de
wettelijke kaders, de inrichting en de werkwijze van de crisisorganisatie beschreven.
Bestrijdingsplannen
In afzonderlijke bestrijdingsplannen zijn specifieke calamiteitenscenario’s
uitgewerkt. Hierin staan zaken als opschalingscriteria, taken,
verantwoordelijkheden en te nemen maatregelen voor bijvoorbeeld Peilbeheer
en Kaden, Primaire Waterkeringen, Waterkwaliteit en Waterzuivering. Daarnaast
zijn er bestrijdingsplannen voor de Waddeneilanden Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog. Als het waterschap de zorg voor de primaire dijk op Vlieland
heeft overgenomen van het Rijk, wordt ook voor Vlieland een bestrijdingsplan
opgesteld. De bestrijdingsplannen worden jaarlijks geactualiseerd.

Innovatieve samenwerkingsverbanden resulteren in een toename van het
waterbewustzijn, omdat belanghebbenden betrokken worden bij het oplossen
van de dilemma’s waar het waterschap mee te maken krijgt. Hoewel het delen van
verantwoordelijkheid betekent dat we ook invloed moeten afstaan, betaalt dit zich uit
in een grotere betrokkenheid bij het waterschapswerk. Kortom: deze werkwijze loont.

Samenwerking met Veiligheidsregio Fryslân
Bij het effectief bestrijden van calamiteiten of crisis is samenwerking van groot
belang. In de Wet Veiligheidsregio’s staan de waterschappen aangewezen als
crisispartner voor de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Fryslân en Wetterskip

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
noemde waterschappen in zijn rapport uit 2014 ‘de ruggengraat van het
Nederlandse waterbeheer’. Het Nederlandse waterbeheer kan volgens de
OESO wereldwijd als voorbeeld dienen. Volgens datzelfde OESO-rapport is het
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waterbewustzijn bij Nederlanders wel opvallend laag. Inwoners van Nederland zijn
zich te weinig bewust van de hoeveelheid werk die verzet moet worden om droge
voeten te houden.

Dit moet ertoe leiden dat in een tijd van een krimpend personeelsaanbod
straks een nieuwe generatie vakmensen klaarstaat voor het uitvoeren van de
waterschapstaken. Ook in de planperiode van dit Waterbeheerplan heeft het
waterschap veel vacatures te vervullen, deels veroorzaakt door pensionering en
uitstroom.

Het draagvlak onder burgers voor de manier waarop Wetterskip Fryslân haar
taken uitoefent is van groot belang. Burgers merken direct de effecten van ons
werk in de praktijk. De groenblauwe diensten en Streekagenda’s zijn innovatieve
vormen van samenwerking die het draagvlak voor maatregelen versterken en
het waterbewustzijn bij inwoners bevorderen. Hierdoor worden belangrijke
communicatieve doelstellingen behaald. Hiervoor is wel een communicatief
ingestelde organisatie nodig. Ook moet het waterschap een duidelijke positie
innemen in haar vele samenwerkingsverbanden.

Bijdragen aan educatie
Om bij te dragen aan voldoende, goed geschoold aanbod op de arbeidsmarkt,
oefent Wetterskip Fryslân invloed uit op de leerplannen van de relevante
opleidingen. Daarnaast nemen we deel aan het Kernteam Human Capital binnen
de landelijke Topsector Water. Daarin werken organisaties en instellingen nauw
samen om de instroom van jonge mensen in de watersector te bevorderen. Het
verstrekken van studiebeurzen en het verlenen van traineeships stimuleert daarbij
de keuze voor wateropleidingen.
Samen met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen in de regio voert Wetterskip
Fryslân activiteiten uit. Voor het hbo vinden die plaats binnen het Centre of
Expertise Watertechnology (CEW) en werkt het waterschap samen met de NHL
en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het CEW is namens de beide betrokken
hogescholen hét kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en
productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het centrum bundelt
expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. Het
waterschap heeft een samenwerkingsovereenkomst met het CEW, waarin staat
dat we elk jaar in natura een bijdrage leveren ter waarde van € 50.000. Voor het
mbo participeren we in het Centrum Innovatief Vakmanschap Water (CIV) met een
jaarlijkse bijdrage van € 60.000 in natura per jaar.

Internet en in het bijzonder sociale media bieden kansen om interactie en
dialoog vorm te geven en contact te onderhouden met burgers, bedrijven en
belangengroepen. Met de introductie van de nieuwe website in 2014 gaven we een
impuls aan betere online dienstverlening. De komende jaren wil het waterschap de
beschikbare online kanalen uitbreiden en beter benutten om tot meer interactie
en dialoog te komen. Zo willen we onze positie in de maatschappelijk omgeving
versterken.

6.2.3 EDUCATIE
Het hebben, houden, en ontwikkelen van een professionele en efficiënte organisatie
is voor Wetterskip Fryslân van groot belang om goed te kunnen functioneren.
Daartoe moet een goede balans aanwezig zijn tussen hoogwaardige eigen
kennis en de inzet van kennis van derden. Het waterschap is namelijk niet alleen
een uitvoeringsgerichte organisatie, maar ook een belangrijk kennisinstituut.
Het is daarom belangrijk om de kennis in onze organisatie op peil te houden en te
investeren in kennisontwikkeling.

Wetterskip Fryslân breidt de betrokkenheid bij de watergerelateerde opleidingen
uit met deelname aan het platform FIKS. Dit platform ondersteunt en coördineert de
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio Fryslân voor
de richtingen Civiele techniek en Groen.

De Nederlandse watersector streeft naar een instroom van jonge medewerkers;
ook bij de waterschappen. Wetterskip Fryslân speelt hierop in met de doelstelling
om jongeren meer bekend te maken met het werk van het waterschap.

Voor kennismaking met het waterschapswerk en educatie aan jongeren blijft het
bezoekerscentrum Ir. D.F. Woudagemaal belangrijk. Dit geldt vooral voor het basisen voortgezet onderwijs (zie kader). Daarnaast ondersteunt Wetterskip Fryslân
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verschillende exposities over het werk van het waterschap. Niet alleen financieel,
maar ook met de inbreng van kennis. Voorbeelden daarvan zijn:
- Dijkexpositie Natuurcentrum Ameland (vast onderdeel van Natuurcentrum).
Aanleiding is het dijkverbeteringsproject op Ameland.
- Expositie De Dijk in het Fries Museum. De expositie is een onderdeel van de
tentoonstelling ‘De creatie van Friesland’ in de hoofdzaal en gaat in op 2.000 jaar
watermanagement en in het bijzonder op de dijken. Looptijd expositie is 7 jaar.
- Ontvangstruimte Johan Willem Frisosluis Stavoren. Wetterskip Fryslân heeft
een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het informatiepaneel ‘Doorstromen en
tegenhouden’. Hierin komen vismigratie, het Hooglandgemaal en de dijk aan de
orde. De ontvangstruimte is onderdeel van het Friese Meren Project.

de Friese boezem. Uniek is dat het gemaal wordt aangedreven door stoom. Het is
het grootste stoomgemaal ter wereld.
In 1998 kreeg het Woudagemaal een plek op de UNESCO-lijst van
werelderfgoederen, in verband met de ‘outstanding, universal values’. Dit was voor
het waterschapsbestuur aanleiding het gemaal open te stellen voor een breed
publiek. Hiervoor werd in 2001 de Stichting ir. DF. Woudagemaal opgericht. De
stichting verzorgt rondleidingen voor bezoekers van het gemaal. In 2011 werd een
nieuw bezoekerscentrum bij het gemaal geopend. In het bezoekerscentrum is
een interactieve expositie ingericht over de (stoom)techniek van het gemaal en
het waterbeheer in Fryslân. Het bezoekerscentrum vervult daarmee een functie in
het educatiebeleid van het waterschap. Het Woudagemaal ontvangt zo’n 35.000
bezoekers per jaar.

6.2.4 CULTUREEL ERFGOED
In het beheergebied van Wetterskip Fryslân staan veel waterstaatswerken die
als waterschapserfgoed zijn aangemerkt. Het gaat om oude molens, gemalen,
sluizen, dijken en gedenktekens die veelal de status van rijksmonument hebben
of een provinciaal- of gemeentelijk monument zijn. Deze bijzondere objecten
geven een goed beeld van het waterbeheer in vroegere tijden. Als de objecten
geen of geen actieve functie meer hebben voor het huidige waterbeheer, draagt
het waterschap ze in eigendom over aan de Stichting Waterschapserfgoed. Deze
stichting is in 2004 opgericht op initiatief van Wetterskip Fryslân en heeft tot doel de
instandhouding van het waterschapserfgoed. Sinds de oprichting van de stichting
heeft het waterschap dertig objecten in eigendom aan de stichting overgedragen.
Voor het regulier onderhoud van de objecten leveren we jaarlijks een bijdrage aan
de stichting. Voor groot onderhoud en restauraties doet de stichting een beroep op
verschillende subsidiestromen (Rijk, provincie en gemeenten).

6.3 INTERNATIONALE SAMENWERKING
6.3.1. ALGEMEEN
Wetterskip Fryslân is sinds 2005 actief in diverse projecten in het buitenland.
Daarmee toont het waterschap haar maatschappelijke betrokkenheid richting
landen waar de kennis en vaak ook de middelen voor waterbeheer ontbreken. We
sluiten hiermee aan bij de rol die de Unie van Waterschappen ziet voor Nederlandse
waterschappen in andere deltalanden.
De komende periode ligt de focus op Mozambique, een land met een grote
rivierdelta. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ziet waterbeheer als belangrijk
exportproduct. Wetterskip Fryslân werkt daarom intensief samen met de
ambassade in Mozambique. Bij sommige projecten kan ook het Nederlandse
bedrijfsleven aanhaken.
Een ander onderdeel van het buitenlandbeleid is de inspanning gericht op het
Europees Parlement in Brussel, waar een deel van de wet- en regelgeving op het
gebied van water(beheer) wordt bepaald. Om invloed op dat beleid te kunnen
uitoefenen en op de hoogte te zijn van de subsidiemogelijkheden, is het belangrijk

Het ir. D.F. Woudagemaal
Het ir. D.F. Woudagemaal werd in 1920 gebouwd voor de afwatering van de grote
Friese boezem op (toen nog) de Zuiderzee. Nog steeds heeft het gemaal bij
extreme weersomstandigheden met veel neerslag een functie in de afwatering van
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6.3.3 STROOMGEBIEDSBEHEER IN ZUIDELIJK MOZAMBIQUE

om in Brussel een strategische rol te hebben. Hiervoor werkt Wetterskip Fryslân
samen met andere waterschappen in het verband van de Unie van Waterschappen.

In de samenwerking met het jonge Mozambicaanse waterschap ARA-Sul richt
Wetterskip Fryslân zich op het watersysteembeheer in Mozambique. Deze
samenwerking gaat onder andere over het beperken van negatieve gevolgen van
overstromingen door een goed ruimtelijk ordeningsbeleid en het opzetten van
duurzaam dijkbeheer. In 2013 ondertekenden Wetterskip Fryslân en ARA-Sul een
‘Memorandum of Understanding’. Daarbij staat het verhogen van het kennisniveau
van de medewerkers van het Mozambicaanse waterschap voorop. Zij gaan zich
samen met het waterschap buigen over de volgende zaken:
- Het ontwikkelen van een werkmethode voor duurzaam dijkbeheer. Het gaat
daarbij o.a. om ontwerp, interactie met ruimtelijke ordening, het formuleren van
beleid en het organiseren van beheer en onderhoud, inclusief financiering.
- Het ontwikkelen van beleid en instrumenten voor de watervoorziening voor
enkele stroomgebieden.
- Het opstellen van een strategisch plan voor oppervlakte- en
grondwatermanagement. Daarbij worden data-management, geografische
informatiesystemen en hydrologische modellen meegenomen en worden
concrete doelen en prioriteiten gesteld. Vanuit deze expertise kan waterschap
ARA-Sul de uitvoering programmeren en goede projecten indienen voor
financiering door externen.
- Het versterken van de organisatie en het vergroten van kennis bij de
medewerkers van ARA-Sul.

6.3.2. FRIES SANITATIEPROJECT SCHOON WATER VOOR MOZAMBIQUE
Vanuit het Friese Provinciale Bestuurlijk Overleg Water is in 2008 het initiatief
genomen voor de uitvoering van een sanitatieproject in Mozambique: ‘Schoon
water voor Mozambique’. De keuze viel op dit land omdat het Nederlandse
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en Handel (DGIS) Mozambique
aanwees als één van de vijf zogenaamde Deltalanden, waar samenwerking op
watergebied zich concentreert. Het Friese project wordt uitgevoerd met een
belangrijke financiële bijdrage van het Ministerie. Wetterskip Fryslân verzorgt de
projectleiding.
Bij de start van het project zijn 3 hoofddoelen geformuleerd:
1. versterking van de lokale overheid, in het bijzonder de oprichting van een
sanitatieafdeling;
2. het bouwen van sanitaire voorzieningen op scholen;
3. voorlichting en bewustwording.
In 2010 ging het project van start in de zuidelijke steden Chokwe, Inhambane,
Maxixe en Xai Xai. Sinds 2012 zijn we actief in de centrale steden Chimoio, Gondola
en Manica, en vanaf 2014 werken we ook in de stad Beira.
Het project is in 2015 met twee jaar verlengd. Dit zorgt ervoor dat we de successen
van de afgelopen kunnen continueren en:
1. er meer mensen worden bereikt en de dekkingsgraad van verbeterde sanitatie
toeneemt;
2. de duurzaamheid van de gedane investeringen beter wordt geborgd;
3. de regio Fryslân zich internationaal profileert als deskundig en ervaren bij
sanitatievraagstukken in ontwikkelingslanden.

Bij het stroomgebiedsbeheer in Mozambique werken we met de landenaanpak voor
de ‘Dutch Water Authorities’, die de Unie van Waterschappen heeft opgezet. Binnen
deze landenaanpak in Mozambique zijn momenteel ook waterschap de Dommel en
waterschap Hunze en Aa’s betrokken.
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Beleidsevaluatie,
monitoring
en financiële
verantwoording
Gedeputeerde Sietske Poepjes van Provinsje Fryslân
in gesprek met clustermanager Beleid Ria Blaak van
Wetterskip Fryslân. Provincie en Wetterskip Fryslân
werken samen aan een goed waterbeheer. Daarbij heeft
ieder zijn eigen taken.
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7.1 BELEID

Voldoende water
Op het gebied van voldoende water bestaat de monitoring voornamelijk uit het
peilen van oppervlaktewater en grondwater. Deze monitoring wordt voor een
deel direct gebruikt voor het dagelijks peilbeheer. Langjarige reeksen worden (in
modellen) gebruikt voor bijvoorbeeld de onderbouwing van de maatregelen tegen
wateroverlast.

BELEIDSEVALUATIE
In het Waterbeheerplan formuleert Wetterskip Fryslân voor de planperiode welke
opgaven er zijn, wat de doelen zijn en welke strategische keuzes gemaakt gaan
worden. Alle investeringen en activiteiten van het waterschap vinden hun oorsprong
in deze beleidsdoelen en zijn terug te voeren tot een aantal stappen van agendering,
beleidsformulering, uitvoering en evaluatie.
Om de realisatie van de geformuleerde beleidsdoelstellingen te kunnen volgen
en wat de effecten daarvan zijn, wordt het beleid op verschillende momenten
in de planperiode geëvalueerd. Een goede doorwerking van beleid in onze
activiteiten vraagt om het bijhouden van het effect van het gevoerde beheer en
het verantwoorden van de geleverde prestaties. De uitkomsten van de monitoring
van de voortgang van de uitvoering en de mate waarin de beleidsdoelen worden
gerealiseerd, vormen mede de input voor eventuele herziening van het beleid.

Schoon water
Bij het thema schoon water wordt met name de chemische en ecologische
toestand van het oppervlaktewater gemonitord. De resultaten worden onder
andere gebruikt voor de rapportages voor de Kaderrichtlijn Water. Een ander
deel van de monitoring, zoals de monitoring ten behoeve van de evaluatie van het
mestbeleid en het gewasbeschermingsbeleid, vindt plaats in landelijk verband.
De resultaten van de toetsing van de waterkwaliteit op zwemwaterlocaties en
van het zoutgehalte in het noordelijk kleigebied worden direct gebruikt voor
beheersmaatregelen.

MONITORING
Monitoring betekent het meten en bijhouden van de effecten van het gevoerde
beleid en beheer en het verantwoorden van de geleverde prestaties.
Monitoring maakt de effectiviteit van maatregelen zichtbaar en bestaat vooral
uit het rapporteren over (de ontwikkeling van) de toestand van het water en de
bijbehorende infrastructuur. Voor de monitoring van de maatregelen en effecten
heeft Wetterskip Fryslân een Monitoringplan opgesteld. Dit plan beschrijft de
metingen en toetsingen die moeten worden uitgevoerd.

Behalve de vaste meetnetten worden bij alle drie thema’s ook kortdurende
projectmatige meetnetten ingericht om maatregelen voor te bereiden of om
het effect van maatregelen te evalueren. We brengen rapportages uit voor
verschillende doeleinden en op verschillende tijdstippen. Voor een deel vindt dit
plaats in de reguliere cyclus van de begroting van het waterschap en de rapportage
hierover. Daarnaast rapporteren we naar aanleiding van landelijk gecoördineerde
toetsingen, zoals de veiligheidstoetsing van de primaire keringen en de beoordeling
van de ecologische toestand voor de Kaderrichtlijn Water. In de planperiode
stelt het waterschap een Integrale Watersysteemrapportage op. Hierin wordt de
toestand getoetst aan de doelen en normen die in dit WBP bij de verschillende
onderdelen zijn genoemd.

Waterveiligheid
Bij het thema waterveiligheid wordt voornamelijk de toestand van de
waterkeringen gecontroleerd. Om de veiligheid te kunnen toetsen aan normen,
maakt het waterschap gebruik van landelijke uniforme toetsingsinstrumenten.
De resultaten van de toetsing vormen de basis voor bijvoorbeeld het
Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Herstelprogramma Oevers en Kaden.

DOORWERKING WATERBEHEERPLAN
De concrete maatregelen uit dit Waterbeheerplan worden verwerkt in het
eerstvolgende Meerjarenperspectief. De ambitie van het Waterbeheerplan reikt
verder, waardoor de lasten mogelijk toenemen. Bij het opstellen van het volgende
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Meerjarenperspectief plaatsen we de maatregelen in het perspectief van de
actuele voortgang en financieel-economisch ontwikkelingen. Afhankelijk van de
mogelijkheden zal de realisatie van onze doelen de komende zes jaar opnieuw
afgewogen moeten worden. Dit kan leiden tot bijstelling en her-prioritering van het
programma. Het proces van het Meerjarenperspectief wordt jaarlijks doorlopen. De
effecten worden steeds over een periode van 5 jaar doorgerekend.

Het Meerjarenperspectief en de twee geëxtrapoleerde jaren vormen de referentie.
Op grond van deze berekeningen bedragen de lasten over de gehele looptijd
van het WBP € 566 miljoen voor de taak watersysteembeheer. Voor het
zuiveringsbeheer is dit € 319 miljoen.
Tabel 1: Ontwikkeling van de lasten op basis van het vastgestelde MP 2015-2019
en de extrapolatie naar 2021 (bedragen in € x mln)

In de begroting wordt het Meerjarenperspectief nog concreter gemaakt. Daarin
worden voor de maatregelen uit het Meerjarenperspectief vaste afspraken
gemaakt. In de jaarlijks op te stellen Jaarrapportage van Wetterskip Fryslân
rapporteren we over de voortgang van de maatregelen uit de begroting en daarmee
ook indirect op de maatregelen uit het Waterbeheerplan.

MP 2015-2019

Watersysteembeheer
Zuiveringsbeheer
Totaal

7.2 FINANCIËN EN BELASTINGEN

GEËXTRAPOLEERD

CUMULATIEF

2016

2019

2021

2016-2019

83
50
133

98
54
152

102
56
158

566
319
885

ONTWIKKELINGEN
Van elk van de maatregelen die in dit Waterbeheerplan zijn opgenomen, heeft
Wetterskip Fryslân een kostenraming gemaakt.. Hierbij hebben we nog geen
rekening gehouden met eventuele toekenning van subsidies. Daarnaast is van alle
maatregelen bepaald welke kosten reeds in de referentie (Meerjarenperspectief
2015-2019 met extrapolatie naar 2021) gedekt zijn. Het deel dat niet gedekt is,
leidt tot verhoging van de lasten. Deze toename bedraagt (cumulatief over de
gehele periode) € 7 miljoen voor de taak watersysteembeheer. Voor de taak
zuiveringsbeheer is dit € 0 miljoen (zie tabel 2).
Het totaal van de lasten over de gehele planperiode neemt daarmee voor beide
taken met 0,8% toe. Als we dit terugvertalen naar een gemiddelde jaarlijkse
lastenstijging, dan is deze voor de taak watersysteembeheer met de maatregelen
uit het beheerplan 0,5% hoger dan het gemiddelde van de referentie. Voor de
taak zuiveringsbeheer vindt geen toename van lasten plaats ten opzichte van de
referentie.

MEERJARENPERSPECTIEF
Het huidige beleid is financieel vertaald naar het zogenaamde
Meerjarenperspectief. Daarin brengt Wetterskip Fryslân de lasten en baten voor
de vijf voorliggende jaren in beeld. Nieuwe beleidsvoornemens worden bestuurlijk
afgewogen in de vorm van ruimtevragers en –bieders. Zo bepalen we of deze wel of
niet worden opgenomen.
Een belangrijke factor in onze afwegingen is het effect van de beleidsvoornemens
op de ontwikkeling van de belastingtarieven. Het Meerjarenperspectief is daarmee
het beleidskader voor de uitvoering van de waterschapstaken voor de betreffende
periode. De eerste jaarschijf van het Meerjarenperspectief is het uitgangspunt voor
de uitwerking van de begroting.
Om te bepalen wat het financieel effect van dit Waterbeheerplan is, heeft Wetterskip
Fryslân de financiële consequenties van de maatregelen afgezet tegen het
vastgestelde Meerjarenperspectief 2015-2019. Voor de jaren 2020 en 2021 is de
lastenontwikkeling geëxtrapoleerd met behulp van aannames voor inflatie (2%),
rente (2,5% kort en 4,5% lang), loonkosten (3%) en energie (2%).
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Tabel 2: Toename van de lasten per taak (cumulatief over de planperiode)
WATERSYSTEEMBEHEER
(€ X MILJOEN)

MP 2015-2019 + extrapolatie 2020-2021

566

ZUIVERINGSBEHEER
(€ X MILJOEN)

100%

Maatregelen planperiode

7

2,6

Waarvan reeds opgenomen in MP

-0

-2,5

Verhoging van de lasten
Totaal planperiode

Het bestuur zal gedurende deze planperiode in dat perspectief besluiten nemen
over inhoud, intensiteit en uitvoeringsperiode van de geplande maatregelen. In de
afweging kijkt het bestuur opnieuw naar:
- het niveau van de taakuitvoering (kwantitatief en kwalitatief) in het perspectief van
de tijd;
- de betaalbaarheid: hoe werken de maatregelen financieel door in het
eindresultaat en wat is het effect daarvan op de belastingtarieven?

319

100%

7

1,2%

0

0,0%

573

101%

319

100%

BELASTINGEN
De jaarlijkse lasten in het waterbeheer worden via het omslagstelsel bij de
belastingplichtigen in rekening gebracht. Onderstaande figuur laat zien hoe de
taken (watersysteem- en zuiveringsbeheer) zich verhouden tot de lasten van
de thema’s (waterveiligheid, voldoende water en schoon water) en doorvertaald
worden naar de belastingheffing en de daarbij gehanteerde heffingsgrondslag.

Gelijktijdig met het WBP is het concept Meerjarenperspectief (MP) 2016-2020
opgesteld. Hierin wordt de lastenverhoging als gevolg van het concept-ontwerp
WBP apart benoemd. In het concept MP 2016-2020 heeft het waterschap naast
de lastenverhogingen die volgen uit het WBP ook andere lastenontwikkelingen
meegenomen, zoals lastenverlichtingen als gevolg van een lagere inflatie en lagere
rentelasten. Bovengenoemde percentages zijn dan ook niet vergelijkbaar met de
percentages in het concept Meerjarenperspectief 2016-2020.
In de komende bestuursperiode zullen er nieuwe beleidsontwikkelingen
ontstaan en zullen we keuzes worden maken in het kader van onder andere
Toekomstbestendig Waterbeheer en assetmanagement. De inzichten en
maatregelen die hieruit voortkomen, kunnen de bedragen in bovenstaande tabel
beïnvloeden.
BESTUURLIJKE AFWEGING
Het Waterbeheerplan en de maatregelen vormen de ambitie voor de komende
jaren. Dit programma is echter geen statisch gegeven. Wetterskip Fryslân zal
dit regelmatig tegen het licht houden. Daarbij plaatsen we de maatregelen in het
perspectief van de actuele voortgang en financieel-economisch ontwikkelingen.
Om het beheer binnen de grenzen van het betaalbare te houden, kan het
voorkomen dat we maatregelen opnieuw bestuurlijk afwegen. Dit kan leiden
tot bijstelling en herprioritering. Dit gebeurt jaarlijks binnen het proces van
het Meerjarenperspectief, waarin de financiële effecten voor de lasten en de
belastingtarieven over een periode van 5 jaar worden doorgerekend.

Voor de verontreinigingsheffing en de zuiveringsheffing is het aantal
vervuilingseenheden (ve) bepalend voor het tarief. Gedurende de planperiode
verwacht Wetterskip Fryslân daarin geen grote verschuivingen verwacht. Voor
de watersysteemheffing is er sprake van een complexere situatie. De tarieven
voor de verschillende categorieën worden namelijk bepaald door de onderlinge
verhoudingen. Deze verhoudingen worden in de kostentoedelingsverordening
vastgelegd. Dit gebeurt minimaal één keer in de vijf jaar. De verordening is eind 2013
vastgesteld.
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INVESTERINGEN
Het realiseren van infrastructuur en het hanteren van het baten-lastenstelsel
leiden er toe dat Wetterskip Fryslân voor de financiering van de investeringen een
beroep doet op vreemd vermogen. Door leningen af te sluiten, wordt voorzien
in de benodigde liquide middelen. De rentekosten blijven beheersbaar door
de kapitaalmarkt actief te benaderen. Daarbij kijken we naar de rentetarieven,
de duur van de leningen en de rente-instrumenten. Een uitgebalanceerde
leningenportefeuille zorgt ervoor dat de herfinanciering niet tot grote schokken
in de rentelasten leidt. Daarnaast wordt de planning van de investeringswerken
afgestemd op de maximale omvang van de leningenportefeuille (gebaseerd op de
norm van het renterisico).

De jaarlijkse stijging van de belastingopbrengsten is in het vastgestelde
Meerjarenperspectief 2015-2019 berekend op 3,9% voor de watersysteemheffing
en 2,0 % voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Deze percentages zijn lager
dan de percentuele stijging van de lasten. Dit komt doordat we voor de dekking
gebruik maken van de inzet van de bestaande reserves. De hiervoor genoemde
stijging van de belastingopbrengsten is voldoende om de lastenstijging in het
vastgestelde Meerjarenperspectief 2015-2019 te dekken en om te blijven voldoen
aan de minimale stand van de reserves (weerstandsvermogen).
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Deltaprogramma 2015 incl. bijlagen (Waterveiligheid, Zoet Water, IJsselmeer,
Waddengebied en Kust):
http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/deltaprogramma-2015/
deltaprogramma-2014

Overzicht links t.b.v. WBP 2016-2021
HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 4: VOLDOENDE WATER:
Veiligheidsplan – II:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/algemeen/calamiteiten/
veiligheidsplan-ii.pdf

1. PlanMER Friese Waterplannen
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/
waterbeheerplan-2016-2021/PlanMERFrieseWaterplannen.pdf
HOOFDSTUK 2: TERUGBLIK EN BLIK OP DE TOEKOMST:

Veenweide Visie:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/2Veenweidevisiejanuari2015.pdf

Tussenbalans Friese Waterplannen 2010-2015:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/
waterbeheerplan-2016-2021/TussenbalansFrieseWaterplannen20102015.pdf

Bestuursnota Veenweide:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/
waterbeheerplan-2016-2021/BestuursnotaVeenweide.pdf

Integrale Watersysteem Rapportage IWSR 2012:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/overdracht/
OVERDRACHTbijlagen1integralewatersysteemrapportage2012.pdf

Agenda Toekomstbestendig waterbeheer:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/4AgendaToekomstbestendigwaterbeheer.pdf

Bestuursakkoord Water:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/15BestuursakkoordWater.pdf

HOOFDSTUK 5: SCHOON WATER
Beslisnota KRW 2016-2021:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/
waterbeheerplan-2016-2021/KRWBeslisnota.pdf

Ontwerp Nationaal Waterplan 2:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/13ontwerpNWP20162021.pdf
HOOFDSTUK 3: WATERVEILIGHEID
Beleid Lokale Kaden:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/5BeleidsplanLokaleKaden.pdf

Ontwerpstroomgebiedbeheerplan Rijn:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/7OntwerpSGBPRijn20162021.pdf
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Integraal Zuiveringsplan:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/schoon/diversen/
bijlage_a_izp-20130117.pdf

Convenant Erfafspoeling:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/21Convenanterfafspoeling.pdf

Convenant Schoon Water:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/9ConvenantschoonzwemwaterFryslan.pdf
Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/10UITVOERINGSPROGRAMMAFBWK20112015.pdf
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/16DAWDeltaplanAgrarischWaterbeheer.pdf
Energie akkoord Duurzame Groei:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/17energieakkoordduurzamegroei.pdf
Green Deal Grondstoffen van de Unie van Waterschappen:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/18GreenDealGrondstoffenUnievanWaterschappenRijk.pdf
Herziening NWP1:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/19HerzieningNWP1deltabeslissingen.pdf
Innovatieplan 2015:
http://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/bestuur/waterbeheerplan-20162021/20Innovatieplan2015.pdf
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SAMENVATTING

V1: Buffering in de deelsystemen tot 5% inundatie
Inundatie betekent het onderlopen van gebieden. Het teveel aan water wordt gebufferd door de ruimte
in de deelsystemen te benutten waarbij tot 5% van de gebieden kan onderlopen. Dit gebeurt tijdens
hoogwatersituaties om wateroverlast te voorkomen en de boezem te ontlasten. Zodra de waterstand in
de deelsystemen (de polders) de provincie norm voor wateroverlast dreigt te overschrijden, worden de
poldergemalen maximaal benut. Het bufferen leidt in geen geval tot inundatie van bebouwing.

WAAROM NIEUWE WATERPLANNEN?
Het waterhuishoudingsplan van de provincie (WHP3) en het waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân
(WBP3) zijn geldig tot eind 2015. Daarom stellen provincie en waterschap nieuwe plannen op voor de
periode 2016 – 2021. Het doel van de plannen is om de Friese boezem en de polders zo in te richten
dat we in Fryslân veilig kunnen wonen en dat er voldoende en schoon water is. Ook met de te
verwachten klimaatveranderingen en bodemdalingen.

V2: Uitbreiding van de boezem met 600 hectare in de vorm van open water
Met deze maatregel wordt de boezem met 600 hectare uitgebreid. Dit komt boven op de 800 hectare
die al gerealiseerd is. Deze uitbreiding wordt in combinatie met andere opgaven uitgevoerd, zoals:
•
opgaven uit de Kaderrichtlijn Water (KRW);
•
efficiënte kadetrajecten;
•
natuurontwikkeling;
•
wonen aan water.
Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk goede landbouwgrond ontzien en een positieve bijdrage aan
natuur wordt gerealiseerd.

WELKE MAATREGELEN KOMEN IN DIT PLANMER AAN DE ORDE?
In het ontwerp-Waterhuishoudingsplan 2016-2021 (WHP4) en ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021
(WBP4) staan de maatregelen die nodig zijn om de doelen voor waterveiligheid, voldoende water en
schoon water te bereiken. Sommige van die maatregelen kunnen tot relevante milieueffecten leiden.
Als die maatregelen voldoende concreet zijn omschreven en ook duidelijk is waar ze uitgevoerd
worden, zijn ze in deze planMER onderzocht. Die maatregelen staan in de onderstaande tabel. Niet
voor alle maatregelen uit het WHP en/of WBP is bekend waar ze uitgevoerd worden. Deze zijn niet
beoordeeld op hun milieueffecten in deze planMER. Bij het planMER is ook een Passende Beoordeling
opgesteld. Hierin zijn de effecten op Natura 2000-gebieden in Fryslân beschreven.
Tabel: Maatregelen die in dit planMER worden beoordeeld
Maatregel
Plan

Thema

V3: 1500 hectare waterberging in bestaande natuurgebieden
Eén van de maatregelen om wateroverlast vanuit de boezem bij hoogwatersituaties tegen te gaan is
het tijdelijk bergen van water in natuurgebieden die grenzen aan de boezem. De inrichting van
waterberging vindt zoveel mogelijk plaats in combinatie met het uitwerken van overige doelen voor
deze natuurgebieden. Tot 2035 wordt 1500 ha gerealiseerd, waarvan 500 ha binnen de planperiode.

W1

Versterken regionale keringen/ boezemkaden

WHP/ WBP

Waterveiligheid

V4: Verdrogingsbestrijding 1.500 hectare

V1

Bufferen in de deelsystemen tot 5% inundatie

Voldoende water

In de planperiode 2016-2021 wordt de verdroging van 1.500 hectare bestreden. Het gaat daarbij om de
gebieden in Fryslân met de status Natura 2000-gebied die verdroogd zijn.

V2

WHP/ WBP

Voldoende water

WHP/ WBP

Voldoende water

V9

Uitbreiding van de boezem met 600 hectare in de
vorm van open water
1500
hectare
waterberging
in
bestaande
natuurgebieden
Verdrogingsbestrijding 1.500 hectare
Samenvoegen van bemalingsgebieden / peilvakken
Actualisatie
peilbesluit
inclusief
anticiperend
peilbeheer in de boezem
Hanteren drooglegging van 90 cm in veengronden en
klei-op-veengronden
Toepassen van hogere zomerpeilen in het
veenweidegebied waar de dikte van de veenlaag
dikker is dan 80 cm
Vasthouden van water in vrij afstromend gebied

WBP/
Veiligheidsplan II
WBP/
Veiligheidsplan II
WBP/
Veiligheidsplan II
WHP
WBP
WHP/WBP

WHP

Voldoende water

S1

KRW-maatregelen

WBP/ WHP

Schoon water

V3
V4
V5
V6
V7
V8

Voldoende water

V5: Samenvoegen van bemalingsgebieden/ peilvakken
Het samenvoegen van bemalingsgebieden en peilvakken is een kansrijke maatregel om een
kosteneffectieve en duurzame inrichting van de watersystemen te bereiken. Het is nog niet duidelijk
waar de maatregel zal worden ingezet. Naar verwachting zullen de meeste samenvoegingen van
peilvakken en bemalingsgebieden plaatsvinden in de veengebieden en de Greidhoeke. Met name daar
waar de verscheidenheid in het waterbeheer het grootst is.

Voldoende water
Voldoende water
Voldoende water

V6: Actualisatie peilbesluit inclusief anticiperend peilbeheer in de boezem
Het peilbesluit voor de boezem wordt aangepast. Het streefpeil blijft -0.52m. Daarnaast wordt het
operationeel peilbeheer voor de boezem optimaal gemaakt. Anticiperend peilbeheer houdt in dat het
peil voor korte duur soms hoger en soms lager wordt ingesteld wordt ingespeeld op verwachte
weersomstandigheden. Ook wordt rekening gehouden met de functies van de boezem.
V7: Hanteren drooglegging van 90 cm in veengronden en klei-op-veengronden
In klei-op-veen-gronden en veengronden wordt door actief peilbeheer, zoveel mogelijk overgegaan tot
het instellen van de maximale toegestane gemiddelde drooglegging van 90 cm.

Hieronder worden de genoemde maatregelen uitgelegd.

Van de regionale waterkeringen (boezemkaden) is 80% op orde. In deze planperiode wordt door
Wetterskip Fryslân 200km boezemkade verbeterd en in de volgende planperiode nog eens 200 km.
Het gaat in de meeste gevallen om een beperkte verhoging van minder dan 20 cm op de bestaande
locatie.

V8: Toepassen van hogere zomerpeilen in het veenweidegebied waar de dikte van de veenlaag dikker
is dan 80 cm
Met een actief peilbeheer wordt in het gebied waar de veenlaag dikker is dan 80 cm een hoger
zomerpeil toegepast. Dat betekent dat bij hogere zomerpeilen gedurende het groeiseizoen
(voorjaar/zomer) een gemiddelde drooglegging van 60 cm wordt gehanteerd. Rondom natuurgebieden
kunnen verdergaande maatregelen getroffen worden. Die kunnen gaan tot een drooglegging kleiner
dan 60 cm. Dit geldt vooral voor het Veenweidegebied. Voor onevenredige nadelen voor
grondgebruikers moeten kaders worden gemaakt voor nadeelcompensatie.
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HOE BEOORDELEN WE DE MILIEUEFFECTEN?
De maatregelen zijn beoordeeld op hun milieueffecten. De effectscores zijn in onderstaande tabel
weergegeven.

V9: Vasthouden van water in vrij afstromend gebied
De inrichting van bovenlopen en 'haarvaten' van de watersystemen wordt waar mogelijk aangepast.
Deze wordt gericht op het vasthouden van water. Bij operationeel peilbeheer in deze watersystemen
wordt daarmee rekening gehouden.

Thema’s

S1: KRW-maatregelen

Aspect

W1

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

S1

Milieueffecten

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is een goede ecologische en chemische toestand in alle
grond- en oppervlaktewatersystemen in de EU in 2015. Onder voorwaarden is fasering tot uiterlijk 2027
mogelijk.
De KRW-Maatregelen in Fryslân gaan over maatregelen in de boezem en gaan onder andere over:
•
aanleg van ondiepe meren en natuurvriendelijke oevers;
•
verbreding en aanleg van natuurvriendelijke oevers van kanalen, vaarten en
hoofdwatergangen;
•
uitvoering van beekdalherstelprojecten;
•
aanleg van vispassages.

Water
Natuur

Oppervlaktewater
*
Natura 2000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+

0
0

0
0

+

+

+
+

+
+

0
0

0
-

+
+

+
+

0
+

0
-

0
-

+
+

+
+

+
+

+
+

Landschap &
Cultuurhistorie

EHS
Soorten Flora- en
faunawet en overige
natuur
Landschappelijke en
cultuurhistorische
waarden
Archeologische
waarden
Bodemkwaliteit

0

0

-

0

0

0

0

+

+

0

-

0

0

-

-

-

-

0

+

+

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bodemstructuur
Maaivelddaling

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+

0
0

0
0

0
+

0
+

0
0

0
0

Bodemleven
Overige relevante effecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Landbouw

Gebruikswaarde
opbrengst

0

0

-

0

-

-

0

0

0

0

-

Gebruikswaarde
ruimtebeslag
Gebruikswaarde

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

Archeologie
Bodem

HOE WERKT HET PLANMER DOOR IN DE WATERPLANNEN?
In het Waterbeheerplan zijn de verwachte milieu-effecten zoals beschreven in het planMER en
passende beoordeling (voor Natura2000 gebieden) verwerkt in de beschrijving van de
beleidsvoornemens bij een nader uitwerking van de beleidsvoornemens zal opnieuw rekening worden
gehouden met de bevindingen uit het planMER om nadelige effecten uit te sluiten. Het waterschap zal
bij de afweging wel de primaire verantwoordelijkheid van met name het garanderen van veiligheid
voorop stellen”.
In het waterhuishoudingsplan is in een aparte paragraaf aangegeven hoe de verwachte milieueffecten
zoals ze zijn beschreven in de planMER en passende beoordeling (voor Natura2000 gebieden) de
keuze van de maatregelen in het waterhuidhoudingsplan heeft beïnvloed. Ook zijn er aandachtspunten
gegeven voor nadere uitwerking van een aantal maatregelen.

Beroeps- en
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+
recreatievaart
* Voor Natura 2000 zijn de scores opgenomen waarbij rekening is gehouden met de uitvoering
van aanbevelingen en voorwaarden uit de passende beoordeling.

WAT IS HET OORDEEL OVER DE EFFECTEN VAN DE MAATREGELEN?
In deze paragraaf lichten we de scores per thema en aspect nader toe.
Water
Grondwater
De effecten van de maatregelen op het grondwater zijn onderzocht aan de hand van veranderingen
van het grondwaterpeil. De verandering van de grondwaterstanden werkt door in de thema’s natuur,
archeologie, bodem en landbouw. De verandering is bij die thema’s beoordeeld.
Oppervlaktewater
De beschikbare ruimte om oppervlaktewater te bergen en de afvoercapaciteit van oppervlaktewater
nemen af door het verhogen van grondwaterstanden (V7 en V8). Dit is negatief beoordeeld.
De beschikbaarheid van oppervlaktewater neemt toe in droge periodes door het vasthouden van water
in vrij afstromende gebieden. Dit is positief beoordeeld. De beschikbare ruimte voor berging kan bij
extreme neerslag beter gebruikt worden. De KRW-maatregelen worden meestal uitgevoerd met
maatregelen die wateroverlast tegengaan en de aan- en afvoer van water verbeteren. Dit geldt voor de
boezem en de deelsystemen. Dit is positief beoordeeld.
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Archeologie
Nadelige effecten op archeologische waarden bij uitvoering van maatregelen kunnen ontstaan door:
•
afgraving van bodem bij;
o uitbreiding van de boezem met 600 hectare open water (V2);
o de aanleg van 1500 hectare waterberging in natuurgebieden;
o 1.500 hectare verdrogingsbestrijding (V4);
o KRW-maatregelen (S1).
•
oxidatie door permanente veranderingen in de grondwaterstanden Dit kan voorkomen bij:
o mogelijke verlaging van grondwaterstanden;
o bij het samenvoegen van peilvakken (V5).

Natuur
Natura 2000
Uit de Passende beoordeling, die is uitgevoerd in het kader van de Natuurbeschermingswet, blijkt dat
er op het planniveau van de waterplannen geen significant negatieve effecten van de maatregelen te
verwachten zijn, waarvoor nog geen maatregelen zijn genomen of waarvoor de in de waterplannen
opgenomen randvoorwaarden borgen dat er geen significant negatieve effecten op zullen treden.
Een aantal van de maatregelen die in de waterplannen wordt voorgesteld draagt bij aan Natura 2000
doelen. Verdrogingsbestrijding (V4) en KRW maatregelen (S1) zijn veelal noodzakelijk voor het
realiseren van Natura 2000-doelstellingen. Ook maatregelen die grondwaterstanden in
landbouwgebieden verhogen (V7 en V8) hebben positieve effecten op aangrenzende Natura 2000
gebieden. Dit geldt ook voor het vasthouden van water in vrij-afstromend gebied (V9) Al deze
maatregelen dragen bij aan de beperking van de verdroging. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de
beperking van verzuring en vermesting.

Verhoging van de grondwaterstanden in de veenweidegebieden (V7 en V8) heeft een positief effect op
het behoud van archeologische waarden.
Bodem
De maatregelen hebben geen (noemenswaardig) effect op de bodemkwaliteit, bodemstructuur en
bodemleven. Relevante effecten treden alleen op bij de criteria maaivelddaling

Ecologische hoofdstructuur (EHS)
De uitbreiding van de boezem (V2) en de aanleg van waterberging in natuurgebieden (V3) wordt
zoveel mogelijk gecombineerd met de realisatie van de overige natuurdoelen. De realisatie van EHS
wordt verder positief gestimuleerd door:
•
peilwijzigingen in de veenweidegebieden en vrij afstromende gebieden (V7, V8 en V9);
•
het uitvoeren van KRW-maatregelen (S1).
Er is een positief effect op veel natuurwaarden door vernatting en uitvoering van maatregelen
gecombineerd met natuurontwikkeling. Natuurwaarden worden namelijk positief beïnvloed door
vernatting of omdat de uitvoering van maatregelen wordt opgepakt in combinatie met
natuurontwikkeling.
Als bij het samenvoegen van peilvakken (V5) de grondwaterstand wordt verlaagd, kan dit tot negatieve
effecten leiden maar de peilveranderingen zijn niet zo groot dat dit een negatieve beoordeling
rechtvaardigt (0).

Maaivelddaling
Het bestrijden van verdroging (V4) en het verhogen van de grondwaterstanden in veenweidegebieden
(V7 en V8) remt de oxidatie van veen af. Hierdoor zal maaivelddaling in deze gebieden minder sterk
worden. Dit is positief beoordeeld.
Landbouw
Gebruikswaarde – effect op opbrengst
Verhoging van de grondwaterstand of vernatting van de omgeving kan ontstaan door:
•
uitbreiding van de boezem met 600 hectare (V2);
•
verdrogingsbestrijding 1.500 hectare (V4);
•
KRW-maatregelen (S1).
De verhoging leidt over het algemeen tot een afname van:
•
de gewasopbrengst, waaronder grasland;
•
de productie van melk door vee;
En zijn daarom negatief beoordeeld.

Soorten F&F-wet en overige natuur
De uitbreiding van de boezem (V2) en de aanleg van waterberging in natuurgebieden (V3) wordt
gecombineerd met het behalen van natuurdoelen. Dit is positief beoordeeld.
Positieve effecten voor soorten in het kader van de Flora- en Faunawet en overige natuur kunnen
ontstaan door:
•
verdrogingsbestrijding in natuurgebieden (V4);
•
hogere grondwaterstanden in veenweidegebieden (V7 en V8);
•
uitvoering van KRW-maatregelen (S1).

Gebruikswaarde - ruimtebeslag in landbouwgebieden
Binnen landbouwgebieden worden de volgende maatregelen deels uitgevoerd:
•
uitbreiding van de boezem met 600 hectare open water (V2);
•
KRW-maatregelen (S1).
Deze effecten zijn negatief beoordeeld. De overige maatregelen leiden niet of nauwelijks tot
ruimtebeslag binnen landbouwgebieden.

Bij de uitvoering van overige maatregelen kunnen nadelige effecten optreden door grondverzet en/of
inundatie. Na de aanleg kan tijdens het gebruik het onderlopen van gebieden leiden tot negatieve
effecten. Op dit moment is nog niet bekend waar deze maatregelen worden uitgevoerd. Daarom
kunnen negatieve effecten niet worden uitgesloten.

Scheepvaart
Bij operationeel peilbeheer (V6) wordt het peil van het oppervlaktewater tijdelijk aangepast. Dit kan de
beroeps- en recreatievaart hinderen. Tijdelijk lager peil betekent minder diepgang in de vaarwegen.
Een tijdelijk hoger peil betekent een lagere doorvaart bij de bruggen. Dit is negatief beoordeeld.
De KRW-maatregelen (S1) hebben een positieve invloed op de waterkwaliteit van de vaarwegen. Dit
heeft een positief effect op de aantrekkelijkheid van de vaarwegen voor recreatievaart.

Landschap en cultuurhistorie
Waarden op het gebied van landschap en cultuurhistorie kunnen worden aangetast door:
•
uitbreiding van de boezem met 600 hectare open water (V2);
•
KRW-maatregelen (S1).
Deze effecten zijn negatief beoordeeld.
Het verhogen van de grondwaterstanden in veenweidegebieden (V7 en V8) versterkt het waterrijke
karakter van deze gebieden. Dit is positief beoordeeld.
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HOE KUNNEN WE DE EFFECTEN VAN MAATREGELEN BEPERKEN?
Diverse maatregelen kunnen negatieve effecten veroorzaken. Deze kunnen deels weer worden
gemitigeerd. Dit houdt in dat de negatieve effecten worden verzacht of verminderd. De belangrijkste
mitigerende maatregelen worden hieronder genoemd.
Water
Verschillende maatregelen leiden tot een verhoging of een (tijdelijke) verhoging van de
grondwaterstanden in de aangrenzende percelen. In een aantal gevallen gaat het om landbouwgrond.
Negatieve effecten kunnen worden gemitigeerd door de aanleg van kwelsloten.
Natuur
Effecten op natuurwaarden waaronder beschermde natuurwaarden kunnen worden voorkomen of
worden verminderd door plaatselijk soorten planten of dieren te versterken. Dit kan door het leefgebied
te vergroten of te verbeteren. Hiermee kunnen eventuele negatieve effecten op soorten worden
voorkomen.
Bij de uitvoering van de maatregelen wordt bepaald of ruimtelijke ontwikkelingen nodig zijn of dat er
een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. In dat geval wordt getoetst aan de Flora- en
faunawet. Wanneer nodig worden specifieke mitigerende maatregelen toegepast bij de uitvoering.
Veel van de mogelijk negatieve effecten op beschermde soorten kunnen bij de uitvoering van
werkzaamheden voorkomen worden. Dit gebeurt door gebruik te maken van de Gedragscode Flora- en
faunawet voor Waterschappen.
Landschap en cultuurhistorie
Effecten op de landschappelijke-, cultuurhistorische- en aardkundige waarden kunnen beperkt of
voorkomen worden door maatregelen op de juiste wijze in te passen in het landschap. In verschillende
beleidstukken, zoals het Grutsk op ‘e Romte, zijn kaders en randvoorwaarden voor landschap en
cultuurhistorie opgenomen. Bij de verdere uitwerking van de maatregelen moet aangesloten worden bij
deze kaders en randvoorwaarden uit het landschappelijk en cultuurhistorisch beleid. Maatregelen
zullen dan minder negatief zijn of kunnen zelfs een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke
kwaliteit en de cultuurhistorische waarden.
Archeologie
Bij de verdere uitwerking van maatregelen moet vooraf rekening worden gehouden met de (eventuele)
aanwezigheid van archeologische waarden. Het uitgangspunt is dat archeologische resten zoveel
mogelijk in de bodem bewaard blijven.
Landbouw
Nadelige gevolgen van hogere grondwaterstanden op de landbouwopbrengsten kunnen worden
beperkt. Dit kan beperkt worden door de aanleg van kwelsloten rondom de landbouwpercelen en door
een verbeterde drainage van landbouwgebieden.
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Waterbeheerplan (2016-2021)

Begrenzingenkaart

beheergebied: Noord-oost

beheergebied: Noord-west

Toelichting:

Dokkum

Het plangebied van het waterbeheerplan 4 (2016-2021)
is het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Dit omvat
het gehele vasteland van Fryslân, uitgezonderd het
Lauwersmeer en de woonwijk Lemstervaart in Lemmer,
plus het Westerkwartier in Groningen plus de
waddeneilanden. De noordelijkste delen van de
kwelders in het Noorderleech gebied worden niet
gerekend tot het plangebied van WBP.
De Waddenzee, het IJsselmeer en de zijwateren
daarvan, zoals havenmonden, worden eveneens niet
gerekend tot het plangebied van WBP.
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Functiekaart land
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Functiekaart water
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Bodemkaart
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Peilenkaart

Toelichting:
In het grootste deel van Wetterskip Fryslân worden
jaarrond vast peilen nagestreefd. In een kleiner deel
wordt 's zomers een hoger peil ingesteld dan in de
winter.

Dokkum

In vooral natuurgebieden wordt juist 's winters een
hoger peil ingesteld of mag het waterpeilbinnen
bepaalde bandbreedtes gedurende het jaar bewegen.

Buitenpost

Deze kaart geeft de laagste peilen weer die gedurende
het jaar voorkomen. De gebieden met een hoger
zomerpeil zijn gearceerd weergegeven.
Afwijkingen in de kaart blijven mogelijk met de
werkelijke situatie.
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Regionale waterkeringen
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Lokale waterkeringen
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Schiermonnikoog

Waterbeheerplan (2016-2021)
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Waterbeheerplan (2016-2021)

Droogleggingskaart
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Toelichting:

Kollum
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Drooglegging is opbasis van maaiveld waarde uit
AHN-2, met het5 meter grind minus de peilen uit
peilenbesluitenkaart (Juli 2015)
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Waterbeheerplan (2016-2021)

Normering regionale
wateroverlast
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Toelichting:

Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel

De normering regionale wateroverlast wordt
vastgesteld in de watergebiedsplannen. Alleen
daar waar informatie beschikbaar is is de
gebiedsnomr aangegeven. Status juli 2015
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Veenweidevisie

Dokkum

Toelichting:
Bij de Veenweidevisie is onderscheid gemaakt in
gebieden waar niet of nauwelijks nog veenbodems
aanwezig zijn (“verzachtende maatregelen”) en
gebieden waar de veendikte nog dikker is dan
80 cm (“vertragen maaivelddaling”).
De veenweidegebieden met weinig of geen veen
liggen met name in het oostelijk deel van het
Friese veenweidegebied.
In het westelijk deel van het veenweidegebied is
de veendikte in het algemeen nog groot (> 80 cm)
en de maaivelddaling gaat hier relatief trager.
9 Waardevolle gebieden worden kansrijk geacht
voor het “behouden van de Fryske veenweidewaarden”.
Met name in deze gebieden zullen pilots worden
uitgevoerd.
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Veiligheidsplan
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Waterbeheerplan (2016-2021)

Zoekgebieden maatregelen
verzilting en waterconservering
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Kaderrichtlijn Water
#

#
Dokkum

#
#

KRW meetlokaties

##

Kollum

St. Annaparochie

Friese boezem - kanalen

Buitenpost

NL02L9a, Friese boezem - grote ondiepe kanalen
NL02L9b, Friese boezem - grote diepe kanalen

#

#

NL02L9c, 'Friese boezem - regionale kanalen met scheepvaart

##
Leeuwarden

NL02L9d, Friese boezem - regionale kanalen zonder scheepvaart
overige kanalen
NL02L9, Fries kleigebied - zoete polderkanalen
NL02L10a, Zuidoost Friesland - vaarten met recreatievaart

Harlingen

NL02L10b, Zuidoost Friesland - vaarten zonder recreatievaart

#

#

Burgum

Franeker

#

Surhuisterveen

#

NL02L14, Midden Friesland - polderveenvaarten
NL02L16, Noordwestelijke Wouden - regionale zandkanalen

#

beken
NL02L1, Linde en Noordwoldervaart

Drachten

#

NL02L2, Tjonger bovenloop

Grou

NL02L3, Tjonger midddenloop

#

NL02L4, Koningsdiep
NL02L11, Lauwers

Makkum

zwakke brakke wateren
NL02L12, Polder eilanden - zwak brakke sloten

#

Bolsward

#

Sneek

NL02L13, Fries kleigebied - zwak brakke polderkanalen

#

#

# #

Friese boezem - meren
NL02V1, Friese boezem - overige meren
NL02V9, Sneekermeergebied e.o.

#

Workum

NL02V10, Fluessen e.o.

#

Gorredijk

#

Oosterwolde

Joure

NL02V11, Alde Feanen
NL02V12, Groote Wielen

#

#

laagveenplassen

Heerenveen

NL02V4, Laagveenplassen Friesland
meren in poldergebied

#

Balk

NL02V5a, Nannewijd
NL02V5b, Kleine Wielen

Wolvega

Lemmer
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Waterbeheerplan (2016-2021)
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Aangepast peilbeheer

Afkoppelen

Een ander peilbeheer van het reguliere dat in staat stelt om beter in

Assets

te spelen op nieuwe omstandigheden of wensen.

Bacteriële verontreinigingen

Verontreiniging met ziekmakende bacteriën.

bodem of oppervlaktewater in plaats van via de riolering naar de

Bagger

Waterbodemslib.

zuiveringsinstallatie.

Begroeibaar areaal

Beheervisie

met water mee over een verhard of onverhard oppervlak richting

landbouwpercelen.
Het afvoeren van water uit het watersysteem

Burgers en bedrijven die belasting moeten betalen.

Bemalen

Het verwijderen van overtollig water door middel van een gemaal.

Bemalingseenheid

Bergen

onkruid. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet de opbrengst
Bestrijdingsmiddelen

Een groep van agrariërs die afspraken maken met de overheid over

het milieu en de gebruiker.

betrekking hebben op het waterbeheer.

Bevoegd gezag

Vereniging van agrariërs die afspraken maken met de overheid

Biobased Economy

de daar nagestreefde natuurdoelen (zoals weidevogels, bloemrijke

aan te benutten voor energieproductie.

Alginaat is een polymeer dat normaal gemaakt wordt uit zeewier.

Bioraffinage omvat de technologieën die het mogelijk maken

Alginaat is ook een bestanddeel in zuiveringsslib en kan hieruit
mogelijk worden teruggewonnen. Alginaat wordt onder andere

Bioraffinage

toegepast in de tandheelkunde, als wondverzorging en in de

bioraffinage kunnen we biomassa omzetten in verhandelbare
Het steeds lager komen te liggen van het land. Dit kan komen door
de winning van delfstoffen (zoals gas, zout). Ook kan dit komen

Bodemdaling

De systematische activiteiten om optimaal en duurzaam beheer te
Assetmanagement

om ingrediënten uit biomassa duurzaam te benutten. Dankzij
producten en energie.

voedingsmiddelenindustrie als verdikkingsmiddel.
zijn geworden voor deze geneesmiddelen.

van natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder biomassa, waarbij
vooral wordt gekeken naar verschillende manieren om biomassa

graslanden en houtwallen).

ziekteverwekkers

Verantwoordelijk bestuursorgaan.
Dit heeft betrekking op alle economische aspecten van het gebruik

over de uitvoering van beheermaatregelen op hun land gericht op

Bacteriën die door overvloedig gebruik van antibiotica ongevoelig

en kwaliteit van een product verhogen. Ze mogen alleen maar
gebruikt worden als ze geen gevaar vormen voor de consument,

de uitvoering van beheermaatregelen op hun land. Die kunnen ook

Antibioticaresistente

in bergings- polders. Het doel hiervan is om wateroverlast elders te
Stoffen die gewassen beschermen tegen ziekten, plagen en

aan- en afvoer van water. Het kan zowel om voldoende (kwantiteit)
als schoon water (kwaliteit) gaan.

Alginaat

uitwatert.

voorkomen (zie ook vasthouden).

Het (ongevraagd) aan anderen overdragen van problemen met

Agrarische natuurvereniging

Het bij een bepaald gemaal behorend gebied dat via dat gemaal
Tijdelijk opslaan van water buiten het watersysteem, bijvoorbeeld

van waterlopen naar een afvoerpunt waar het via een gemaal of via
vrij verval afgevoerd wordt.

Agrarische collectieven

aan zijn beheer (incl. onderhoud en calamiteitenbestrijding) van

Belastingplichtigen

Het afvoeren van overtollig water vanuit een gebied via een stelsel

Afwentelen

wortelende waterplanten zich kunnen ontwikkelen.

waterschapsobjecten (bijv. waterkeringen).

het oppervlaktewater. Verharde oppervlakken zijn bijvoorbeeld
daken of asfalt, onverharde oppervlakken zijn bijvoorbeeld

Afwatering

Het waterbodemoppervlak in luw en ondiep water waarop
Beschrijving van de wijze waarop het waterschap invulling geeft

kunnen bereiken. Bij deze route stromen de verontreinigingen

Afvoeren

balans als activa zijn opgenomen.

Het afvoeren van regenwater van verhard oppervlak naar de

Een route waarlangs verontreinigingen het oppervlaktewater

Afspoeling

Ook wel kapitaalgoederen, duurzame bedrijfsmiddelen die op de

door het langzaam verdwijnen van de bovenste bodemlagen
in veengronden. In dat geval wordt het meestal maaivelddaling

voeren over de kapitaalgoederen op basis van prestaties, kosten

genoemd.

en risico’s gedurende de gehele levenscyclus.

Boezem

96
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Het totale gebied dat afwatert op de boezem, inclusief de boezem
Boezemgebied

De adviescommissie voor het Rijk die ingesteld is na de bijna

zelf (boezem + hoog gelegen gebieden + polders); de oppervlakte

Commissie Waterbeheer 21ste eeuw

boezemgebied in Fryslân bedraagt ruim 300.000 hectare.
Land dat grenst aan de boezem en dat bij hogere

Compartimenteringen

Het opslaan van water in grond en slotenstelsels tijdens en na

maaiveldhoogte van boezemlanden ligt overwegend tussen N.A.P.

natte perioden met als doel om dit water tijdens droge perioden
Conserveren

Buitenwater
Calamiteitenplan

middel van specifieke inrichtingsmaatregelen en/of door middel

100.000 ha.

van peilbeheer.

Het gedeelte van een rivier, beek of waterloop in het hoge

Crisisorganisatie

deel van het stroomgebied.

Cultureel erfgoed

buitentalud met een grasbekleding heeft, dat overgaat in de
De grote wateren waarop de Friese Boezem afvoert: Waddenzee,

Cumulatief houdt in dat alle jaarlijkse bedragen over
Cumulatief

Lauwersmeer en IJsselmeer.
Het plan waarin beschrijven staat hoe de crisisorganisatie handelt

Data-management

tijdens een calamiteit (bijv. hoogwater of een watervervuiling).

Deelsystemen

het gebruik van wc-papier is dit een grondstof die kan worden

Het beheer van gegevens.
De hoge gebieden en de poldergebieden die op de boezem
afwateren.
Een innovatief dijkverbeteringsconcept dat lijkt op een traditionele

Deltadijk

dijkverbetering maar door zijn extra hoogte en breedte tienmaal
veiliger is.

verontreiniging door chemische stoffen en de aanwezigheid van
Deltafonds

De toestand van het oppervlaktewater ten aanzien van

Deltalanden

verontreiniging door chemische stoffen.
CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een

Deltaprogramma

kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. CO2 kan
worden toegepast voor het stimuleren van plantengroei in een kas.

Demosite

De klimaatverandering wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt

Deregulering

door de uitstoot van het broeikasgas CO2. Om bedrijven onderling
CO2-voetafdruk

de hele periode, in dit geval de vijfjaarsperiode van het
meerjarenperspectief, bij elkaar zijn opgeteld.

bijvoorbeeld waterplanten en vissen.

CO2

monumenten en landschappen die een grote cultuurhistorische
betekenis hebben.

De toestand van het oppervlaktewater ten aanzien van

Chemische waterkwaliteit

extreem hoogwater of een watervervuiling).

voorliggende kwelder.

teruggewonnen uit rioolwater.
Chemische en ecologische toestand

Organisatie zoals die functioneert tijdens een calamiteit (bijv.
Een verzamelnaam voor archeologische waarden, gebouwde

Cellulose is een natuurlijk polymeer dat voorkomt in papier. Door
Cellulose

te gebruiken. Waterconservering kan gerealiseerd worden door

hectare boezemlanden aanwezig. 100 jaar geleden was dit circa

Een innovatief dijkverbeteringsconcept waarbij de dijk een flauw
Brede groene dijk

Het onderverdelen van een kadering in meerdere aparte delen.

bijdraagt aan de capaciteit van de boezem om water te bergen. De
–0.52 m en N.A.P. –0,22 m. In Fryslân zijn tegenwoordig circa 2.700

Bovenloop

“hoe krijgen we het waterhuishoudboekje weer kloppend in de 21e
eeuw?”

boezemwaterstanden onder water kan lopen en zodoende
Boezemland

waterrampen aan het eind van de 20e eeuw met als opdracht:

De landelijke financiële middelen beschikbaar om het
deltaprogramma te realiseren
Landen waarin een belangrijke riviermondig gelegen is
Het deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen
overstroming en zorgen voor voldoende zoetwater.
Fysiek ingerichte locatie voor het uitvoeren van onderzoek en
demonstratie van technieken.
Het stellen van minder regels.
Methode van communicatie die vaak gebruikt als hulpmidddel

te kunnen vergelijken worden alle activiteiten en gebruikte
grondstoffen omgerekend in CO2 equivalenten. Het totaal wordt

Dialoog

aangeduid met de CO2-voetafdruk of klimaatvoetafdruk.

voor het opbouwen van een betere basis voor de communicatie en
als hulpmiddel bij creatieve beslissingsprocessen en bij het zinvol
omgaan met conflicten
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Bronnen van verontreinigende stoffen in het milieu, die geen
Diffuse bronnen

Dijk met kwelder

Eerste jaarschijf

puntbron zijn; een diffuse bron is niet geconcentreerd op een

Effluent

Het gezuiverde afvalwater dat geloosd wordt op oppervlaktewater.

Voorbeelden hiervan zijn de landbouw en het verkeer.

Effluentkwaliteit

Kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (effluent).
Ecologische Hoofdstructuur. Samenhangend netwerk van in

Een innovatief dijkverbeteringsconcept waarbij de dijk wordt
EHS

gecombineerd met een kwelder aan de zeezijde.

Emissie

vanuit een bepaalde gebruiksfunctie ( landbouw, natuur). Het is een

Erfafspoeling

Drietrapsstrategie
Drinkwaterbeschermingsgebieden

Drooglegging

Duurzaam bodembeheer

E- en F vaarwegen

Evacuatie

De mate waarin het water doorzichtig is, gemeten op een

Ecologisch risico
Ecologische waterkwaliteit

Het zorgen dat mensen een veilige plaats bereiken voordat een
overstroming plaatsvindt.
Het naar de toekomst doortrekken van een bepaalde ontwikkeling

gestandaardiseerde manier.
Extrapoleren

Het relatief hoger gelegen gebied dat voornamelijk gelegen is in

(tendens) op basis van de beschikbare gegevens tot een bepaald
moment.

Drenthe, met uitlopers in Groningen en Friesland.
Zie waterkwantiteitstrits en waterkwaliteitstrits

Faciliteren

Voorwaarden scheppen, (anderen) in staat stellen.

Gebied rondom een drinkwaterwinning waar extra

Factsheet

Een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken.

voorzorgsmaatregelen gelden om vervuiling van het grondwater te

FBWK

Fries Bestuursakkoord Waterketen.

voorkomen.

Flexibel peilbeheer

De verticale afstand tussen de hoogte van het land
(maaiveldhoogte) en het slootpeil.

Fosfaat

Een peilbeheer, waarbij de waterstand mag variëren binnen vooraf
vastgestelde grenzen.
Een voedingsstof voor planten en dieren, en wordt als mineraal

Het beheren en onderhouden van de bodem gericht op het

gewonnen.

instandhouden van de bodemkwaliteit zodat de bodem ook op

Het stelsel van met elkaar in open verbinding staande meren,

lange termijn geschikt blijft voor (landbouwkundig) gebruik.

vaarten, kanalen in Fryslân met een streefpeil van N.A.P. –0,52 m.

Door de provincie in het Provinciaal Verkeer en Vervoersplan

In de boezem wordt water tijdelijk geborgen alvorens het naar het

opgenomen vaarwegen voor kleinere vaartuigen.

buitenwater wordt afgevoerd. De boezem heeft een belangrijke

Het geheel aan relaties tussen organismen onderling, tussen
Ecologie

kunnen bereiken. De bronnen van de verontreinigingen zijn gelegen
op het erf van agrarische bedrijven..

in een polder met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit
(tegengaan van verzilting).

Drents plateau

De hoeveelheid verontreiniging die uit een vervuilingsbron vrijkomt.
Een route waarlangs verontreinigingen het oppervlaktewater

Het versneld inlaten en weer afvoeren van gebiedsvreemd water

Doorzicht

(inter)nationaal opzicht belangrijke, duurzaam te behouden
natuurgebieden.

term die gebruikt wordt bij het bepalen van het gewenst peilbeheer.
Doorspoeling

de vijfjaarsperiode van het Meerjarenperspectief.

aanwijsbare plaats, maar juist verspreid over een bepaald gebied.

De mate waarin de grondwaterstand overeenkomt met de eisen
Doelrealisatie

Met de eerste jaarschijf wordt bedoeld het eerste kalenderjaar van

Friese Boezem

organismen en hun omgeving en de aanpassingen van de

functie voor de aan- en afvoer van water en voor het vasthouden
van water. In Fryslân wateren de polders en de hogere, vrij

organismen aan de omgeving.

afwaterende gebieden af op de boezem en deze gebieden noemen

Het risico op ongewenste effecten van stoffen of menselijk

we de deelsystemen. De boezem is niet alleen van groot belang

handelen op de ecologie. Dit risico wordt meegenomen o.a. bij de

voor het waterbeheer in Fryslân, maar ook voor natuur, recreatie en

beoordeling van de risico’s van stoffen.

scheepvaart.

De kwaliteit van het water voor planten en dieren.
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Het gebruik van de ruimte zoals vastgesteld in ruimtelijke

Term uit de Kaderrichtlijn Water. Het staat voor Goed Ecologisch

ordeningsplannen op provinciaal (streekplan) en gemeentelijk
Functie

GEP

niveau (bestemmingsplannen); niet te verwarren met

kunstmatig en sterk veranderde wateren.

grondgebruik. Voorbeelden van functies van een gebied zijn

Term uit de Kaderrichtlijn Water. Het staat voor Goede Ecologische

landbouw, stedelijk gebied, natuur en recreatie.

GET

Een of meer agrarische natuurverenigingen die via een
Gebiedscollectief

Gebiedseigen water
Gebiedsontwikkeling
Gebiedsproces
Gedoogplicht

en waterbeheer.

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater-regime. Binnen een

Water dat via neerslag in het betreffende gebied terecht is

GGOR

gekomen en niet van elders is aangevoerd.

bepaald gebied rekening houden met het grondgebruik in en om dit
gebied en na afweging van alle belangen in het gebied.

Een term die gebruikt wordt voor het proces waarin plannen

GHG

worden gemaakt voor de aanpak van knelpunten in gebieden.
Het samen met de bewoners en gebruikers van een gebied

GLG

opstellen van plannen.

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand op een punt over een
jaar.
De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand op een punt over een
jaar.

De plicht van ingelanden om bepaalde werkzaamheden van het

Groenblauwe diensten zijn gericht op maatschappelijke

waterschap op hun gronden toe te staan.

wensen op terreinen als natuur, landschap, recreatie en
Groenblauwe diensten

door middel van één of meerdere pompen afgevoerd naar hoger

waterbeheer en worden verricht door grondeigenaren of
grondgebruikers. Hieronder vallen bepaalde milieu- en

gelegen water(-en).

landschapsbeheerverbintenissen tussen overheden en

Europees landbouwbeleid dat ervoor moet zorgen dat er

grondeigenaren.

genoeg voedsel wordt verbouwd. In het landbouwbeleid moeten

Het gebruik van de grond of de ruimte. Niet te verwarren met

boeren ook rekening houden met andere belangen, zoals de

Landbouwbeleid

voedselveiligheid, het behoud van het platteland, milieu, de

Grondgebruik

leefomstandigheden van dieren en eerlijke handel met landen

de functie. Grondgebruik wordt vaak ingedeeld in een aantal
categorieën, bijvoorbeeld: grasland, akkerbouw, hoogwaardige
land- en tuinbouw en glastuinbouw.

buiten de EU.

Grondverwerving

In een gemeentelijk waterplan staan gewenste ontwikkelingen op

Grondwater

het gebied van water op hoofdlijnen beschreven. Ook staan hierin

Het door aankoop of huur beschikbaar krijgen van gronden.
Water dat in de grond zit. In tegenstelling tot oppervlaktewater dat
zichtbaar is in sloten en ander open water.
Gebied rondom een locatie waar grondwateronttrekking voor

de kansen en risico’s (beleidsplan, visiedeel). Daarnaast bevat het
plan uitwerkingen van concrete maatregelen of projecten: het

Grondwaterbeschermingsgebied

kan hierbij gaan om de aanleg van nieuwe infrastructuur, beheer

drinkwaterwinningsgebied plaatsvindt, waarbinnen beperkingen
zijn gesteld aan het grondgebruik om verontreiniging van het
grondwater te voorkomen.

en onderhoud of onderzoeksmaatregelen. Het maken van een
waterplan is niet wettelijk verplicht.

Grondwaterstand

In computers opgeslagen informatie over punt-, lijn- en
Geografische informatiesystemen

waterlichamen in 2015 moeten voldoen aan de Goede Ecologische
Toestand. Onder voorwaarden is fasering tot 2027 mogelijk.

Gemeenschappelijk

Gemeentelijk waterplan

Toestand. De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat alle natuurlijke

gebiedsplan gezamenlijk met andere partners werken aan natuur-

Een kunstwerk waarmee water van een lager gelegen gebied
Gemaal

Potentieel, dit zijn ecologische waterkwaliteitsdoelen voor

Het niveau van het grondwater. De grondwaterstand wordt vaak
ten opzichte van N.A.P. gegeven.
Gemeentelijk Rioleringsplan, een (beleids)plan over het beheer van

vlakvormige objecten die tevens een verwijzing naar hun positie in
GRP

de ruimte bevat.

de riolering en over de invulling van de verbrede zorgplicht in een
gemeente.
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Herijkte EHS
Herprofilering van beken
Herstelprogramma Oevers en Kaden

Hoge gebieden

De Ecologische Hoofstructuur zoals die door de provincies zijn

Individuele Behandeling voor Afvalwater, een mini

bepaald na een nieuwe afweging ( zie ook EHS).

IBA

Het veranderen van het profiel ( breedte, diepte, helling) van beken

riolering mogelijk is.

Het programma waarin de verbeterwerken van de regionale

Infiltreren

Het inbrengen van water in de grond al dan niet op grotere diepte.

waterkeringen worden uitgevoerd.

Inflatie

Geldontwaarding, algehele stijging van het prijspeil.

Ruimtelijke eenheden waarvan de waterafvoer via zwaartekracht

Het geheel van voorzieningen in een gebied ten behoeve van het

plaatsvindt naar de boezem. De waterafvoer vindt plaats via een

gebruik ervan zoals land- en waterwegen, lucht- en zeehavens en
Infrastructuur

stuw bij het laagste afvoerpunt. De stroomgebieden van de beken

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterzone

de voorzieningen voor het waterbeheer zoals dijken, gemalen en

gebieden in Fryslân beslaan een oppervlakte van circa 64.000

stuwen.
Innovatie

Watergang die vanwege haar grote belang voor de aan- of afvoer
De landelijke programmering van de verbeterwerken van de

Instandhoudingsdoelen

primaire waterkeringen.

Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin

aangrenzende percelen op een hoog niveau te houden.

verschillende doelstellingen samenkomen, zoals het beschermen
Integraal Waterbeheer

tegen overstromingen en het tegengaan van watervervuiling.
Ook betreft het een samenhangend beheer van grond- en

stof kan zowel een natuurlijke als een synthetische oorsprong

oppervlaktewater. De Europese Kaderrichtlijn Water en de

hebben. Een aantal bestrijdingsmiddelen dat wordt gebruikt in de

Nederlandse Waterwet zijn er op afgestemd.
Inunderen

Het tijdelijk overstromen van een gebied.
Van oorsprong niet in Nederland voorkomende organismen die

De benodigde breedte en diepte van een watergang om de
gewenste hoeveelheid water te kunnen aan- of afvoeren.

Invasieve exoten

grondwaterstanden op een hoger niveau worden gehouden om te

zich in Nederland vestigen door toedoen van menselijk handelen
en die zich in hoog tempo kunnen verspreiden. Vaak veroorzaken
invasieve soorten grote economische en ecologische schade.

voorkomen dat het natuurgebied verdroogt.

Kaderrichtlijn water (KRW)

Maatregelen die leiden tot een verandering van het gedrag van
het grondwater (stroming, grondwaterstanden, mate van kwel en

Kasritme

wegzijging).
Modellen of rekeninstrumenten waarmee de stroming van grondHydrologische modellen

mogen gaan. Ook de kwaliteit van het gebied mag niet achteruit

worden gehouden. Dit gebeurt meestal om het grondwater in de

Een strook grond die grenst aan een natuurgebied waar de

Hydrologische maatregelen

andere organismen) in een gebied die niet in aantal achteruit
gaan.

landbouw heeft bijvoorbeeld deze werking.

Hydrologische bufferzone

technieken, werkwijzen e.d.

Een strook land waarin de waterpeilen in de sloten op een hoog peil

hormonale evenwicht kan verstoren. Een hormoonverstorende

Hydraulisch profiel

Vernieuwing, een verzamelwoord voor het ontwikkelen van nieuwe
Beschermde natuurwaarden. De planten- en diersoorten (en

van water voor een gebied in onderhoud is bij het waterschap.

Een lichaamsvreemde stof die werkt als een hormoon en het
Hormoonverstorende stoffen

leidingen ( b.v. voor elektriciteit en riolering). Hieronder vallen ook

in zuidoost Fryslân vallen onder de hoge gebieden. De hoge
hectare.

Hoofdwatergang

afvalwaterzuivering. Wordt gebruikt indien geen aansluiting op

Keur

en oppervlaktewater kan worden berekend en de daardoor

Klimaatbestendig

optredende (grond-)waterstanden.
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Europese richtlijn ter verbetering en bescherming van de
waterkwaliteit.
De snelheid waarmee financiële middelen beschikbaar gesteld
kunnen worden.
Verordening ter bescherming van de waterstaatswerken in beheer
bij het waterschap.
Niet gevoelig voor toekomstige veranderingen van het klimaat.
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Ontwikkeling van het gemiddelde weerbeeld over een langere
Klimaatontwikkeling

Liquide middelen

periode (30-100 jaar). De verwachting is dat de aarde op zal
De verschillende manieren waarop het klimaat zich de komende

Lokale waterkering

Friese boezem).

gebruikt bij studies naar de effecten van mogelijke maatregelen.

Een bij de normering voor wateroverlast gehanteerde maat die
Maaiveldcriterium

ontwatering. Treedt op onder de laagste grondwaterstand
en wordt veroorzaakt doordat de opwaartse druk wegvalt

Maalcapaciteit

Het seizoenmatig in de ondergrond opslaan en weer terugwinnen

Maalkommen

van koud en/of warm water met als doel energiebesparing.

KRW-factsheets

Kunstwerk

als doel te voorkomen dat dit (vaak nutriëntenrijke) zwevende stof

de kringloop van stoffen gesloten is. Dit houdt in dat alle stoffen

Afkondiging door de waterbeheerder tot het stopzetten van een

die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer

of meerdere gemalen die afwateren op de boezem. Het doel van

teruggebracht worden in het gebied. De hoeveelheid stoffen die

een maalstop is het beperken van wateroverlast op de boezem.
Maalstop

De maatregel wordt in principe eerst ingesteld voor gebieden die

gebied terechtkomen.

weinig gevoelig zijn voor wateroverlast en waarin veel water vast

Zie Kaderrichtlijn Water.

gehouden kan worden. Een algehele maalstop wordt vrijwel nooit

Documenten met informatie over de uitvoering van de KRW in

ingesteld.

de Nederlandse wateren. In de factsheets staat gedetailleerde

De gemiddelde waterstand in de boezem tijdens de maatgevende

informatie per waterlichaam over de status, doelen, belasting,

omstandigheden die eenmaal per 100 jaar kunnen optreden.
Maatgevend boezempeil

In sommige gebieden wordt gekozen voor het peil dat slechts

Term uit de Kaderrichtlijn Water. Een door de mens aangelegd

eenmaal per 300 jaar op zal treden. Op basis hiervan wordt de

lichaam bijvoorbeeld een kanaal.

hoogte van de boezemkeringen bepaald.

Bouwwerk voor het waterbeheer. De meest voorkomende

Macrofauna

Kleine waterdiertjes.

kunstwerken zijn: duikers, sluizen, stuwen, gemalen, bruggen en

Meerjarenperspectief

De financiële meerjarenplanning van Wetterskip Fryslân
Het Meerjarenperspectief is het document waarin de

aquaducten.
Kwel

Opwaartse stroom van grondwater.

Landbouwemissies

de hoeveelheid verontreiniging die vrijkomt uit de landbouw.

Meerjarenperspectief (MP)

beleidsmatige en financiële ontwikkeling voor het waterschap is
weergegeven voor een periode van vijf jaar.

Register van het waterschap waarin onderhoudsplichtigen

Meetnetten

en onderhoudsverplichtingen zijn aangegeven betreffende
Legger

ingericht om te fungeren als bezinkplaats voor zwevende stof, met
in het ontvangende water terecht komt.

maatregelen en uitzonderingen.
Kunstmatig waterlichaam

meestal uitgedrukt in kubieke meters per minuut.

Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij

een gebied verlaten, zoals nitraten moeten dus ook weer in het
KRW

Het vermogen waarmee gemalen water kunnen verpompen
Een deel van de watergang voor een gemaal dat specifiek is

onderliggende veenlaag in. Ook wel inklinking genoemd.

kringlooplandbouw

aangeeft welk percentage van een gebeid tijdelijk geïnundeerd
mag worden.

en de neerwaartse gelijk blijft. De ontwaterde laag klinkt de

Koude Warmte Opslag (KWO)

belang (vaak een kleiner gebied zoals een zomerpolder langs de

tijd kan ontwikkelen. Om dat dit onzeker is worden scenario’s
Het zakken van de bodem in klei- en veengronden door

Klink

onmiddellijk kan beschikken.
Waterkering (meestal een kade) om een gebied met een lokaal

warmen en de zeespiegel als gevolg daarvan zal stijgen
Klimaatscenario’s

Alle direct beschikbare geldmiddelen waarover een organisatie

waterkeringen en wateren .. Tevens is aangegeven waaraan

Mitigeren

waterkeringen en wateren moeten voldoen wate betreft ligging,
richting, vorm, afmetingen en constructie.
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Vaste locaties waarop watermonsters worden genomen en
geanalyseerd.
Verzachten, matigen, verlichten.
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Maatschappelijke kosten baten analyse. Een analyse om de kosten
MKBA

Neerslagpatroon

en de baten van een maatregel om waterkwaliteitsdoelen te halen,
inzichtelijk te maken. In deze analyse wordt gekeken naar de

Noodbemaling

financiën, de maatschappelijke en sociale aspecten.
Een innovatief dijkverbeteringsconcept waarbij een brede
Multifunctionele dijk

Normering

en robuuste dijk gecombineerd wordt met andere ruimtelijke
ontwikkelingen zoals bebouwing.

NAM

Nutriënten

Nederlandse Aardolie Maatschappij.

OAS

hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Voor het

Omgevingsvisie

fosfor (P) of fosfaat (PO4) mee bedoeld.
een complex geheel van rioolstelsels, gemalen, transportleidingen

gebruik van de verschillende gebieden in Fryslân in de komende
periode tot 2050)

Het beheer dat nodig is om de benodigde capaciteit voor

Een stelsel van in de bodem aangelegde drainbuizen die in de sloot
Onderwaterdrainage

wateraanvoer en –afvoer in stand te houden. Dit als onderscheid

met het uiteinde onder het waterpeil uitkomen. Dit maakt in droge

met het nautisch beheer dat zich richt op het bevaarbaar houden

perioden de aanvoer van water naar het grondwater mogelijk.

van deze wateren.

Het onttrekken van water uit een watersysteem. De meest
Onttrekking

voorkomende onttrekkingen zijn: grondwateronttrekkingen voor
bouwwerken, beregening, saneringen en drink- en industriewater.

natuurgebieden. Dit netwerk is ingericht met als doel het behoud
Ontwatering

levensgemeenschappen (planten en dieren) in een bepaald

Ontwateringdiepte

Term uit de Kaderrichtlijn Water. Een waterlichaam dat nog min

Ontwerp planMER

of meer in natuurlijke staat is, bijvoorbeeld de Waddenzee. In

Operationeel peilbeheer

Nederland komen deze nauwelijks voor.
Een onderhoud van watergangen en oevers waarbij zoveel

Opmaling

mogelijk rekening gehouden wordt met levensmogelijkheden voor

Afvoer van water uit een perceel, over en door de grond en
eventueel door greppel of drains.
De ontwateringdiepte is de verticale afstand tussen de
maaiveldhoogte en de grondwaterstand.
zie planMER
Het dagelijkse beheer van de waterpeilen door middel van
gemalen, stuwen en waterinlaat.
Inrichting/kunstwerk met als doel water omhoog te pompen. Zo
komt er water in gebieden die te droog zijn.
Een deel van het stelsel van met elkaar verbonden wateren/

wilde planten en dieren.

Opvaart

Dit betekent veelal dat niet alle waterplanten en riet tegelijk worden

vaarten (van de Friese boezem) dat op het eind doodloopt, vaak bij
een dorp of boerderij.

verwijderd, maar dat delen blijven staan. Ook wordt gestreefd naar
minder frequent onderhoud.

Overdimensioneren

De zorg voor een vlotte en veilige afwikkeling van het
Nautisch beheer

Voedingsstoffen. Meestal worden hier de stoffen stikstof (N) en

en viaducten.

gebied.

Natuurvriendelijk onderhoud

waterkering moet voldoen.

De door de provincie vast te stellen gewenste ontwikkelingen in het

Een bij het natuurbeheer gebruikt term voor de gewenste

Natuurlijk waterlichaam

De (bestuurlijk vastgestelde) minimale eis waaraan bijv. een

werkelijkheid ligt het hoger. Het NAP wordt zichtbaar gemaakt door

en herstel van biodiversiteit.
Natuurdoeltype

geplaatst wordt om te zorgen voor extra bemalingscapaciteit.

en rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).

De Natura 2000 gebieden vormen een netwerk van beschermde
Natura 2000 gebieden

Een verplaatsbare pomp die bij wateroverlast tijdelijk ergens

gemak wordt het gelijkgesteld aan het gemiddelde zeeniveau, in
ongeveer 35.000 peilmerken zoals boutjes in gebouwen, bruggen

Natte beheer vaarwegen

regenbuien.

Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem; Een afvalwatersysteem is

Normaal Amsterdams Peil. Referentiehoogte waaraan

NAP

De ruimtelijke verschillen en de variatie in de tijd die optreden bij

scheepvaartverkeer, door het treffen van verkeersmaatregelen te

Overige wateren (KRW)

water, conform de scheepvaartverkeerswet.
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De afmetingen ( breedte, diepte) van een watergang groter maken
dan strikt noodzakelijk is voor de aan- en afvoer van water.
Oppervlaktewateren die niet tot de KRW-waterlichamen worden
gerekend.
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Overslagbestendige dijk

Een innovatief dijkverbeteringsconcept waarbij de dijk zo is

Een vorm van landbouw waarbij teeltmaatregelen worden

ingericht dat hij gedurende een bepaalde tijd de overslag van een

afgestemd op de variatie in ruimte en tijd van gewas- en

bepaalde hoeveelheid water kan weerstaan zonder te bezwijken.

Precisielandbouw

Hierdoor kan de kruin minder hoog zijn.
Oxidatie
PAK
Paludecultuur

Parallelle dijken

Participatiesamenleving

Passende beoordeling

voor milieu- indicatoren. Precisielandbouw maakt gebruik van

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; teerachtige

geavanceerde apparatuur en informatietechnologie.

verontreiniging.

Een dijk, een dam, een sluis, een keermuur een duin of een

De teelt van gewassen die bestand zijn tegen zeer natte

Primaire waterkering

omstandigheden (palude = moeras).

nationale, wettelijke status heeft.
Een dijk, een dam, een sluis, een keermuur een duin of een

de tweede dijk aan de landzijde, dan beperkt hij het gebied dat

Primaire waterkering categorie C

in kan stromen.
Term uit de KRW. Prioritaire stoffen zij stoffen die een groot risico

nemen voor hun eigen leven en omgeving.

Prioritaire stoffen

vormen in en via het watermilieu. De meest risicovolle stoffen op de

beschrijving van de (mogelijk) optredende effecten voor

lijst zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk.

natuurgebieden en flora en fauna als gevolg van de realisatie van

Alle bedrijven, verenigingen en personen niet behorend tot de

Het beoogd, bereikt of normaal niveau van water.

Peilbeheer

Het in stand houden en onderhouden van het peil.

Peilvak

Een gebied met overal hetzelfde waterpeil.

Private partijen

overheids- en semioverheidspartijen. Ook wel private sector
genoemd.

Probleemstoffen

Een stof die in oppervlaktewater wordt aangetroffen in norm
overschrijdende concentraties
Een programma van Rijk en gezamenlijke provincies waarmee

beschrijving van de (mogelijk) optredende milieueffecten als
gevolg van de realisatie van een plan.

Programmatische Aanpak Stikstof

Met het grondwater tot aan het maaiveld.

(PAS)

Een stuk land, met beheersbare waterstand, vaak omgeven door

de neerslag van stikstof uit vooral landbouw, verkeer en industrie
minder moeten worden, zodat de natuurdoelen kunnen worden
bereiken op een zodanige wijze dat economische activiteiten
mogelijk blijven.

kaden.
Polymeren zijn verbindingen die uit een hele reeks van dezelfde
moleculen bestaan. Synthetische polymeren worden gebruikt voor
het maken van allerlei soorten kunststoffen.
De financiële middelen die vanuit de EU aan de provincie

POP gelden

buitenwater niet vanuit Overijssel of de Noordoostpolder, Fryslân

Een samenleving waarin de mensen meer verantwoordelijkheid

Peil

Polymeren

natuurlijke hoogte met als doel dat bij een overstroming het

Ergens aan deelnemen

Zie Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water.

Polder

Waddenzee, Noordzee of het IJsselmeer te keren en die een

de primaire waterkering een tweede dijk komt te liggen. Ligt

PBOW

Plas-dras

natuurlijke hoogte met als doel het buitenwater vanuit de

Een innovatief dijkverbeteringsconcept waarbij voor of achter

een plan.

PlanMER

van hoge kwaliteit te realiseren binnen vastgestelde grenswaarden

Het afbreken van organische stof onder invloed van zuurstof.

overstroomt bij
Participeren

bodemcondities binnen percelen. Het doel is een hoge productie

beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van maatregelen
gericht op de ontwikkeling van het platteland.
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Rente is de vergoeding die betaald wordt over aangetrokken

In het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW) overleggen
Rentekosten

de betrokken overheden over de voorbereiding van verschillende
plannen: het derde provinciaal waterhuishoudingsplan, het

in enig tijdvak betaald moet worden.

integrale waterbeheersplan van Wetterskip Fryslân, het

Een ruimtelijke zone aan weerszijde van de primaire waterkeringen

inrichtingsplan Lauwersmeer en de gemeentelijke maatregelen

bedoelt voor de toekomstige uitbreiding van de waterkering, nodig
Reserveringszones

in het kader van WB21 en de KRW. Het PBOW bestaat uit

van bebouwing.

Provincie Fryslân (gedeputeerde voor water en haar
plaatsvervanger);

Retentiegebied

Wetterskip Fryslân (2 leden van het dagelijks bestuur);
Waterschap Noorderzijlvest (1 lid van het dagelijks bestuur);

Rijke dijk

de gemeenten in het beheersgebied van de provincie Fryslân (5

RBO

Regionale waterkering

Een innovatief dijkverbeteringsconcept waarbij op het buitentalud
een natuurvriendelijke bekleding wordt toegepast.
deelstroomgebied dat de wateren van de provincie Fryslân plus

waterbeheer in hun gebied.

delen van de provincies Groningen, Drenthe en Noord-Holland

Alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties, ook wel

(westelijke Waddenzee) omvat. De Kaderrichtlijn Water gaat
Rijn-Noord

publieke sector genoemd.

uit van een stroomgebiedsbenadering. Nederland ligt in vier

Regionaal Bestuurlijk Overleg voor de KRW binnen het

internationale stroomgebieden: Rijn, Maas, Schelde en Eems.

stroomgebied van Rijn- Noord. Het RBO houdt zich uitsluitend

Omdat het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied groot is, is

bezig met Kaderrichtlijn Waterzaken die afstemming vergen

het opgedeeld in vier gebieden: Rijn-Noord, Rijn-Oost, Rijn-Midden

tussen Fryslân, Groningen, Drenthe en het Rijk. In dit overleg

en Rijn-West.

zijn de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Wetterskip

Voorziening door middel waarvan bij regen een teveel aan
Riooloverstort

rioolwater dat niet in het stelsel wordt geborgen, kan worden

Nederland, ministerie LNV, ministerie VROM, DG ruimte en de

geloosd op het oppervlaktewater.

samenwerkende gemeenten in de drie noordelijke provincies

Assetmanagement betreft de systematische activiteiten

vertegenwoordigd.

om optimaal en duurzaam beheer te voeren over onze
Risicogestuurd assetmanagement

Het gebruik van waterschapswerken en -eigendommen voor de

kapitaalgoederen op basis van prestaties, kosten en risico’s

recreatie.

gedurende de gehele levenscyclus, om de strategische

Een dijk of kade met een waterkerende functie die binnen de

doelstellingen te realiseren.

primaire waterkeringen liggen het binnenwater keert. De kaden

Een watersysteem ( zoals een polder) dat ook bij extreme
Robuust watersysteem

langs de Friese boezem zijn regionale waterkeringen en er zijn

weersomstandigheden in staat is wateroverlast of droogte te
voorkomen.

voormalige zeedijken aangewezen als regionale waterkering.
Regulier peilbeheer

wordt in het reguliere hoogwaterbeheer van de Boezem.

Door de provincie vastgestelde regels en voorwaarden voor het

Fryslân, Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat directie Noord-

Recreatief medegebruik

Een waterbergingsgebied grenzend aan de Boezem dat ingezet

Een term uit de Kaderrichtlijn Water. Rijn-Noord is het

portefeuillehouders).

Publieke partijen

vanwege de verwachte zeespiegelstijging. In deze zones gelden in
meer of mindere mate beperkingen ten aanzien van het realiseren

Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water vertegenwoordigers van:

Provinciale waterverordening

vreemd vermogen (leningen). Rentekosten bestaat uit alle rente die

Het peilbeheer zoals dat onder normale omstandigheden

Rode lijst-soorten

plaatsvindt.

Ruimtevragers en -bieders
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Rwzi’s
Saneren waterbodems

Rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Synergiewinst

Het verwijderen van verontreinigde slib uit vaarten, grachten of
andere wateren.

Technische leidraad

enzovoort) en voorlichting over nut en noodzaak van hygiënische
Toetsing waterkeringen

Een project dat als doel heeft het verbeteren van de

TOP- lijst verdroging

beschikbaarheid van veilige toiletten en het op een goede wijze
Traineeships

Sloten die door de aanliggende eigenaren of gebruikers moeten
worden onderhouden en waar het waterschap schouw ( of

Uitspoeling

controle) op uitvoert. Dit onderhoud moet voldoen aan de door het

Vaarweg

Installatie waarmee zuiveringsslib wordt ingedikt.

Vaarwegprofiel

(PVVP) is aangewezen voor gebruik door de scheepvaart en/of

varieert afhankelijk van de grootte van de boten die er moeten

buitenwater ( Waddenzee) zodat het water uit de Friese boezem

kunnen varen.

hierin kan afstromen.

Vertragen van afvoer van overtollig water binnen het watersysteem
met als doel maximale aanvulling van het diepere grondwater en
verminderen van de wateroverlast benedenstrooms.

Stikstofdepositie kan plaatsvinden in de vorm van droge depositie

De door de provincie (en waterschap) vastgelegde gewenste

en natte depositie. Bij natte depositie lost de stof op in druppeltjes

Veenweidevisie

ontwikkelingen in het ruimtegebruik en het waterbeheer in het
veenweidegebied in de komende decennia.

De onder regie van de provincie met de bewoners en andere

(Fryske) Veenweidewaarden

overheden van een gebied ( of streek) vastgestelde lijst van

De in het veenweidegebied voorkomende waarden zoals die voor
natuur, landschap, wonen, landbouw en cultuurhistorie.
De voorzitters van de 25 veiligheidsregio`s vormen samen het

maatregelen die gewenst zijn voor de ontwikkeling van het

veiligheidsberaad

betreffende gebied.

Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari
2007 en komt vijf keer per jaar bijeen

Een gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water

De norm waaraan de waterkering moet voldoen zodat er

via een reeks stromen, rivieren en eventueel meren door één

Veiligheidsnormen

riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt (KRW, artikel 2).

voldoende veiligheid voor het achterliggende gebied wordt
geboden.

Een plan waarin het waterbeheer beschreven staat voor
Stroomgebiedbeheerplan

bodem richting oppervlaktewater of dieper grondwater stromen.

De vereiste breedte en diepte van het water in een vaarweg. Deze

in de lucht en komt vervolgens met regen naar beneden.

Stroomgebied

Een route waarlangs verontreinigingen met water mee door de

het slib en eventueel het terugwinnen van energie en grondstoffen.

Vasthouden

Streekagenda

is op het opdoen van werkervaring binnen de organisatie.

recreatievaart.

Neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlak.
Stikstofdepositie

Een tijdelijk dienstverband voor recent afgestudeerden dat gericht

De verwerking van het zuiveringsslib, gericht op het indikken van
Sluizen die geopend worden bij lage waterstanden op het

Spuisluizen

natuurgebieden waarin de verdroging als eerste moet worden

Een water dat in het Provinciaal Verkeer en Vervoersplan

waterschap daarvoor gestelde regels.

Slibverwerking

gestelde norm.

aangepakt.

verwerken van de hierbij behorende afvalstromen.

Slibontwateringsinstallatie

Een periodieke controle of een waterkering nog voldoet aan de
Een lijst van prioritaire verdroogde natuurgebieden. Dit zijn

overgedragen infectieziekte.

Schouwsloten

uitgangspunten en berekeningen een waterstaatsobject getoetst
of ontworpen moet worden.

leefomstandigheden als een preventieve maatregel ter verlaging
van de kans op het krijgen van een door ontlasting en/of water

Sanitatieproject

partijen in totaal bereikt zouden hebben
Een document waarin beschreven staat op volgens welke

Het geheel van sanitaire voorzieningen (waterleiding, riool, sanitair
Sanitatie

effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke

een bepaald stroomgebied. In Nederland kennen we vier
stroomgebieden: Maas, Schelde, Rijn en Eems.
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Het door het bestuur van het waterschap vastgestelde beleidsplan
Veiligheidsplan

Vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn

waarin de maatregelen van het waterschap zijn beschreven die de

Vismigratie

Openbaar lichaam, door gemeenten in een regio ingesteld
veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten

Het alvast afvoeren van water uit een gebied via gemalen
Voormalen

en politie samen aan de hulpverlening aan de burger. Ook het

Vervuilde waterbodems

opvangmogelijkheden voor water tijdens regenbuien.

met de hulpverleningsdiensten in geval van een ramp of een crisis

Dijken die vroeger direct aan zee gelegen waren maar die door
Voormalige zeedijken

gehele buitengebied de zorg voor verwijdering van huishoudelijk

Vrij afwaterend gebied

het lozen van afvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater.

2010 één omgevingsvergunning geïntroduceerd op het gebied van
de fysieke leefomgeving- ving. Er worden circa 25 verschillende

Het risico dat een verontreiniging zich verspreidt in het

wettelijke kaders geïntegreerd. Concreet betekent dit het integraal

watersysteem.

vergunnen en handhaven van aspecten als bouwen, slopen,

Een sliblaag in vaart, gracht of ander water dat een te grote

lozingen, natuur en milieu.

hoeveelheid verontreinigende stoffen bevat.

De uitgangspunten van de Wabo zijn:
Wabo

één vergunningaanvraag met één loket voor de aanvraag
(gemeente of provincie),

gebruikt voor verrekening van de kosten die samenhangen

één procedure voor het aanvragen van de vergunning,

met het verwerken van het afvalwater. Bij de wet is geregeld

één bevoegd gezag voor vergunningverlening,

dat eenpersoonshuishoudens betalen voor één v.e. en

één handhavend bestuursorgaan,

meerpersoonshuishoudens voor drie v.e. Bedrijven worden

één rechtsbeschermingsprocedure.

aangeslagen voor het aantal v.e. dat samenhangt met de

De Wabo streeft hiermee onder andere naar minder

bedrijfsactiviteiten.

administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven en betere

Een toename van het zoutgehalte van oppervlakte- en of

dienstverlening door de overheid aan burgers en bedrijfsleven.

grondwater.

De Water Alliance is een samenwerkingsverband tussen overheid,
Water Alliance

en het water in sloten en vaarten. Wanneer het beschikbaar is,

kennisinstellingen én bedrijfsleven op het gebied van water
technologie in Nederland.

gebeurt dit vaak door het doorspoelen met zoet water.
VHR gebieden

invloed van de zwaartekracht kan afstromen.
Met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt in

Het tegengaan van het brak of zout worden van het grondwater
Verziltingsbestrijding

Een gebied waaruit het overtollige water onder

Belasting die door huishoudens en bedrijven wordt betaald voor

van afvalwater. De vervuilingseenheden (totale vuillast) worden

Verzilting

landaanwinning en nieuwe poldervorming nu verder in het
binnenland gelegen zijn.

Vervuilingseenheid (v.e.) is rekeneenheid voor de vervuilingslast

Vervuilingseenheden

voordat het strikt noodzakelijk is. Dit vergroot ter plaatse de

optreden van gemeentelijke en andere diensten in samenwerking

afvalwater op zich neemt.

Verspreidingsrisico

foerageergebieden. Als vissen niet vrij kunnen bewegen tussen
deze leefgebieden verzwakt dat de populaties.

Er is sprake van verbrede zorgplicht als de gemeente in haar

Verontreinigingsheffing

leefgebieden, bijvoorbeeld van en naar paaigronden of

door middel van een gemeenschappelijke regeling. In een

wordt in een veiligheidsregio geregeld.
Verbrede zorgplicht

gegeven aan de Europese Nitraatrichtlijn.
Vistrek of vismigratie is het zwemmen van vissen tussen

komende jaren nodig zijn om wateroverlast te voorkomen of zoveel
mogelijk te beperken.

Veiligheidsregio

Programma van de Rijksoverheid waarmee invulling wordt

Vogel en Habitatrichtlijn gebieden. Tegenwoordig bekend als
Natura 2000 gebieden (zie Natura 2000 gebieden).
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Wateractieve stad

Een stad die is ingericht op een wijze waarbij maximaal rekening

Een plan van de provincie waarin provinciale beleidskaders

gehouden wordt met aspecten van het waterbeheer, in het

(strategische doelen en normen) voor het watersysteem worden

bijzonder het vermogen om toekomstige veranderingen in klimaat

vastgelegd. Het gaat in dit plan om zaken als de veiligheidsnormen

en watergebruik op te vangen.

voor poldergebieden, het toetsen van dijkversterkingsplannen, het

Iemand die het onderwerp water binnen gemeenteland hoger op
Waterambassadeur

Waterbeheerders

Waterhuishoudingplan

de agenda moet zetten. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar

waarop wordt omgegaan met vragen om grondwater te mogen

gesteld.

onttrekken, de randvoorwaarden voor natuurontwikkeling in het

De beheerders van oppervlakte- en grondwater: Rijkswaterstaat,

Lauwersmeer vanuit het waterbeleid en de ecologische doelen in

waterschappen, hoogheemraadschappen, provincies.

die voortkomen uit de KRW verplichtingen.

Een plan waarin het waterschap vastlegt hoe zij in de komende

Waterkansenkaart

planperiode vorm geeft aan het beheer over het watersysteem. In

Waterkerende toestand

dit plan komen zaken aan de orde als onderhoud van de primaire
Waterbeheerplan

waterkeringen, de uitvoering van oever- en kadeherstelwerken,

Waterkering

de wijze waarop om zal worden gegaan met de watertoets, de

Waterketen

vastlegging van Ggor’s, etc. Het nieuwe waterbeheerplan moet in
Waterkwaliteitstrits SSZ

Dit is de titel van het adviesrapport uit 2000 van de Commissie

Natuurlijke of kunstmatige afscheiding tussen water en land,
bijvoorbeeld een kade, duinenrij of zeedijk.
De keten van drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering.
met de verontreiniging van water. Eerst proberen water schoon (S)
te houden, als dat niet kan dan het vuile water scheiden (S) van het

Waterkwantiteittrits VBA

met wateroverschot: Eerst vasthouden (V), als dat niet kan dan

Nederland na 2000 om zou moeten gaan met wateroverlast.

bergen (B) en pas dan afvoeren (A).

Begrippen als geen afwenteling, de verplichte drietrapsstrategie:

Term uit de Kaderrichtlijn Water; voorbeelden van waterlichamen

eerst vasthouden, dan bergen en pas dan afvoeren (ook wel trits

zijn een meer, sloot of een kanaal. Voor de KRW worden alle

genoemd) en meer ruimte voor water komen uit dit rapport.

Waterlichaam

waterlichamen verdeeld naar mate van aanpassingen aan de

De tijdelijke opslag van water in een bepaald gebied (of in de Friese

inrichting. Er zijn kunstmatige, sterk veranderde en natuurlijke

boezem) in perioden met veel neerslag.

waterlichamen.

Een manier waarop gemeenten onderling kunnen ruilen met hun

Waterloop

verplichting om voldoende mogelijkheden voor waterberging in het

Waterbodemsanering

Zie saneren waterbodems.

Waterconservering

Het vasthouden van water in een bepaald gebied.

Watergang of sloot.
Het geheel aan waterhuishoudkundige en ruimtelijke maatregelen

bebouwd gebied in stand te houden.

Wateropgave

om de wateroverlast

watersystemen te laten voldoen aan de

provinciale normen voor wateroverlast.
Wateroverlast

Het plan waarin het waterschap voor een deel van het
Watergebiedsplan

De mate waarin een waterkering in staat is goed te functioneren.

Voorkeursvolgorde in het waterkwantiteitsbeheer hoe om te gaan

Het rapport beschrijft hoe

Waterbergingsbank

ruimtelijke ordening en water op elkaar af te stemmen.

schone water en pas dan zuiveren (Z).

Waterbeheer 21ste eeuw aan het rijk over toekomstig waterbeheer.

Waterberging

Applicatie/hulpmiddel dat gebruikt wordt door waterschappen om

Voorkeursvolgorde in het waterkwaliteitsbeheer hoe om te gaan

december 2009 gereed zijn.

Waterbeleid voor de 21ste eeuw

peilbeleid, de hoofdkeuzen voor de afwatering van Fryslân, de wijze

Te veel water; natschade.
Passage in een overheidsplan (bijvoorbeeld een

beheergebied beschrijft in welke mate het waterbeheer op orde is

Waterparagraaf

en welke maatregelen in de komende jaren gewenst zijn.

Waterpeil

Beoogd, bereikt of normaal waterniveau.

Waterplan

Zie gemeentelijk waterplan.
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Bij het maken van plannen voor het gebruik van gebieden zodanig
Waterrobuust

Een als topinstituut aangemerkt samenwerkingsverband

rekening houden met water dat er geen negatieve effecten zijn

Wetsus

voor het waterbeheer.
Waterschapserfgoed

Watersysteemheffing

watertechnologie. Het is gevestigd in Leeuwarden.

De historische gebouwen en kunstwerken die in het bezit zijn of

Winterpeil

Het streefpeil voor het water in de wintermaanden.

waren van het waterschap en nu een cultuurhistorische betekenis

Winterpolder

Deze polder wordt het hele jaar bemalen. Zie ook zomerpolder.

hebben.

Zeespiegelstijging

De geleidelijke verhoging van het waterniveau in de zee.
Het samenhangend pakket van beheermaatregelen voor het op

Belasting die door huishoudens en eigenaren van onroerende
Zoetwaterbeheer

goederen wordt betaald voor het beheer van de watersystemen.
na te gaan of in de betreffende plannen wateraspecten een rol
spelen en zo ja, deze aspecten een plaats te geven in de plannen.
Op grond van deze toets moet er vroegtijdig contact zijn tussen de

Zoet-zoutgradiënt

De geleidelijke overgang in een gebied van zoet naar zout water.

Zomerpeil

Het streefpeil voor het water in de zomermaanden.
Polder die in de zomer bemalen wordt en in de winter in directe

initiatiefnemer van een ruimtelijk plan (meestal een gemeente) en

verbinding staat met de Friese boezem. In de winter dragen de

de waterbeheerder.

Zomerpolder

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en

zomerpolders aanwezig.

ruimtelijke ordening.
In de wet staat het watersysteem centraal en zijn de doelstellingen

Zorgplicht

van het waterbeheer gericht op het duurzaam goed functioneren

Zoute kwel

van het water systeem. Taken en bevoegdheden zijn duidelijk
Zuiveringsheffing

vastgelegd. Rijk en provincies zorgen vooral voor het strategische

Het uittreden van zout grondwater.
Belasting die door huishoudens en bedrijven wordt betaald voor
het lozen van afvalwater rechtstreeks op oppervlaktewater.
Inrichting voor het zuiveren van rioolwater.

niveau. Ook zorgen zij voor de noodzakelijke doorwerking van water

Zuiveringsslib

Het slib dat gevormd wordt bij de zuivering van afvalwater.
Een door de provincie aangewezen locatie waar gezwommen

Zwemwaterlocatie

zijn belast met het regionale operationele waterbeheer. Gemeenten

kan worden en waar gedurende het zwemseizoen regelmatig
de waterkwaliteit en de veiligheid van de locatie worden
gecontroleerd.

hebben enkele watertaken in het bebouwde of te bebouwen
stedelijke gebied, waaronder de zorgplichten voor riolering en

Zwemwaterrichtlijn

overtollig grondwater- en regen water.
Het gebied direct rondom de putten die grondwater onttrekken
voor drink- water. Een regendruppel die binnen dit gebied valt, doet
er maximaal 60 dagen over om een drinkwaterput te bereiken.

Wegzijging

toestand van de waterkeringen.

Zuiveringsinstallatie

stellen zij de functies van de watersystemen vast. De waterschappen

WB21

De verplichting om te zorgen voor een goede waterkernede

beleid en de normstelling op nationaal respectievelijk regionaal
in aanpalende gebieden zoals milieu, (natte) natuur en ruimte en

Waterwingebied

zomerpolders bij aan de vergroting van de capaciteit van de
boezem om water vast te houden. In Fryslân zijn 1030 hectare

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en

Waterwet

peil houden van de totale hoeveelheid beschikbaar zoet water in
Nederland.

Een wettelijk verplichte toets voor ruimtelijke plannen met als doel

Watertoets

van universiteiten en kennisinstellingen op het gebied van

Zie Waterbeleid voor de 21e eeuw.
Het wegzakken van water door de bodem naar de diepere
ondergrond.

108

Europese richtlijn voor zwemwater, waarin eisen staan voor de
kwaliteit van het zwemwater.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

>1 INLEIDING

>2 TERUGBLIK EN BLIK OP DE TOEKOMST

>3 WATERVEILIGHEID

>4 VOLDOENDE WATER

>5 SCHOON WATER

>6 WATER IN DE SAMENLEVING >7 BELEIDSEVALUATIE, MONITORING EN FINANCIËLE VERANTWOORDING >8 FIGUREN >9 TABELLEN >10 LINKS >11 BIJLAGEN >12 BEGRIPPEN
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ADRESGEGEVENS
Harlingerstraatweg 113
8914 AZ Leeuwarden
Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
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