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VOORWOORD

Wetterskip Fryslân zorgt dag in dag uit voor het waterbeheer in Fryslân en het 
Groninger Westerkwartier� We versterken dijken, oevers en kaden om wateroverlast te 
voorkomen en zorgen voor een goed waterpeil in sloten, vaarten en meren� We werken 
aan een betere waterkwaliteit en bieden vissen een beter leefgebied door de aanleg 
van rietoevers en vispassages� En dagelijks zuiveren we miljoenen liters afvalwater in 
rioolwaterzuiveringsinstallaties� 

Dat is ‘wat’ we doen en waarvoor Wetterskip Fryslân is opgericht� Maar taken uit
voeren kan op veel verschillende manieren� Wat zijn belangrijke drijfveren en waarden 
in ons werk? ‘Hoe’ voeren we ons werk uit? Daarover gaat dit maat schappelijk 
jaarverslag� 

Stijging van de zeespiegel, meer neerslag; als geen ander merken wij de gevolgen 
van klimaatverandering in ons werk� Dit vraagt om nieuwe maatregelen in het water
beheer� Dat kunnen we niet alleen� De ruimte in Nederland is beperkt� Daarom zoeken 
we in samenwerking met inwoners, bedrijven, overheden en organisaties naar slimme 
en betaalbare oplossingen� Oplossingen waar meerdere partijen baat bij hebben� 

Wij willen het goede voorbeeld geven als het gaat om energie besparen en hergebruik 
van grondstoffen� In dit verslag laten we een aantal innovatieve projecten zien, zoals 
het hergebruik van toiletpapier als grondstof voor de wegenbouw en het gebruik van 
biogas voor de verwarming van gebouwen� Ook hebben we ons hoofdkantoor energie
neutraal gemaakt� 

Uitdagingen in het waterbeheer vragen om goed opgeleide medewerkers� Onze 
medewerkers volgden een groot aantal opleidingen en cursussen om hun kennis op 
peil te houden� We verstrekten enkele studiebeurzen aan jonge talenten� Speciale 
aandacht was er  voor het vitaliteitsbeleid� Door de hogere levensverwachting 
moeten, of liever mogen, we langer doorwerken� We investeren in gezonde en vitale 
medewerkers die ook op oudere leeftijd met plezier hun werk kunnen vervullen� Een 
goede balans tussen werk en privé zijn daarbij van belang voor de kwaliteit van onze 
organisatie� 

Samen met bestuur, de ondernemingsraad en de hele organisatie kijken we continu 
hoe we ons werk op een verantwoorde, duurzame en efficiënte manier kunnen uit
voeren� In dit verslag geven we hier inzicht in en leggen daarmee verantwoording af�

Oeds Bijlsma, secretaris-directeur
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INLEIDING

WETTERSKIP FRYSLÂN DUURZAAM IN DE SAMENLEVING
Daar waar bronnen schaarser worden, neemt duurzaamheid aan belang toe� Daar zijn 
we ons terdege van bewust� Om onze taken uit te voeren gebruiken we veel energie, 
grondstoffen en we produceren afval� Als maatschappelijk betrokken organisatie wil 
Wetterskip Fryslân haar ecologische voetafdruk zo veel mogelijk beperken� We willen 
verantwoord omgaan met schaarse bronnen en zuinig zijn op mensen en middelen� 
We koesteren de ambitie om het watersysteem duurzaam en klimaatbestendig in te 
richten� We willen de kringlopen sluiten door grondstoffen terug te winnen en gebruik 
te maken van duurzame energie� Zo beperken we de milieubelasting� 

De komende jaren zullen veel medewerkers uitstromen, vooral vanwege pensionering� 
Daarnaast blijft Wetterskip Fryslân voortdurend in beweging waardoor taken mogelijk 
anders worden ingevuld� Dat vraagt ook een flexibele organisatie, die ruimte biedt aan 
mobiliteit� Daar is de afgelopen periode veel in geïnvesteerd� Medewerkers zullen als 
gevolg hiervan op andere werkzaamheden, projecten of in rollen kunnen of moeten 
worden ingezet� Interne mobiliteit wordt dus belangrijker�

Goed werkgeverschap is voor ons waterschap een belangrijke drijfveer� We investeren 
daarom in ontwikkeling en vitaliteit van medewerkers waardoor deze duurzaam 
inzetbaar zijn�

In dit verslag legt de organisatie verantwoording af over de manier waarop zij in 2015 
invulling heeft gegeven aan deze ambities�  Daarbij hanteren we de richtlijn voor 
duurzaam ondernemen: People, Planet,  Profit�
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People
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PERSONEEL IN BEELD

PERSONEELSOPBOUW
Bij een waterschap zijn relatief veel technische en fysiek zwaardere beroepen� Dit zie 
je bij het onderhoud aan gemalen, pompen en zuiveringsinstallaties, bestrijding van 
muskus ratten en de civiele en elektrotechniek� Het verklaart waardoor er in de sector 
relatief veel mannen werkzaam zijn� Zo ook bij Wetterskip Fryslân: in onze organisatie 
is 77% man en 23% vrouw� Landelijk ligt het aandeel vrouwen in organisaties op circa 
44%�

De gemiddelde leeftijd van het personeel is circa 50 jaar� Hiermee liggen we ruim 
boven de gemiddelde leeftijd van de werkende beroepsbevolking in Nederland� Die 
bedroeg in 2014 41,9 jaar� De afgelopen jaren is er een stijgende trend waarneembaar 
bij Wetterskip Fryslân� Langzaam gaat de gemiddelde leeftijd richting de 50 jaar� Van 
de leeftijdsgroep 5565 jaar is 17% 60 jaar of ouder� Opvallend is daarnaast het lage 
percentage jonge medewerkers dat bij Wetterskip Fryslân werkt�

LEEFTIJDSOPBOUW

Categorie Wetterskip Fryslân Beroepsbevolking

< 25 jaar 0,17% 11%

2534 jaar 6,1% 22%

3544 jaar 23,3% 24%

4554 jaar 36,1% 26%

5565 jaar 34,2% 17%

 
DIENSTJAREN
Gemiddeld werken medewerkers 14,5 jaar bij Wetterskip Fryslân� De gemiddelde duur 
van een dienstverband is in Nederland ongeveer 9 jaar� 

Een beperkt deel (7,4%) van de medewerkers is korter dan 3 jaar in dienst en 68% 
werkt inmiddels langer dan 10 jaar bij Wetterskip Fryslân� Een groot deel van hen 
(35,4%) werkt zelfs langer dan 20 jaar voor onze organisatie�

DUUR DIENSTVERBAND

Categorie Wetterskip Fryslân Totale beroepsbevolking

< 3 jaar 7,4% 38,5%

310 jaar 21,7% 20,4%

1020 jaar 38,9% 23%

> 20 jaar 31,9% 18,1%

In vergelijking met het landelijk gemiddelde (41%) zijn er in onze organisatie beduidend 
meer lange dienstverbanden� Het langst voorkomende dienstverband is 40 jaar� 

DIENSTVERBAND
Binnen Wetterskip Fryslân komen diverse contractvormen voor� Van de medewerker 
met een dienstverband heeft 98% een vast en 2% een tijdelijk contract� De flexibele 
schil van de organisatie bestaat voornamelijk uit uitzendkrachten� Flexibiliteit zal 
een steeds grotere rol spelen op de arbeidsmarkt� De ontwikkeling van het interne 
arbeidsmarktbureau ‘Waterloop’ sluit hier bij aan�

TIJDELIJKE DIENSTVERBANDEN

Soort tijdelijk contract Percentage

Uitzendcontract 63%

Detacheringscontract 12%

Tijdelijke aanstelling   5%

Ook in onze organisatie wordt in deeltijd gewerkt� 15% van de organisatie werkt  
4 dagen in de week of minder� 

PARTTIME/FULLTIME

Parttime/fulltime Percentage

3240 uur 84,9%

2432 uur 8,67%

1624 uur 5,66%

816 uur 0,7%

08 uur 0%
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Medewerkers die minder dan 40% (of minder dan 16 uur per week) werken, komen 
nauwelijks voor� Dit is nog geen procent van het aantal medewerkers� Meer dan 80% 
van het personeel werkt fulltime (36 uur of meer)� De CAO biedt mogelijkheden om 
binnen een fulltime aanstelling de werkweek te verkorten (tot 34 uur)� Op deze manier 
kan parttime gewerkt worden, maar blijven pensioenrechten en toeslagen gebaseerd 
op een fulltime aanstelling� 

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers flexibel invulling kunnen geven aan een 
goede combinatie van werk, zorgtaken en vrije tijd� Door het telewerkbeleid, onbetaald 
verlof in combinatie met het levensloopsaldo en zorg en/of ouderschapsverlof is het 
eenvoudiger geworden een fulltime functie te combineren met privé�

ARBEIDSVOORWAARDEN
De medewerkers van het waterschap zijn aangesteld in een generieke functie� Elke 
functie van het waterschap is gewaardeerd (systeem: FUWAter)�  

De functies tot en met functieschaal 8 hebben voornamelijk een uitvoerende karakter� 
De nadruk van de functies in de schalen 9 tot en met 18 ligt op advies, beleid, (project)
management en projectuitvoering� Veel medewerkers zitten echter in hun uitloop schaal 
(1 schaal hoger dan de functieschaal)� Het aandeel medewerkers in functies met een 
uitvoerend karakter is daardoor feitelijk groter dan uit de tabel Inschaling blijkt� 

INSCHALING

Inschaling Percentage

Schaal 04  0,17%

Schaal 58 49,02%

Schaal 912 46,19%

Schaal 1316   4,24%

Schaal 1618   0,35%

Van de ingeschaalde medewerkers, zit 64% op het einde van de schaal� 

INDIVIDUEEL KEUZE BUDGET
De organisatie stelt geld beschikbaar voor keuzes die passen bij verschillende levens
fases en persoonlijke wensen en doelen� Iedere medewerker beschikt vanaf 2012, 
door afspraken binnen de CAO, naast het salaris over een vrij besteedbaar budget: 
het Individueel Keuze Budget (IKB)� Geld uit verschillende regelingen is omgezet in 
een persoonlijk budget� Naast het aanvullen van het eigen inkomen, kan het budget 
worden ingezet voor bijvoorbeeld, vakbondscontributie, opleidingskosten, extra 
pensioen en het kopen van extra verlofuren�

123 medewerkers hebben gebruik gemaakt van het keuzesysteem arbeids
voorwaarden� Dit werd vooral ingezet voor de mogelijkheid tot meerwerk� Elk jaar 
kunnen medewerkers kiezen of ze meer of minder willen gaan werken� De leiding
gevende toetst de aanvraag� De directie voert een managementtoets uit en neemt het 
besluit� In 2015 hebben 99 medewerkers zich hiervoor aangemeld, van wie 93 voor 
meer werk en 6 voor minderwerk� De directie heeft 12�755 uren meerwerk en 1�033 
uren minderwerk toegekend�

FUNCTIEBOEK
Sinds 2014 hebben we een nieuw functieboek, waarin functies ‘generiek’ zijn 
beschreven� Het aantal functiebeschrijvingen is teruggebracht van 173 in 2013 naar 29 
in 2014� In 2015 is iedere medewerker geplaatst in een van deze generieke functies� 
Hiermee is de flexibiliteit van de organisatie vergroot�

De organisatiestructuur kent verschillende soorten leidinggevende functies� In de 
leiding  gevende posities komt de sterke positie van mannen terug� Van de 35 managers 
zijn er tien vrouwelijk� Gezien de samenstelling van de organisatie (meer mannen dan 
vrouwen) en afgezet tegen landelijke cijfers (circa 75% van de leidinggevenden is man) 
is dit aantal marktconform�

LEIDINGGEVENDE FUNCTIES 

Functie Aantal Man Vrouw

(Cluster)managers 18 10 8

Teamleiders 21 19 2
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MOBILITEIT
Wetterskip Fryslân heeft sinds 2010 een mobiliteitsbeleid gericht op een passende 
in, door en uitstroom� Mobiliteit is een winwin situatie� Medewerkers vergroten 
hun kennis en ontwikkelen hun vaardigheden� De werkgever kan beter inspelen op 
veranderingen in het werk� Mobiliteitscijfers zeggen dan ook iets over de continuïteit 
van de organisatie� Ze laten zien of er sprake is van ontwikkeling van de medewerkers 
en of er carrièrekansen zijn� Daarmee is het ook een indicatie van de aantrekkelijkheid 
van de organisatie als werkgever�

Het afgelopen jaar zijn er meer mensen in dienst gekomen van Wetterskip Fryslân dan 
het jaar ervoor� Het aantal uitstromers is ook hoger geweest dan het jaar daarvoor� 

MOBILITEIT IN AANTAL PERSONEN

2013 2014 2015

Instroom 20 9 32  

Uitstroom 17 16 25

VACATURES
Vacatures die ontstaan, worden eerst 14 dagen intern gepubliceerd� Als interne 
plaatsing geen geschikte kandidaat oplevert, wordt de vacature extern uitgezet� 

LOOPBAANACTIVITEITEN
Voor een goede door en uitstroom voert Wetterskip Fryslân diverse loopbaan   
activiteiten uit� We zetten de A&O ontwikkelscan in en voeren loopbaanadvies
gesprekken�

De A&O ontwikkelscan helpt medewerkers bij het verkrijgen van inzicht in hun 
loopbaan  mogelijkheden� Het geeft antwoord op vragen als ‘wat zijn mijn ambities?’ en 
'welke kwaliteiten kan ik verder ontwikkelen?'� Gebruik van de scan is vrijwillig�

ONTWIKKELSCAN

2013 2014 2015

11 15 2

EVC-PROCEDURE
Een EVCprocedure toont aan in welke mate huidige competenties voldoen aan 
de opleidings  standaarden� Zo kunnen medewerkers met behulp van hun bewezen 
competenties makkelijker een landelijk erkend diploma behalen� In 2015 zijn er geen 
medewerkers geweest die via een EVCtraject een verkort opleidingsprogramma 
hebben gevolgd�

UITSTROOM
Medewerkers komen en gaan� Als iemand vertrekt, rijst altijd de vraag: waarom? Uit 
onderstaande tabel blijkt dat het merendeel van de vertrekkende medewerkers uit 
eigen beweging de organisatie verlaat� Opvallend aan deze groep is dat het gaat om 
relatief korte dienstverbanden (tussen de 0 en 5 jaar)�

UITSTROOM VAN MEDEWERKERS MET REDEN VAN VERTREK

Uitstroom: reden van vertrek In aantallen

Overlijden 1

Pensionering 5

Arbeidsongeschiktheid 0

ABP keuzepensioen 6

Einde tijdelijk dienstverband 5

Eigen verzoek 8

Wetterskip Fryslân houdt er rekening mee dat in de periode 20142018 55 mede
werkers met pensioen gaan� Daarnaast gaan we ervan uit dat 40 medewerkers 
vertrekken om andere redenen dan pensioen� In de zeven jaar na 2018 gaan er nog 
eens circa 100 medewerkers met pensioen� De komende jaren is de uitstroom dus erg 
groot�



9

› COLOFON› INHOUD › VOORWOORD › INLEIDING › PEOPLE › PLANET › PROFIT

STUDENTEN
De beroepsbevolking vergrijst� Dat is ook in onze organisatie merkbaar� Door middel 
van samenwerkingsverbanden met scholen en via beurzen, stages en traineeships, 
proberen we de jonge doelgroep te interesseren voor werken bij het waterschap� Het is 
dé manier om jonge mensen kennis te laten maken met ons werkveld en hen klaar te 
stomen voor een carrière binnen het waterschap�

In 2015 werkten in totaal 56 (betaalde) studenten voor Wetterskip Fryslân�  
Naar opleidingsniveau waren de aantallen als volgt: 
(V)MBO:  35
HBO:  18
HBO afgestudeerd/WO:  3

STUDIEBEURZEN
In 2015 kregen vijf studenten die een watergerelateerde of technische opleiding 
volgen een studiebeurs van Wetterskip Fryslân� Deze studenten hebben een mentor 
van het waterschap die hen op hun vakgebied begeleidt� Ook mogen zij een stage of 
onderzoeksopdracht uitvoeren bij ons waterschap� Op hun beurt brengen de studenten 
waardevolle actuele kennis in onze organisatie en fungeren ze als ambassadeur voor 
het werken in de watersector�

WOW-FACTOR
In het najaar heeft het platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders en 
Water ontmoet Water) de week van de WOWfactor georganiseerd� Tijdens die week 
konden medewerkers van Wetterskip Fryslân een dag meelopen met een collega
beheerder� WOW wil hiermee ontmoeting en samenwerking tussen (vaar)weg en 
waterbeheerders stimuleren� Twee medewerkers hebben in de week van de WOW
factor deelgenomen aan een congres, dat onderdeel is van de uitwisseling� 

WEEK VAN DE UITWISSELING
De Week van de Uitwisseling geeft medewerkers de mogelijkheid één dag een kijkje 
te nemen bij een andere organisatie� Dat kan bij verschillende Friese overheden, zoals 
de provincie Fryslân en diverse gemeenten, maar ook bij een andere aangesloten 
organisatie� In 2015 hebben hieraan 9 medewerkers meegedaan� Wetterskip Fryslân 
heeft 32 medewerkers van andere organisaties ontvangen�

DETACHERING
We vinden het belangrijk om niet alleen regionaal actief te zijn, maar ook landelijk 
betrokken te blijven en intensief samen te werken met onze partners� Medewerkers 
participeren daarom in project, werk, en klankbordgroepen op regionaal en landelijk 
niveau� Daarnaast zetten we onze expertise bij andere organisaties in via externe 
detacherings contracten� Dit betekent dat een medewerker voor korte of langere 
periode wordt ‘uitgeleend’� Soms voor het hele dienstverband en soms voor een deel 
daarvan� Het verzoek tot detachering kan zowel van de medewerker als de leiding
gevende komen� In 2015 zijn er drie medewerkers extern gedetacheerd� 

PERSONEELSKOSTEN
Wetterskip Fryslân is een kennisintensieve organisatie� Dit maakt het logisch dat 
een belangrijk deel van ons budget (begroting 2015: € 133,3 miljoen) wordt besteed 
aan personeels kosten� Het personeelsbudget bedroeg in 2015 € 42,0 miljoen� Een 
groot deel daarvan ging naar salariskosten, 27,9 miljoen� Het resterende bedrag zijn 
secondaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingskosten� Hieraan is in 2015 € 894�067 
besteed� 

FINANCIËLE GEGEVENS

2015 (€) 2014 (€) 2013 (€)

Loonsom 27�995�475 27�505�290 26�495�510

Opleidingsbudget 894�067 845�382 837�348
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OPLEIDINGSACTIVITEITEN
In 2015 is een groot aantal opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd en/of 
congressen bijgewoond� In het kader van de CAO waterschappen (SAW) is eind 2015 in 
het opleidings budget een onderscheid aangebracht tussen een centraal deel (1% van 
de loonsom) en een persoonlijk deel per medewerker� Dit betekent dat de medewerker 
voor een periode van vijf jaar een budget van € 5�000 heeft� Over het algemeen is er 
meer aandacht voor ‘hard skills’ (technische en beroepsvaardigheden) dan voor de 
‘soft skills’ (persoonlijke eigenschappen en sociale en communicatieve vaardigheden)� 

WACHTROOSTER
In 2015 waren er 95 medewerkers die substantieel worden ingeroosterd voor een 
wachtdienst� Dit is 17% van het personeelsbestand� De wachtdienstmedewerker van 
50 jaar of ouder ondergaat periodiek een geneeskundig onderzoek om te boordelen of 
hij medisch nog in staat is wachtdienst te verrichten� 

INCONVENIËNTENTOELAGE
Bij alle functies is bekeken in hoeverre er een bezwarende component (de ‘inconveniënt’) 
meeweegt bij de uitoefening van de functie� Hierbij kan gedacht worden aan lichamelijke 
krachtsinspanning, eenzijdige bewegingen, (wisselingen in) temperatuur, onaangename 
beschermingsmiddelen, trillingen, vuil en het risico op letsel� 196 medewerkers (37%) 
krijgen een inconvenïententoelage (ongemakken toeslag)� 

BEOORDELINGEN
De HRMcyclus in onze organisatie bestaat uit drie individuele gesprekken met de 
leidinggevende: een planningsgesprek (vóór 31 maart), een voortgangsgesprek 
(tussen mei en augustus) en een beoordelingsgesprek (uiterlijk 1 december)� De 
eindbeoordeling bepaalt hoeveel salarisverhoging een medewerker ontvangt�

Beoordeling vindt plaats op een vijfpuntsschaal van Uitstekend tot Onvoldoende� In 
2015 zijn 550 medewerkers beoordeeld� Het overgrote deel van de medewerkers, 79%, 
scoort Goed (C)� Dit past bij de algemene verwachting dat 80% normaal presteert� 
In onze organisaties scoort een kleine 17% Zeer goed tot Uitstekend en 1,4% 
Onvoldoende tot Nog te ontwikkelen� Daarmee wijken we positief af ten opzichte van 
de normaalverdeling�

INTEGRITEIT
Overheidsorganisaties die worden betaald uit belastinggeld van burgers moeten aan 
integriteitseisen voldoen� De Wet Openbaarheid van Bestuur stelt dat alle besluit
vorming openbaar is� Terecht, vindt Wetterskip Fryslân� Burgers moeten naar binnen 
kunnen kijken om te zien hoe en waaraan hun belastinggeld wordt besteed� Maar als 
ze naar binnen kijken, mogen ze natuurlijk niets onoorbaars aantreffen� Daarom is het 
van belang dat wij ons ervan bewust zijn dat wij in een glazen huis werken en dat we 
onze verantwoordelijkheid daarvoor nemen�

Om dat bewustzijn te bevorderen, is Wetterskip Fryslân in 2014/2015 intensief aan de 
slag geweest met integriteit� In workshops hebben medewerkers aan de hand van 
lastige dilemma’s en vragen stilgestaan bij situaties en afwegingen waarbij integriteit 
speelt� De workshops helpen ons deze situaties sneller te herkennen� Ook kunnen we 
een betere afweging maken als we voor integriteitsdilemma’s staan�
Vermoedens van integriteitsschendingen worden centraal geregistreerd� Naar 
aanleiding van deze meldingen is intern onderzoek ingesteld� ‘Op basis van het 
integriteit beleid worden eventuele misstanden gemeld en onderzocht� In 2015 zijn drie 
zaken aan de orde geweest van (vermoedens van) integriteitsschendingen� Deze zijn 
adequaat binnen de daarvoor opgestelde regels afgehandeld�’ Onderstaande tabel laat 
het aantal meldingen zien over de afgelopen drie jaar� 

INTEGRITEITSSCHENDINGEN

Integriteit 2015 2014 2013 

Meldingen 3 2 5
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GEZONDHEIDSMANAGEMENT, WELZIJN EN ARBO

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor gezondheidsmanagement, welzijn en arbo� 
Wetterskip Fryslân krijgt op het gebied van verzuimbegeleiding ondersteuning van de 
bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker van een arbodienst (Arbo Unie)� De 
arbo coördinator coördineert de preventieve taken, zoals het uitvoeren van werkplek
onderzoeken en het begeleiden van Periodiek Medische Onderzoeken� 

ZIEKTEVERZUIM
Het ziekteverzuimpercentage laat de laatste jaren een daling zien (zie tabel Ziekte
verzuim)� Een verzuimpercentage van 5,74% ligt boven het gemiddelde in de sector 
(dat is rond de 4%)� Hier wordt binnen Wetterskip Fryslân expliciet aandacht aan 
besteed�

De verzuimduur (het aantal verzuimdagen gedeeld door het aantal ziektegevallen) 
is ongeveer twee weken� Dit cijfer zegt op zichzelf niet zoveel, omdat langdurig 
en kortdurend verzuim bij elkaar worden opgeteld en gemiddeld� We kunnen wel 
concluderen dat de verzuimduur ten opzichte van 2013 minder is geworden� Ten 
opzichte van 2014 is deze echter iets gestegen� 

ZIEKTEVERZUIM

Ziekteverzuim* 2015 2014 2013

Verzuimpercentage  5,74 4,4 4,8

Verzuimduur 17,0 15,7 20,3

Meldingsfrequentie 1,27 1,1 1,3

*) exclusief zwangerschapsverlof

Wetterskip Fryslân heeft een verzuimprotocol� Ziek zijn betekent niet altijd dat 
medewerkers niet kunnen werken� Vanuit huis kan worden ingelogd op het netwerk of 
medewerkers kunnen bijvoorbeeld worden opgehaald om een aantal uren te werken� 
Bij reïntegratie wordt bekeken waar in de organisatie de beste mogelijkheden liggen� 

ARBO
In de Arbowet zijn de wettelijke kaders neergelegd waaraan het arbobeleid binnen 
organisaties moet voldoen� Wetterskip Fryslân baseert zich hierbij op de richtlijnen 
die zijn vastgesteld in de arbocatalogus van het A&O Fonds Waterschappen� In deze 
catalogus is de aanwezige arbokennis binnen de sector Waterschappen gebundeld� 
Het is een dynamisch document dat continu wordt aangepast aan de laatste inzichten 
en nieuwe risico’s� 

In 2014 is Wetterskip Fryslân gestart met het ontwikkelen van een arbo en veiligheids 
managementsysteem� Hiermee kunnen we arbobeleid, instrumenten en middelen op 
eenduidige wijze ontwikkelen, toepassen en opvolgen� In 2015 is een aantal onderdelen 
op basis van de arbocatalogus verder vertaald naar beleid en procedures: 
  Er is een gebruikerspilot gehouden met betrekking tot een ManDownSysteem� Dit 

systeem beoogt de veiligheid van alleen werkenden te verhogen als ze tijdens hun 
werk in een fysiek of sociaal gevaarlijke situatie terechtkomen� 

  De risico’s en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot biologische agentia en de 
ziekte van Lyme zijn verder uitgewerkt�

  Het melden van ongevallen en bijnaongevallen is verbeterd� KAMmedewerkers 
analyseren de meldingen systematisch, zodat we kunnen leren van incidenten� De 
vertaling naar de werksituatie en de aanpassing van de werkwijze betekenen continu 
verbeteren en daarmee veiliger werken� Ook zijn de preventiemedewerkers opgeleid 
door zich te verdiepen in het actuele arbobeleid en werkplekinspecties�

VITALITEITSBELEID
In 2014 is het vitaliteitsbeleid opgesteld� In 2015 is dit beleid verder vormgegeven� In 
september 2015 is voor alle medewerkers een vitaliteitsdag georganiseerd� Tijdens 
deze dag hebben 450 medewerkers aan de hand van een koerskaart actiepunten 
geformuleerd� De actiepunten zijn vervolgens opgenomen in de clusterplannen� Als 
vervolg hierop krijgen medewerkers de gelegenheid tussen de middag aan bedrijfs
schaatsen in de Elfstedenhal deel te nemen� Ook kunnen medewerkers gebruik maken 
van een bedrijfs fitnessabonnement in de eigen omgeving om vitaal en gezond te blijven�
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‘ BEVLOGENHEID MAAKT DAT JE DE GOEDE KEUZES 
KUNT MAKEN VOOR JE WERK EN VOOR JEZELF’

SANDRA LAUTENBACH

Vitaliteit is veel breder dan gezondheid� Voor Sandra Lautenbach gaat het vooral om 

intrinsieke motivatie en bevlogenheid� Daar is ze inmiddels bijna een jaar mee bezig 

bij Wetterskip Fryslân� ‘Er is hier een hoge mate van vakspecialisme� Medewerkers 

zijn inhoudelijk al erg betrokken bij hun werk� Vanuit HRM willen we met de 

organisatie werken aan verbindingen en gezamenlijkheid, zodat alle specialisten 

samen het beste werk kunnen afleveren voor onze klanten�’

Het belangrijkste middel dat daarvoor kan worden ingezet, is wat haar betreft het 

gesprek tussen manager en medewerker� En niet alleen op de momenten die daarvoor 

in de HRMcyclus zijn aangewezen, maar op elk moment dat een goede gelegenheid 

biedt� ‘Het leiderschaps programma is gestart en zal verder worden doorontwikkeld� 

Wij vinden het belangrijk dat zij de vaardigheden hebben om die gesprekken te voeren� 

Door medewerkers te vragen waarom ze bij Wetterskip Fryslân werken en wat hun 

toegevoegde waarde voor de organisatie is, krijgen managers daar ook meer oog voor 

en kunnen ze daar voor ook hun waardering uitspreken� Op die manier ontstaat een 

carrousel en krijg je blijere mensen�’

Haar ideaalbeeld is een organisatie met zelfsturende medewerkers in zelfsturende 

teams� ‘Het is prachtig als medewerkers precies weten wat hun kwaliteiten zijn en wat 

hun valkuilen, dan kunnen ze intrinsiek gedreven hun eigen keuzes maken�’ Belangrijk 

daarbij is volgens haar dat ze goed voor ogen houden dat ze niet alles zelf hoeven 

te kunnen, maar elkaar kunnen aanvullen� ‘Van medewerkers vraagt dit dat ze zich 

kwetsbaar durven opstellen, maar ook dat ze positief kritisch naar anderen kunnen 

zijn� Dat is wat wij vanuit het visiedocument Samenstromen proberen te bereiken�’ In 

een organisatie die gewend is procesgericht te werken, betekent dat een aanvulling� 

‘Een verandering van houding, gedrag en cultuur laat zich niet altijd in processen 

vangen� Het is mensenwerk�’
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OPLEIDING & OEFENING 
Een belangrijk onderdeel van de BHVorganisatie is oefening� In 2015 was er 
een calamiteitenoefening in een van de gebouwen waarin Wetterskip Fryslân 
tijdelijk is gehuisvest aan de Balthazar Beckerweg� Het ging om een (geslaagde) 
snelle ontruimingsoefening� Daarnaast hebben 200 medewerkers een 
zelfredzaamheidstraining en herhalingscursussen gevolgd�

Wetterskip Fryslân werkt met een liftteam dat medewerkers uit de lift kan bevrijden 
wanneer ze daarin onverhoopt vast komen te zitten� Vier medewerkers volgden een 
training om een gecontroleerde liftbevrijding uit te voeren� 

Een aantal van de BHV’ers en EHBO’ers van Wetterskip Fryslân zet zich in hun vrijetijd 
in voor Hartslagnu� Hierdoor zijn geslaagde reanimaties uitgevoerd die mensen het 
leven hebben gered�

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Wetterskip Fryslân biedt haar medewerkers de mogelijkheid zich op vrijwillige basis te 
verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid� In 2014 maakten 
325 medewerkers gebruik van deze mogelijkheid�

MELDING (BIJNA-)ONGEVALLEN
Er zijn 93 incidenten gemeld via het meldingsformulier ‘(bijna)ongeval, incident, 
gevaarlijke situatie, agressie en geweld’� Dit is een stijging ten opzichte van 2014� Deze 
stijging is niet direct te verklaren� In 2015 is duidelijk meer aandacht aan meldingen 
besteed dan in voorgaande jaren� Dit door de meldingen in het preventie medewerkers
overleg te bespreken� Ook wordt de lijst met meldingen maandelijks naar directie en 
management gestuurd en is er extra over het meldingssysteem gecommuniceerd� Na 
beoordeling door de arbocoördinator is de afwikkeling van de melding opgepakt in 
overleg met betrokkene en/of leidinggevende�

MELDING AGRESSIE & GEWELD
Er is in 2015 een drietal incidenten geweest waarbij een medewerker van het 
waterschap fysiek dan wel verbaal is bedreigd� 

PERSONEELSVERENIGING WETTERWILLE
Personeelsvereniging Wetterwille verzorgt jaarlijks diverse activiteiten voor 
personeels leden en hun families� In 2015 werden onder meer een skireis naar Oosten
rijk, diverse culturele voorstellingen, een buitenlandse reis naar Valencia en nog vele 
andere activiteiten georganiseerd� De personeelsvereniging telt 396 leden�

KERSTPAKKET
Ook dit jaar konden de medewerkers ervoor kiezen het kerstpakket in te ruilen voor 
een goed doel: ons eigen sanitatieproject in Mozambique� Hiervan hebben in totaal 69 
medewerkers gebruik gemaakt�

MEDEZEGGENSCHAP
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers niet alleen betrokken zijn bij hun 
werk, maar ook bij de organisatie� Daarom betrekken wij onze medewerkers in een 
vroeg stadium bij nieuwe organisatieontwikkelingen� 

ONDERNEMINGSRAAD
Ondernemingsraad (OR) en vakbonden hebben een actieve rol bij ontwikkelingen die 
het personeel raken� Medewerkers krijgen de gelegenheid om zich hiervoor als ORlid 
of als vakbondsconsultent in te zetten� 

Het Georganiseerd Overleg (GO) bestaat uit een werkgeversdelegatie en een 
werknemers delegatie, bijgestaan door twee vakbondsadviseurs� Het GO overlegt 
over de rechts positie van de medewerkers� Zo behartigt het de belangen van de 
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mede werkers onder andere bij een reorganisatie, fusie of verzelfstandiging door 
een sociaal statuut en een bijbehorend sociaal plan op te stellen� Binnen het GO 
wordt onderhandeld over lokale arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de 
medewerkers�

De OR heeft primair een taak bij voorgenomen besluiten van de werkgever over 
bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aangelegenheden� Verder vervult 
de OR een rol bij regelingen binnen de organisatie� 

De volgende personeelsgerelateerde onderwerpen zijn in 2015 ter advies of 
instemming aan de OR/het GO voorgelegd:

•  Procesimplementatieplan OWPK (onderhoud watersystemen en primaire keringen)

•  Nota markt der mogelijkheden 

•  Nota strategische personeelsplanning

•  De marktplaats

•  Visie documentbeheer

•  Migratieplan telefoonvoorziening

•  Project initiatie document (PID) tijdelijke huisvesting

•  Programmaplan assetmanagement

•  Definitief ontwerp herinrichting hoofdkantoor

•  Uitvoeringsplan tijdelijke huisvesting

•  Implementatieplan teams dienstverlening

•   ICTfaciliteiten werkplek

•  Werving en selectie teamleider flexpool

•  Programma van eisen nieuwbouw werkplaats

•  Plan van aanpak implementatieplan flexpool

•  Wijziging functie teamleider dienstverlening en starten werving

•  Extern personeel en consultancy

•  Handreiking koppeling medewerkers en rollen

•  Rollen van clustermanagers

EDUCATIE
Het educatiebeleid van Wetterkip Fryslân heeft een drieledige doelstelling:
1�  Het verbetert de bekendheid met het werk van Wetterskip Fryslân en water

management (droge voeten, schoon en voldoende water)� Door jongeren voor dit 
werk te enthousiasmeren, kunnen we hen wellicht inspireren voor hun latere 
studie en beroepskeuze�

2�  Het bevordert de keuze voor watergerelateerde studies bij jonge mensen, zodat we 
ook in de toekomst over voldoende bekwaam personeel kunnen beschikken�

3�  Het draagt bij aan een betere zichtbaarheid en een beter imago van Wetterskip 
Fryslân bij jonge mensen�

Het educatiebeleid richt zich op onderwijsinstellingen op alle niveaus in onze regio�  
Het onderstaande schema geeft aan wat we hiermee willen bereiken�

   ONDERWIJS

   EDUCATIEDOEL WETTERSKIP FRYSLÂN

 Basisonderwijs
 Enthousiasmeren

 Bekendheid

 Voortgezet onderwijs  Studiekeuze

 MBO  HBO  WO  Beroepskeuze

Bijdrage aan gewenste  

zichtbaarheid en imago

Instroom voldoende 

bekwaam personeel
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Wij investeren in educatie op alle onderwijsniveaus omdat het voor ons belangrijk 
is dat een jonge generatie kenniswerkers instroomt� Wetterskip Fryslân heeft de 
komende jaren veel vacatures te vervullen, mede veroorzaakt door pensionering en 
uitstroom� Wij vinden het daarom ook belangrijk om aan te sluiten op activiteiten die 
de Nederlandse watersector ontwikkelt� Wij stimuleren deelname aan het Kernteam 
Human Capital binnen de landelijke Topsector Water� Dit geldt ook voor deelname aan 
activiteiten samen met HBO en MBOonderwijsinstellingen in de regio, zoals in het 
Centre of Expertise Water (CEW) en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water 
(CIVwater)� 
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Planet
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SCHOON WATER

Wij zetten ons in voor verbetering van de waterkwaliteit� Het uitvoeren van maat
regelen voor de Kaderrichtlijn Water, het terugdringen van emissies en de beheersing 
van verzilting zijn daarbij voor ons belangrijke onderwerpen�

KWALITEIT OPPERVLAKTEWATER
De kwaliteit van het oppervlaktewater hangt van veel factoren af� Samenwerking met 
de industriële en agrarische sector is essentieel om knelpunten in de waterkwaliteit op 
te lossen� Ook lozingen vanuit het riool na bijvoorbeeld hevige regenval hebben invloed 
op de kwaliteit van het oppervlaktewater� Samen met de gemeenten werken we aan 
het terugdringen van deze lozingen� Onze rol in het verbeteren van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater breidt zich uit� Naast handhaver zijn wij ook steeds vaker adviseur�

De invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2009 heeft investeringen in 
de waterkwaliteit een impuls gegeven� Deze investeringen gingen onder meer naar 
rioolwater zuiveringsinstallaties, vistrappen en de natuurlijke inrichting van de 
wateren� De effecten zijn merkbaar� Het aantal waterplanten en kleine ongewervelde 
diertjes nam toe� Ook de visstand is verbeterd� Dit zijn belangrijke indicatoren voor de 
water kwaliteit� De verbetering van de waterkwaliteit in de Friese wateren maakt het 
water ook beter bruikbaar voor de landbouw� Door het realiseren van goed zwem, 
vaar en viswater dragen de maatregelen ook bij aan de recreatieve en economische 
waarde van het water�

EUROPESE STANDAARD
Winst is ook dat de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewater 
door de invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water overal in Europa grotendeels 
op dezelfde wijze wordt beoordeeld� Alle waterautoriteiten monitoren, beoordelen en 
rapporteren op dezelfde manier� Eind 2015 verscheen de tweede rapportage die zo tot 
stand kwam� Deze behandelde de eerste Stroomgebiedbeheerplannen 20162021�

ZUIVERINGSBEHEER
Het zuiveringsbeheer  en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit  is een 
van de drie taken van Wetterskip Fryslân� De Bedrijfsvergelijking Zuiveringen (BZV) 
geeft aan hoe Wetterskip Fryslân presteert op het gebied van zuiveringsbeheer, 
ook ten opzichte van andere waterschappen� De rapportage kijkt onder meer 
naar het functioneren van de installaties, bijvoorbeeld het percentage fosfaat en 
stikstofverwijdering, de kosten van de verwerking van afvalwater, uitgedrukt in 
de kosten per vervuilingseenheid� En tot slot de mate van innovatie� Daarnaast 
gaat de rapportage in op hoe milieubewust het beheer is en op de kwaliteit van de 
dienstverlening aan belanghebbenden, zoals burgers, bedrijven en gemeenten� 

AFVAL EN EMISSIES
Het terugdringen van emissies naar het oppervlaktewater is een belangrijke opgave 
voor het verbeteren van de waterkwaliteit� Hiervoor staat het waterschap niet alleen 
aan de lat� De betrokken sectoren en ook de Rijksoverheid hebben hierin een rol� 
Wetterskip Fryslân werkt op verschillende manieren en met verschillende partners 
aan het terugdringen van emissies: 

LANDBOUW 
Een belangrijke speerpunt voor het terugdringen van emissies is het realiseren van 
de afspraken uit het convenant Erfafspoeling dat gesloten is met de melkveehouderij� 
We zetten ook actief in op projecten onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Water
beheer� Deze projecten richten zich in de breedte op maatregelen in de landbouw
praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van emissies van bestrijdingsmiddelen�
 
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Bestrijdingsmiddelen worden vooral aangetroffen in kleinere watergangen in akker
bouwgebieden� Hier zijn uit en afspoeling de belangrijkste emissieroutes� Er worden 
steeds meer maatregelen ontwikkeld om emissies van bestrijdingsmiddelen te 
beperken� Ook het naleefgedrag van bijvoorbeeld wettelijk voorgeschreven gebruik 
van kantdoppen bij het bespuiten van gewassen wordt in samenwerking met de sector 
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bevorderd� Wetterskip Fryslân is aangesloten bij het landelijk meetnet� Monitoring is 
een belangrijk instrument om de regionale partijen te informeren en is essentieel als 
input voor het landelijk beleid�

RECREATIEVAART 
Naast lokale maatregelen zijn ook landelijk beleid of regelgeving nodig om de water
kwaliteitsdoelen te kunnen behalen� Dit geldt ook voor het terugdringen van emissies 
van vuil water door de recreatievaart� In Fryslân werken alle betrokken partijen 
hier aan vanaf 2015 samen� Zij hebben het convenant Schoon zwemwater in Fryslân 
gesloten� Hierin zijn de intenties en taakverdeling vastgelegd� 

GENEESMIDDELEN 
De waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Rijk ontwikkelen samen een integrale 
aanpak voor het terugdringen van de emissies van geneesmiddelen naar het 
oppervlakte water� Hieraan dragen alle ketenpartners bij� Zo wordt recht gedaan aan 
het principe van bestrijding aan de bron� Wetterskip Fryslân inventariseert het voor
komen van geneesmiddelen voor mens en dier in het oppervlaktewater� Zo proberen 
wij inzicht te krijgen in de omvang van relevante emissiebronnen� Hierbij brengen 
we ook de effecten van andere ‘nieuwe’ stoffen en microverontreinigingen in beeld� 
Zo krijgen we inzicht in waar eventueel extra gezuiverd moet worden in verband met 
nieuwe stoffen�
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‘ ENERGIE IS EEN HEEL POSITIEF ONDERWERP, 
HET LEIDT VAAK TOT WIN-WIN’

MARGIT AKKERMAN
In 2015 is ze aangetrokken als energiecoördinator bij Wetterskip Fryslân� Haar functie 

illustreert volgens Margit Akkerman dat het waterschap serieus werk maakt van 

energie besparing en de transitie naar duurzame energie� ‘Het begint echt te leven� En 

wat ik hier zo mooi vind, heel veel mensen komen naar me toe om te vertellen dat ze 

thuis ook zonnepanelen hebben� Het sluit dus aan bij de beleving van de medewerkers�’

De waterschappen doen het landelijk sowieso goed ten opzichte van andere groot

verbruikers, weet Margit� ‘We zijn de grootste energiebespaarders in het land� Wij 

hebben ons aan het Energieakkoord geconformeerd� Dat betekent dat we in 2020 30 

procent energie moeten hebben bespaard en 40 procent van onze energie uit duurzame 

bronnen moeten halen� Maar het begint met besparen� We gaan uit van de Trias 

Energetica� Dat wil zeggen, eerst kijken of je energiegebruik kunt voorkomen, dan 

besparen en wat er dan nog over blijft duurzaam opwekken�’

Voor de eerste twee stappen is energiebewustzijn in de hele organisatie nodig� ‘Het 

moet in alles doorwerken� Als we hemelwater afkoppelen zodat het niet in het riool 

komt, scheelt dat verderop in het proces veel energie in de verwerking� En als we de 

waterberging uit breiden, hoeven we dat water niet direct met grote hoeveelheden te 

verplaatsen� Dit kunnen we verpompen als er duurzame energie beschikbaar is� 70 

procent van ons energie verbruik zit in de waterzuivering, 28 procent in het watersysteem 

en 2 procent in onze gebouwen� Besparingen hebben we tot nu toe vooral gerealiseerd 

in de water zuivering� De komende jaren gaan we extra focussen op het watersysteem�’

Duurzame energie wekt Wetterskip Fryslân al op vanuit de vergisters en met zonne

panelen� De transitie levert volgens Margit meer op dan een beter milieu� ‘Het is een heel 

positief onderwerp, dat bijna altijd kansen biedt voor winwin� Als mensen bewuster en 

zuiniger omgaan met energie, gaan ze vaak ook zuiniger om met andere zaken� Dat maakt 

het zo mooi om de organisatie, maar ook de omgeving, mee te nemen in dit proces�’
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ENERGIE, WATER EN GRONDSTOFFEN

De ambitie is dat de waterschappen in 2020 40% van de eigen energiebehoefte 
opwekken� Het aandeel eigen duurzame energieproductie van de waterschappen 
vertoont een stijgende trend� In 2013 was dit voor de totale sector 28%� In de periode 
van 2011 naar 2013 is het aandeel gestegen van 88% naar 93%� In 2015 voldoet 100% 
van de inkoop aan de duurzaamheidscriteria van de overheid�

Het waterbeheer vraagt om vernieuwing en kennisontwikkeling� We hebben nieuwe 
concepten en technologieën nodig om onze watertaken droge voeten en voldoende 
en schoon water tegen aanvaardbare kosten uit te kunnen blijven voeren� Wij zien 
afvalwater naast een energiebron ook als een bron van grondstoffen� Bioplastic, 
waterstof, ethanol, algen en kunstmest kunnen allemaal gemaakt worden uit 
afvalwater� 

Voor duurzaam hergebruik van deze stoffen en stimulering van de circulaire economie, 
werken de waterschappen en de Unie van Waterschappen samen met het bedrijfs
leven� De initiatieven rond de Energie en Grondstoffenfabriek laten zien wat samen
werking in relatief korte tijd kan bereiken� De waterschappen hebben het concept 
van de Energiefabriek breed omarmd� Dit concept gaat ervan uit dat een afvalwater
zuivering energieneutraal is of per saldo energie levert� Dit heeft onder meer geleid 
tot een hogere productie van biogas uit afvalwater� Dit maakt de waterschappen steeds 
meer zelfvoorzienend� Binnenkort kunnen de zuiveringsinstallaties ook energie aan 
derden gaan leveren�
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'ULTIEM DOEL IS ENERGIENEUTRALE GEMALEN'
 
CARL BIJSTERBOSCH
Als ontwerper annex constructeur bepaalt Carl Bijsterbosch hoe een gemaal, stuw of 

pers leiding er uit komt te zien� Functionaliteit staat voorop, maar steeds belangrijker is 

ook de duurzaam heid� In de breedste zin van het woord� 

Al jaren zet Wetterskip Fryslân in op verduurzaming van kunstwerken� De ambitie om in 

2030 zelfvoorzienend te zijn en het klimaatakkoord in Parijs onderstrepen die koers� Maar 

het proces is behoorlijk complex en vraagt om innovaties en het delen van specifieke 

kennis� Kennis die volgens Carl schaarser wordt in de markt� Hij pleit dan ook voor 

intensiever samenwerken met marktpartijen, maar ook intern� Een mooie stap voorwaarts 

was de cursus duurzame grond, weg en waterbouw, die Carl met zo’n twintig Friese 

waterschapscollega’s volgde afgelopen jaar� De opgedane kennis kon direct worden ingezet 

bij lopende verduurzamingsprojecten� Zo is brede inzet van ‘groen beton’ een actueel 

thema, net als zonneenergie voor stuwen en ‘gestuurde boringen’ voor persleidingen�

Wat de gemalen betreft is er nog meer terrein te winnen, blijkt uit onderzoek naar het 

rendement van de ongeveer duizend Friese gemalen� ‘Ultiem doel is energieneutrale 

gemalen� Maar het lastige van gemalen is dat ze het ene moment heel weinig en het 

andere heel veel energie verbruiken� Voor die piekmomenten zijn bijvoorbeeld zonne

panelen niet geschikt� Dus moet je kijken naar andere opties� Zo zijn we bezig met een 

soort ecostand voor gemalen en verduur zaming van de energieinkoop’, aldus Carl� 

‘Ecologisch en landschappelijk lopen onze gemalen al wel voorop� Veel zijn visvriendelijk en 

nieuwe exemplaren worden landschappelijk ingepast� Afhankelijk van de omgeving kunnen 

we het beton voorzien van bijvoorbeeld schanskorven, grenen hout of stijlvol metselwerk�’

Maar duurzaamheid gaat over meer dan milieu en winst voor de omgeving� Ook de 

zorg voor werknemers hoort daarbij� Carl: ‘En dus nemen we onze kunstwerken ook 

arbotechnisch kritisch onder de loep� Want elke collega die onbedoeld in het water 

terechtkomt, is er één te veel�’
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KLIMAATVERANDERING 
De waterschappen hebben in hun dagelijkse werk veel te maken met de gevolgen 
van klimaatverandering� Door dijken, poldergemalen en andere voorzieningen aan 
te passen, kunnen we ook in de toekomst de veiligheid garanderen en wateroverlast 
voorkomen (adaptatie)� Daarnaast dragen de waterschappen actief bij aan de 
oplossing van het klimaatprobleem door de uitstoot van broeikasgassen te beperken 
(mitigatie)� Op 12 april 2010 sloten het Rijk en de Unie van Waterschappen het 
Klimaat akkoord 20102020� In dit bestuursakkoord zijn de ambities voor klimaat, 
energie en duurzaamheid vastgelegd� De focus van het akkoord is gericht op 2020� 

Het Klimaatakkoord was de basis voor de Lokale Klimaatagenda (LKA)� Ook hier doen 
alle waterschappen aan mee� Zij hebben de ambitie een zichtbare bijdrage te leveren 
aan de nationale doelstellingen voor broeikasgassen en energie� Daarbij spelen vier 
hoofdmotieven een rol:
1�  Wij worden in onze zorg voor het watersysteem geconfronteerd met de gevolgen 

van de klimaatveranderingen�
 2�  Het waterschap is zelf een grootverbruiker van energie (met name door 

afvalwater zuiveringsinstallaties en poldergemalen)� De sector verbruikt ongeveer 
10 PJ, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 300�000 huishoudens�

 3�  De beschikbaarheid van biomassa en grond biedt kansen voor opwekking van 
duur zame energie (zoals biogas, restwarmte, windenergie, zonneenergie en 
waterkracht)�

 4� Duurzaamheid en kostenefficiency blijken in de praktijk vaak goed samen te gaan�

INTERNATIONALE SAMENWERKING
Vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor het Nederlandse waterschaps
model en de kennis en ervaring die de waterschappen hebben� We vinden het belang
rijk kennis internationaal te delen en uit te wisselen� Dat past ook bij verantwoord 
duurzaam ondernemen door overheden� De waterschappen kunnen andere landen 
helpen door hun expertise te delen� Ook kunnen zij de Nederlandse exportpositie 
stimuleren door samen te werken met Nederlandse bedrijven� Daarnaast doen 
waterschappen door samenwerking met andere landen ook nieuwe kennis op, die zij 
kunnen toepassen in Nederland� De internationale activiteiten van de waterschappen 
en de Unie van Waterschappen zijn gebundeld onder de naam: 'Dutch  Water 
Authorities'�
  
Wetterskip Fryslân levert sinds 2013 een inbreng aan de ondersteuning van de 
Mozambikaanse waterschappen en met name het meest zuidelijke  waterschap 
ARASul� Wetterskip Fryslân heeft in dit kader een belangrijke inbreng gehad in 
advisering en training in het opzetten van duurzaam dijkbeheer, het ontwikkelen 
van watervoorraad modellen, waterkwaliteitsmonitoring en het ontwikkelen  van het 
strategisch plan van ARASul�  Samen met andere waterschappen in Nederland is 
een programma voor ondersteuning  van de 5 Mozambikaanse waterschappen vanaf 
2017 in ontwikkeling� Bij meerdere activiteiten werken we samen met bedrijfsleven en 
kennis en opleidings instituten�

Voor deze activiteiten heeft Wetterskip Fryslân co financiering van het NWBfonds 
van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Ambassade in Mozambique� Naast 
ondersteuning van de Mozambikaanse waterschappen neemt Wetterskip Fryslân deel 
in het sanitatieproject�
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‘EEN VERENIGING VAN ONDERNEMERS KAN VEEL BETEKENEN 
VOOR GOEDE SANITATIE’

JOS SCHOUWENAARS
De toiletten en handwasvoorzieningen op 120 scholen zijn het zichtbare resultaat 

van het sanitatieproject in Mozambique� Maar op termijn kan het effect van de 

voorlichtings bijeenkomsten in wijken nog veel groter zijn� ‘Een toilet kost snel een of 

twee maand salarissen� Toch besluit 20 procent van de deelnemers binnen een half 

jaar een toilet aan te leggen’, vertelt Jos Schouwenaars�

In het sanitatieproject werkt Wetterskip Fryslân samen met de provincie, Vitens en 

een groot aantal Friese gemeenten� Het loopt al een aantal jaar� Inmiddels zijn in acht 

steden scholen voorzien van sanitair� Goed voor in totaal zo’n 150�000 leerlingen� De 

stad Beira is de laatste in het rijtje� ‘Een van de mooiste resultaten van deze projecten 

is dat meisjes nu ook tijdens hun menstruatie naar school gaan� In Mozambique 

bleven zij standaard thuis, omdat ze zich nergens konden verschonen� Dat hoeft nu 

niet meer�’

De zichtbare resultaten hebben ervoor gezorgd dat Jos en de medewerkers in 

Mozambique ook makkelijker achter de schermen kunnen bijdragen aan sanitatie� Zo 

spreken ze veel besturen en gemeenteraadsleden over bijvoorbeeld beleidsplannen, 

een sanitatie belasting die investeringen mogelijk maakt en verordeningen die een 

toilet bij nieuw bouw verplicht stellen� Jos zit ook bij elk bezoek aan Mozambique bij 

het ministerie en bij de Nederlandse ambassade aan tafel�

Veel komt in Mozambique echter van onderaf op gang, weet Jos inmiddels� Heel trots 

is hij dan ook op de vereniging van kleine ondernemers in sanitatie die in de stad 

Chimoio is opgericht� ‘Wij hebben ze geleerd hoe ze toiletten moeten aanleggen, maar 

ook hoe ze putten moeten legen, ook als ze daar door de plaatselijke omstandigheden 

moeilijk bij kunnen� Dat soort verenigingen kan een heel grote rol spelen� Wij dachten 

aanvankelijk vooral in taken bij de gemeenten, maar langzaamaan besteden we steeds 

meer aandacht aan dit soort initiatieven� Dat is duurzamer en minder kwetsbaar�’
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CO2 KLIMAATVOETAFDRUK 
In de CO2 klimaatvoetafdruk wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdactiviteiten:

AFVALWATERZUIVERING
Tot deze categorie behoren alle activiteiten rond de waterzuiveringstaak van de 
waterschappen� Hieronder vallen onder meer het gebruik van de energie door de 
zuiveringsinstallaties en voor het transport van slib� Ook het energieverbruik van de 
gebouwen die nodig zijn voor de afvalwaterzuivering hoort bij de klimaatvoetafdruk van 
de zuivering�

WATERSYSTEEM
De categorie watersysteem omvat taken als beheer en onderhoud van watergangen en 
waterkeringen, inclusief de transporten van bagger en het afvoeren van maaisel� Ook 
het peilbeheer valt onder het watersysteem� 

OVERIG
Onder overig valt alles wat niet behoort bij de waterzuivering of het watersysteem� 
Het gaat onder meer om het energieverbruik van alle (kantoor)gebouwen en 
opslagloodsen, zakelijk verkeer, woonwerkverkeer met personenauto’s en het 
klimaat en energiebeleid van het waterschap�

Voorbeelden van projecten waaraan Wetterskip Fryslân deelneemt, zijn Fietsen Scoort 
en Rij2op5� Rij2op5 stimuleert medewerkers om vaker met de fiets naar het werk te 
komen� Fietsen Scoort is een landelijke campagne die op uitdagende wijze fietsen 
stimuleert� De campagne bestaat al vanaf 1992 en is inmiddels uitgegroeid tot de 
grootste fietscampagne van Nederland� Fietsen heeft veel voordelen:
 Het draagt bij aan CO2reductie en het tegengaan van klimaatverandering wereldwijd� 
  Het is gezond voor het lichaam, inspirerend in de vroege morgen en ontspannend na 

een dag werken� 
 Medewerkers kunnen er geld mee verdienen voor goede doelen� 

De fietscampagne richt zich primair op het woonwerkverkeer� In 2015 hebben 40 
medewerkers van Wetterskip Fryslân meegedaan� Zij hebben 90�611 kilometer gefietst 
en 20�055 kilogram CO2uitstoot vermeden� 
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‘ALS WE STRAKS VERHUIZEN, ZIET 
IEDEREEN HET EINDRESULTAAT’

FRANS SLUIMAN

De wens om het kantoor te verduurzamen, bestond al langer� Maar met de plannen 

voor de verbouwing, kwam een ander perspectief in beeld: een energieneutraal 

gebouw� ‘Het achter liggende idee was ‘als we toch bezig gaan, dan kunnen we 

het beter in een keer goed doen’,‘ vertelt Frans Sluiman, programmasecretaris 

herinrichting van cluster facilitair bedrijf�

In eerste instantie was energieneutraal meer een kader om maatregelen in te vullen 

dan een daadwerkelijk doel� ‘Uitgangspunt was: we kijken hoever we komen, als het 

niet lukt, doen we wat wel mogelijk is�’ Gaandeweg werd duidelijk dat energieneutraal 

echt haal baar was� En niet alleen dat� Het ging ook lukken met maatregelen aan het 

gebouw� ‘We wilden dat het zichtbaar zou zijn� We hadden ook een aantal windmolens 

in de Noordzee kunnen zetten� Dan waren we in een keer klaar geweest� Maar 

we vinden dat we een voorbeeld functie hebben� Het is mooi als je dat ook met je 

hoofdkantoor kunt laten zien�’

Het hele traject van programma van eisen tot oplevering duurde een aantal jaren� 

Daarin heeft Frans veel kennis en expertise van buiten gehaald om de goede keuzes 

te maken� Inmiddels kan hij zichzelf ook aardig expert noemen� ‘Interesse voor duur

zame energie had ik al, maar die is wel gegroeid� Het is leuk als collega’s enthousiast 

zijn en om te zien dat je werkgever echt werk wil maken van duurzaamheid�’

De 'proof of the pudding' komt voor Frans als het nieuwe gebouw wordt betrokken� 

‘Het spannendste is hoe het klimaat zich gaat houden�’ Er is weliswaar alleen van 

bewezen technieken gebruik gemaakt, maar een van de systemen is nog niet heel 

veel toegepast, licht hij toe� Ondertussen werkt hij alweer aan een nieuwe uitdaging: 

ook de nieuwe werk plaats bij het hoofdkantoor moet, als hij halverwege 2017 wordt 

opgeleverd, op eigen energie kunnen draaien� 



26

› COLOFON› INHOUD › VOORWOORD › INLEIDING › PEOPLE › PLANET › PROFIT

NATUUR

GROENBLAUWE DIENSTEN 
Groenblauwe diensten zijn gericht op maatschappelijke wensen op terreinen als 
natuur, landschap, recreatie en waterbeheer� Grondeigenaren kunnen voor of samen 
met de waterschappen projecten uitvoeren voor bijvoorbeeld (tijdelijke) water berging, 
ecologische verbindingszones of het verbeteren van de biologische kwaliteit van sloten 
en oevers� Volgens deze regeling mogen Nederlandse decentrale over heden grond
eigenaren een vooraf vastgestelde vergoeding geven voor zo’n ‘maatschappelijke 
dienst’� De regeling biedt kansen om samen met betrokken grond eigenaren de 
natuur kwaliteit of recreatieve waarde van het waterschapswerk te vergroten� 

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID
 Om onze kerntaken beter, slimmer of goedkoper uit te kunnen voeren zoeken we 
samen werking met andere overheden en betrokken partijen en burgers� Daarbij 
creëren we winwinsituaties en vinden we integrale oplossingen voor water
gerelateerde opgaven� Op die manier proberen we aan onze projecten een duidelijke 
maat schappelijke meerwaarde toe te voegen� Wij realiseren ons dat wij met al onze 
investeringen een grote invloed kunnen hebben op landschappelijke en andere 
waarden in ons werkgebied� Bij de vormgeving van onze projecten speelt dat in de 
afwegingen een belangrijke rol� Dit komt tot uitdrukking in de plannen voor gemaal 
Vijfhuizen in de Waddenzeedijk; om deze in te passen in het landschap en een vis
passage aan te leggen tussen de Friese boezem en de Waddenzee� 

CULTUREEL ERFGOED
In 2004 heeft Wetterskip Fryslân de Stichting Waterschapserfgoed opgericht� De 
stichting heeft als doel waterschapsobjecten van culturele waarde voor het nageslacht 
in stand te houden� Objecten die zich daarvoor lenen, zullen worden opengesteld voor 
het publiek� Dit biedt de stichting de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten 
nemen van de Friese waterschapsgeschiedenis� In 2015 is de gerestaureerde keersluis 
Munnekezijl opgeleverd� Deze sluis is door de stichting gerestaureerd� Ook nam de 
stichting deel aan de Nationale Molendag�

Een prominent cultuurhistorisch erfgoed is het Woudagemaal� Verleden, heden 
en toekomst komen samen in het Ir� D�F� Woudagemaal: het grootste actieve 
stoomgemaal ter wereld� Het gemaal staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO� De Stichting Ir� D�F� Woudagemaal is daarom actief om het gemaal 
voor een breed publiek open te stellen, rondleidingen te verzorgen en activiteiten te 
organiseren� Het bezoekers centrum bij het Ir� D�F� Woudagemaal is daarbij een hotspot 
voor educatie en informatie over ons watersysteem en waterketenbeheer� 
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Profit
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FINANCIEEL

REKENSCHAP AFLEGGEN
In 2011 sloten Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven het 
Bestuursakkoord Water� Eén van de afspraken hierin is dat alle partijen gezamenlijk 
een doelmatigheidswinst nastreven die tot 2020 geleidelijk oploopt tot jaarlijks 750 
miljoen euro ten opzichte van 2010� Doelmatigheid is in dit kader gedefinieerd als: 
meer doen (prestatie) met dezelfde middelen of voldoen aan de wettelijke vereisten 
met minder middelen� 

De doelmatigheidswinst die in het Bestuursakkoord Water is vastgelegd, moet 
ervoor zorgen dat lasten voor burgers en bedrijven niet te sterk stijgen, zodat het 
waterbeheer betaalbaar blijft� Om na te gaan of de afspraken worden gerealiseerd, 
is een monitorings systematiek ontwikkeld� Die brengt de lokale lasten en de 
doelmatigheid door de jaren heen op een evenwichtige wijze in beeld� Met deze 
systematiek worden drie parallelle sporen gepresenteerd:
1�  De ontwikkeling van de lokale belastingen of kosten van partijen�
2�  De manier waarop de doelmatigheidswinst wordt bereikt�
3� De ontwikkeling van de door partijen geleverde prestaties�

De waterschappen moeten een aanzienlijk deel van de totale doelmatigheidswinst 
realiseren, namelijk circa 325 miljoen euro� Waterschapspeil (de landelijke rapportage 
over de trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer) geeft het landelijke 
beeld weer van de wijze waarop de waterschappen tot nu toe op deze sporen hebben 
gepresteerd� In 2012 zijn de doelstellingen in het Fries Bestuursakkoord Water nog
maals afgestemd op de landelijke doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water� De 
portefeuille houders van alle Friese waterketenpartijen besloten tot een inspannings
verplichting om gezamenlijk een besparing van €12,1 miljoen structureel per jaar in 
2020 te realiseren�

KOSTENBESPARINGEN
Wij werken intensief samen met gemeenten om te besparen op investeringen en 
uitvoerings kosten in de waterketen� De waterschappen willen deze samenwerking 
verder versterken� We streven naar een verdere terugdringing van de kosten in 
de water keten� Een groot deel van de samenwerkingsverbanden van gemeenten, 
water schappen en drinkwaterbedrijven boekt resultaten op het gebied van kosten
beheersing en kwaliteitsverbetering� Om de landelijke ambitie om in totaal € 380 
miljoen te besparen waar te maken, hebben we in Fryslân in het Fries Bestuurs
akkoord Water afspraken vastgelegd� 
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‘ EEN OPTIMALE OPLOSSING BIEDT ALLE 
BELANGHEBBENDEN HET BEST MOGELIJKE’

MARC NEDERLOF

Omdat het bestaande watergebiedsplan Appelscha nogal wat weerstand opriep bij 

boeren, ging projectleider Marc Nederlof in gesprek met de agrarische belangen

behartigings organisatie (ABO) Ooststellingwerf� Samen besloten zij een nieuwe 

werkwijze te proberen, gebaseerd op samenwerking� Het was zoeken, maar het 

resultaat mag er zijn� 

‘We hebben er als waterschap heel veel van geleerd� De belangrijkste les is dat samen

werken loont�  Wij hebben veel kennis van de hoofdlijnen van het waterbeheer, de 

grond eigenaren kennen de details� Wij vullen elkaar goed aan� Het combineren van 

onze kennis biedt meerwaarde�’ In de manier waarop Marc over de pilot praat, klinkt de 

energie waarover hij vertelt door� 

Door de werkwijze is het deelplan voor De Harken volgens Marc meer het plan 

geworden van het gebied� ‘Het kost in de aanloop meer tijd, maar daarvan hebben we 

later in het traject wel wat terug kunnen winnen� Zo vonden we gezamenlijk redelijk snel 

een alternatief toen de aankoop van bepaalde grond voor waterberging niet doorging�’ 

Het was niet altijd makkelijk om het tempo van de individuele boeren en dat van een 

grote organisatie als Wetterskip Fryslân bij elkaar te krijgen� Ook dat was een van de 

lessen uit de pilot� Marc zou daarom in een volgend project werken met een aantal 

quick wins om de energie vast te houden� Mooi in deze pilot was dat Staatsbosbeheer 

aanhaakte voor de waterberging in zijn bossen� Het resultaat is daardoor een optimale 

oplossing voor waterbeheer, landbouw en natuur� Maar de winst gaat wat Marc betreft 

verder� ‘Er is meer wederzijds begrip en vertrouwen� Daar gaan we straks ook van 

profiteren in de uitvoering� En mensen horen ervan� Dat helpt weerstand voorkomen in 

naburige gebieden waar watergebiedsplannen moeten worden opgesteld en uitgevoerd�’ 
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INVESTEREN OP WATERBEWUSTZIJN

Het vergroten van het waterbewustzijn is een belangrijke ambitie van het bestuur van 
Wetterskip Fryslân in de bestuursperiode 20152019� Klimaatontwikkelingen met 
intensievere buien en stijging van waterpeilen in sloten, vaarten en kanalen en op 
zee maken de komende jaren extra investeringen en ingrepen in waterbeheer nodig� 
Meer dan ooit is het daarom van belang dat inwoners weten welke inspanningen nodig 
zijn om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren in een land dat deels onder de 
zee spiegel ligt� Dat vraagt om waterschapswerk dat zichtbaar is in de omgeving en in 
dialoog met de samenleving tot stand komt� 

In 2015 zijn we gestart met het ontwikkelen van de nieuwe communicatiestrategie 
‘En wat doen we morgen met water?’ Wetterskip Fryslân wil inwoners, agrariërs, 
bedrijven, kennisinstellingen, overheden en organisaties vaker en in een vroeg 
stadium betrekken bij de opgaven in het waterbeheer� Zo kunnen we samen 
slimme en gedragen oplossingen ontwikkelen en tegelijkertijd het waterbewustzijn 
vergroten� Ook sluiten we graag aan bij initiatieven uit de samenleving� Op tal van 
plaatsen werken we aan dijken, het versterken van oevers en kaden, het renoveren 
en vervangen van gemalen en het verbeteren van de waterkwaliteit� We willen deze 
uitvoeringsprojecten beter in de etalage zetten, want ze lenen zich prima om het 
verhaal van het waterbeheer uit te dragen�

ARBEID VOOR DE TOEKOMST
In ons Woudagemaal in Lemmer ontvingen we ook in 2015 weer vele duizenden 
bezoekers� Verder kwamen er schoolklassen naar onze rioolwater zuiverings
installaties, waren er rondleidingen en excursies bij interessante projecten en gaven 
diverse medewerkers gastlessen op scholen� Met educatie en voorlichting willen we 
jongeren bewust maken van en interesseren voor het waterschapswerk met het oog 
op voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten in de toekomst� 

DIGITALE DIENSTVERLENING 
Met onze digitale dienstverlening weten we klanten steeds beter te bedienen� In 
2015 werd onze website uitgeroepen tot de meest digitaal volwassen site van alle 
waterschappen� Ook kreeg de site het certificaat Drempelvrij�

‘Leven onder zeeniveau is voor ons gewoon,
maar mag nooit vanzelfsprekend worden.’
Gehoord tijdens de brainstormbijeenkomst Communicatie  
met clustermanagers en teamleiders, oktober 2015
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‘ HET MAKEN VAN EEN DREMPELVRIJE VIRTUELE 
WERELD IS ONZE VERANTWOORDELIJKHEID’

 
MANON VRIELING
Dat de website van Wetterskip Fryslân in 2015 werd uitgeroepen tot de meest digitaal 

volwassen site van alle waterschappen, was een opsteker� Minstens zo trots is web

beheerder Manon Vrieling op het behalen van het certificaat Drempelvrij; het bewijs 

dat de website goed toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking of beperkte 

vaardigheid met internet�

Wetterskip Fryslân werkt voortdurend aan het verbeteren van de digitale dienst

verlening� De belangrijkste input daarvoor zijn de ervaringen van bezoekers aan de site� 

Die vraagt Manon daarom vaak heel specifiek feedback te geven, door aan web pagina’s 

enquêtes te koppelen� ‘Soms zien we dat een pagina veel wordt bezocht, maar hebben 

we geen helder idee waarom mensen die bepaalde dienst gebruiken� Er is maar een 

manier om daar meer duidelijkheid over te krijgen, namelijk door het ze te vragen�’

Een voorbeeld van zo’n dienst is de waterstandenkaart die door veel bezoekers wordt 

gezocht en aangeklikt� ‘Door de enquête weten we nu dat mensen onder andere die 

pagina checken om te kijken of hun boot nog veilig ligt� Veel boten liggen vast aan de 

kade� Als de waterstand te sterk daalt, kan dat schade veroorzaken� Met dat soort 

informatie kunnen wij de site nog verder verbeteren�’

De webbeheerder is blij met de aandacht bij het bestuur voor de digitale toegankelijk 

van het waterschap� ‘Zij vinden, net als ik, dat toegankelijkheid bij een overheids

organisatie hoort� Het biedt ons ook een kans� De echte wereld is voor mensen met 

een beperking niet altijd toegankelijk� Wij kunnen ervoor zorgen dat ze in de virtuele 

wereld in ieder geval zo weinig mogelijk hindernissen ondervinden�’ Het behalen 

van het certificaat Drempelvrij was het bewijs dat dit is gelukt� Voor Manon reden 

voor een bescheiden feestje� ‘Dat de secretarisdirecteur en de dijkgraaf een taartje 

hebben meegegeten, vond ik een mooi bewijs van het belang dat ze aan het onderwerp 

hechten�’



32

› COLOFON› INHOUD › VOORWOORD › INLEIDING › PEOPLE › PLANET › PROFIT

INNOVATIE
Innovatie is een speerpunt in ons bestuursprogramma� Wetterskip Fryslân vindt het 
belangrijk innovatie te stimuleren en te faciliteren� Innovatie versterkt de cultuur 
van continu verbeteren en is nodig om efficiënter en effectiever te kunnen werken� 
Innovatie is geen doel op zich, maar gericht op onder andere het verbeteren van de 
prestaties en/of het besparen van kosten� Dat kunnen maatschappelijke kosten zijn of 
kosten van ons waterschap, die dankzij de innovatie lager worden� 

‘Een probleem kan niet worden opgelost in het kader waarin het is geschapen. Dus willen 
we andere antwoorden geven op bestaande vragen, dan moeten we bereid zijn om nieuwe 
wegen te gaan en ontdekkingen te doen.’ (Albert Einstein)

VOORBEELDEN INNOVATIEVE PROJECTEN

RIJDEN OP TOILETPAPIER
Jaarlijks gebruikt de gemiddelde Nederlander zo’n 14 kilogram toiletpapier� Door 
toilet papier uit rioolwater te halen, geeft Wetterskip Fryslân het een tweede leven�

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft besloten mee te doen aan een 
project waarbij toiletpapier met behulp van een fijnzeef uit afvalwater wordt gehaald� 
Het gaat hier dan voornamelijk om cellulose dat na zeving overblijft� Dit materiaal kan 
worden ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld isolatie, verpakking, asfalt of energie� 
Het is mogelijk dit cellulose met een extra fijnzeef uit het water te halen voordat het in 
het slib belandt van een rioolwaterzuiveringsinstallatie� 

Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân hadden hiermee een wereldprimeur� 
Gebruikt toiletpapier is voor het eerst als volwaardige grondstof hergebruikt� In een 
gezamen lijk pilotproject is het zeefgoed concreet ingezet als viscositeitsremmer in 
asfalt� Dit is gebruikt in een weg die publiek toegankelijk is� Zo bouwt Wetterskip 
Fryslân verder aan een strategische positie rondom grondstoffen uit rioolwater�

BIOGAS VOOR FIER EN WATERCAMPUS
Jaarlijks produceert Wetterskip Fryslân een miljoen kuub biogas op rioolwater
zuiveringsinstallatie Leeuwarden door de vergisting van rioolslib� Dit biogas wordt 
omgezet in warmte en elektriciteit voor gebruik in het eigen zuiveringsproces� 

Slachtofferhulp Fryslân en Wetsus maken ook gebruik van het biogas� En vanaf 
december 2015 levert Wetterskip Fryslân ook 85�000 m3 biogas aan Fier� Hier door 
besparen deze organisaties op fossiel aardgas� Het Wetsusgebouw op de Water
campus is duurzaam gebouwd� Mede dankzij de levering van biogas verwierf Wetsus 
hiervoor het BREEAMduurzaamheidscertificaat� De gemeente Leeuwarden heeft 
hiervoor een biogasleiding van twee kilometer aangelegd naar de rioolwaterzuivering� 
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‘ EERSTE WATERSCHAP IN NEDERLAND DAT 
BIOGAS LEVERT AAN DERDEN’

 
SYBREN GERBENS
‘We zijn het eerste waterschap in Nederland dat biogas levert aan derden’, zegt een 

trotse Sybren Gerbens� De seniorzuiveringstechnoloog van Wetterskip Fryslân werkte 

afgelopen jaar mee aan een biogasinstallatie naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie 

in Leeuwarden� Sinds januari 2016 verwarmt deze de gebouwen van expertisecentrum 

Fier en Wetsus�

  

Jaarlijks lozen Friese bedrijven en huishoudens honderd miljoen liter afvalwater 

op het riool� De 28 rioolwaterzuiveringen van Wetterskip Fryslân zuiveren dit water� 

Het slib dat overblijft levert met behulp van een vergistingsinstallatie bio gas op� De 

grootste Friese rioolwater zuivering en biogasproducent is locatie Leeuwarden� Het 

biogas voorziet de eigen rioolwaterzuivering voor veertig procent in haar stroom

behoefte� De warmte die ontstaat, gaat naar de vergister én, via een warmtenet, naar 

Greunshiem� Al dertig jaar wordt dit zorgcentrum op deze manier verwarmd� 

Met de nieuwe biogasinstallatie is het proces anders, aldus Sybren� ‘Deze ontdoet 

ruw biogas van vocht en zwavelverbindingen en pompt het als gas naar het 

Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier, Wetsus en ons bedrijfsgebouw bij 

de rioolwaterzuivering� Voor aanvoer naar Wetsus gebruiken we een leiding van de 

gemeente Leeuwarden� Een biogasketel op locatie zet het gas om in warmte�’

Fier heeft geen biogasketel, maar een motor� Deze zet het gas om in warmte én 

stroom� Voor aanvoer liet Fier een leiding van 600 meter aanleggen� Het zegt volgens 

Sybren veel over de rol van het expertisecentrum� ‘In 2013 klopte Fier bij ons aan met 

het idee voor biogaslevering� Ik was heel eerlijk niet direct enthousiast� We hadden 

het gas immers zelf nodig� Toen bleek dat het gebruik efficiënter kon en er genoeg 

over zou blijven, was ik om�’ 

In 2030 wil Wetterskip Fryslân zelfvoorzienend zijn� Daarvoor staan nog tal van 

innovaties op de rol� ‘Zo onderzoeken we mogelijkheden om meer biogas te kunnen 

winnen en benutten� En hoe we andere reststoffen uit slib kunnen gebruiken�’
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