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VOORWOORD
Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân is samengesteld uit vertegenwoordigers
van vier geledingen: de inwoners, de landbouw, de bedrijven en de natuur. Het belang van
de inwoners wordt door negen verschillende politieke partijen ingebracht. Landbouw,
natuur en bedrijven hebben elk geborgde zetels. Daarmee hebben we een algemeen
bestuur dat uit 12 partijen bestaat.
We hebben nu met zes partijen een coalitie gevormd, te weten CDA, Geborgde zetels
ongebouwd, Geborgde zetels bedrijven, VVD, Lagere Lasten Burger en ChristenUnie.
We onderkennen dat natuur een wezenlijk onderdeel vormt van de besluitvorming in de
komende coalitieperiode. We delen de aandacht voor de financiële toekomstbestendigheid.
We kijken nuchter en doelgericht aan tegen onze rol in de samenleving. Dit vertaalt zich in
een duidelijke financiële en inhoudelijke koers met respect voor de omgeving zoals die ons
is toevertrouwd.
De opgaven zijn complex. We moeten ons houden aan uiteenlopende normen, we werken
samen met diverse overheden en organisaties en we hebben rekening te houden met
maatwerk in de gebieden. In die complexiteit hebben we elkaar, vanuit de vier geledingen,
hard nodig.
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KERNWAARDEN EN DOELEN
De hoofdlijn van onze aanpak is als volgt te beschrijven.
≈	De bescherming van ons verzorgingsgebied tegen overstromingen door middel van
kwalitatief goede keringen staat onverkort overeind.
≈ Onze investeringen in het watersysteem volgen de lijn: vasthouden - bergen - afvoeren.
≈	Voor het realiseren van onze plannen is het van groot belang om op korte termijn
te komen tot een gezonde, toekomstbestendige financiële huishouding.
≈	We letten op de doelmatigheid van onze bestuurlijke keuzes en de wijze waarop
de organisatie daar uitvoering aan geeft.
≈ We maken keuzes voor wat betreft de reserves en de schuldenpositie.
≈	Het peilbeheer stemmen we af op de functie van een gebied; binnen de door de
provincie gestelde kaders bieden we ruimte voor maatwerk, met aandacht voor
participatie in het gebied.
≈	We blijven ons binnen de grenzen van onze verantwoordelijkheid inzetten voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater.
≈	We nemen een leidende rol waar het gaat om aanpassingen vanwege de
klimaatverandering (adaptatie).
≈	We houden vast aan de klimaatdoelstellingen (energieneutraal in 2025 en
klimaatneutraal in 2030), dragen bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en werken
mee aan recreatief-maatschappelijke ontwikkelingen.
≈	Door werk-met-werk te maken, doelmatig te werken en de effectiviteit te verhogen,
kunnen we onze kosten acceptabel houden.
≈	We werken omgevingsgericht en zoveel mogelijk samen met anderen; we zijn zichtbaar
en actief in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier.
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WE HOUDEN
WATER TEGEN
OPGAVE PRIMAIRE KERINGEN
EN BOEZEM

BESCHERMING TEGEN WATER
PRIMAIRE, REGIONALE EN LOKALE KERINGEN
Een goede bescherming tegen de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer staat
niet ter discussie. We houden ons nauwgezet aan landelijke afspraken over normen,
programmering, financiering en zorgplicht voor de primaire keringen (dijken). Waar nodig
beïnvloeden we deze afspraken om daarmee de veiligheid in Fryslân en een deel van
het Groninger Westerkwartier op niveau en betaalbaar te houden. Binnen het landelijke
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zetten wij ons als alliantiepartner volop in
om de programmadoelstellingen te realiseren. De beheerplicht van duinen en dijken op
de eilanden willen we overnemen van Rijkswaterstaat mits die voldoende op orde zijn
en het ons vooralsnog geen extra geld kost.
We zorgen ervoor dat de regionale keringen (oevers en kaden) voldoen aan de
veiligheidseisen die zijn afgesproken met de provincies. Tegelijk beseffen we dat we niet
eeuwig kunnen blijven ophogen om wateroverlast te beperken. De maatschappelijke kosten
daarvan wegen in de toekomst steeds minder op tegen de maatschappelijke schade door
overstromingen. We gaan hierover met provincies en belanghebbenden in gesprek.

GEMALEN
Het zal altijd nodig blijven water uit de Friese boezem af te voeren naar het IJsselmeer
en de Waddenzee. We willen dit zo min als mogelijk doen, om te voorkomen dat we water
eerst onze polder uit pompen en later weer in moeten laten. We verwachten dat we
de komende 15 jaar nog voldoende maalcapaciteit richting IJsselmeer en Waddenzee
hebben. Denkbaar is dat we in 2035 een nieuw boezemgemaal nodig hebben.
Dat hangt af van nieuwe klimaatscenario’s die in 2021 landelijk worden vastgesteld en
het effect van onze maatregelen om water vast te houden en bufferen. We beschouwen
de diverse ontwikkelingen in 2021 en beoordelen daarvan opnieuw welke maatregelen
voor middellange en lange termijn nodig zijn.

We pakken de verbetering van keringen omgevingsgericht aan. Veiligheid staat voorop,
maar daar waar we natuur, recreatie en andere functies een plek kunnen geven, bieden
we die ruimte. Bij de dijken zoeken we die ruimte buitendijks, met kwelders. Onze opgaven,
planning en financiën blijven het uitgangspunt. We zoeken actief naar koppelkansen zodat
we werk-met-werk kunnen maken om in gezamenlijkheid kosten uit te sparen.
Ook in het beheer van onze keringen staat de veiligheid voorop. Flora en fauna die de
veiligheid kunnen aantasten bestrijden we preventief. Onze (financiële) afspraken met
provincie en gemeenten over beheer en onderhoud van oevers en vaarwegen baseren
we op hetgeen voor onze kerntaken nodig is. Onze keringen kunnen ruimte bieden aan
uiteenlopende maatschappelijke initiatieven, zolang die geen invloed hebben op onze
beheerlasten. We kiezen voor een zo natuurlijk mogelijke inrichting en beheer. We kijken
naar de lange termijnkosten om hier verantwoorde beslissingen in te nemen.

WAT GAAN WE DOEN?
1.	We maken ons hard voor een kortere voorfinanciering van het project
Verbetering Lauwersmeerdijk.
2.	We dringen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan op
het evalueren van de afspraken over geld en risico’s.
3.	Bij de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer onderzoeken we ook nieuwe soorten
dijken en duinen.
4.	We maken met Rijkswaterstaat goede (financiële) afspraken over het overnemen
van de duinen op de eilanden en de dijk op Vlieland, dit ter uitvoering van het
Bestuursakkoord Water (2011).
5.	We zoeken de ruimte om met de provincie nieuwe afspraken te maken over de
kwaliteit (hoogte en stabiliteit) van regionale keringen om zo te besparen op ons
investeringsvolume.
6. We bestrijden actief de flora en fauna die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.
7.	In de uitvoering van onze projecten bieden we ruimte voor natuur, recreatie en
andere maatschappelijke voorzieningen.
8. We trekken extra budget uit voor maatregelen waterberging.
9.	We stemmen met provincie en gemeenten af welke gebieden bij wateroverlast
kunnen overstromen.
10. In 2021 maken we een nieuwe lange termijn berekening van ons watersysteem.

BUFFERCAPACITEIT
Via anticiperend peilbeheer vangen we binnen de Friese boezem en waar mogelijk ook de
deelsystemen zoveel mogelijk op. Daarbij wordt gekeken naar de breedte van de watergangen
en de hoogte van de oevers en kaden. In periodes met veel neerslag laten we de boezem gericht
overstromen in opvangpolders (retentiegebieden). Daarmee beperken we overstromingen in
gebieden met groter maatschappelijk belang. We gebruiken in ieder geval natuurgebieden en
op vrijwillige basis en tegen betaling ook andere gebieden voor de opvang van water.
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FUNCTIONEEL WATERBEHEER
VASTHOUDEN - BERGEN - AFVOEREND
We stemmen ons waterbeheer af op meer extreme weersomstandigheden. Het zal steeds
moeilijker worden om overtollig water snel af te voeren en een watertekort aan te vullen
uit het IJsselmeer. Zowel vanuit het duurzaam beheer zoetwater als het tegengaan van
hittestress gaan we water zo veel als mogelijk vasthouden waar het valt en bergen waar
het kan. Pas als we het water echt niet meer kwijt kunnen, voeren we het af.

van Rijk, Provincie, gemeenten, Wetterskip Fryslân en grondeigenaren/-gebruikers in het
gebied. Met een regierol voor de provincie werken de gezamenlijke partijen aan een aanpak
waarbij we de maaivelddaling van het gebied tegengaan met behoud van de uiteenlopende
functies zoals landbouw, veenweidelandschap en leefgebied weidevogels. Door functies te
combineren, kunnen we meer bereiken.
We beseffen dat er geen standaardoplossing is voor het gehele veenweidegebied. In de
vorm van een aantal pilots verzamelen we kennis en informatie. Waar zich kansen voordoen
om het peil vrijwillig te verhogen, doen we dat.
In 2019 streven we als gezamenlijke partijen naar een Uitvoeringsprogramma 20202030 waarin het actuele bestuurlijke ambitieniveau wordt vastgelegd en waarin we
concrete afspraken maken voor de komende jaren. In samenhang zullen we kijken
naar peilaanpassingen, gemalen / stuwen, grondgebruik, stimuleringsregelingen en
compensatiefondsen.
Wetterskip Fryslân is een volwaardig partner van de provincie. De provincie stelt het
kader, Wetterskip Fryslân levert kennis en heeft een adviserende en uitvoerende rol.
De financiële bijdrage vanuit Wetterskip Fryslân past bij de rol en verantwoordelijkheid
van het waterschap en sluit zo veel mogelijk aan op reguliere investeringen in het
gebied. Het gereserveerde budget van € 1,25 miljoen jaarlijks gedurende 10 jaar is
voldoende voor pilots en kleine ingrepen, maar niet voor een significante aanpak van de
veenweideproblematiek. Financiën hiervoor dienen met name vanuit het Rijk te komen.
Samen met de provincie werken we daaraan.

VASTHOUDEN - VOORRAAD VORMEN - INLATEN
In de hoger gelegen gebieden gaan we met een pakket aan maatregelen (zoals hogere
slootbodems, aanpassing drainage of stuwen) aan de slag om regenwater langer vast te
houden. In de lager gelegen gebieden gaan we samen met belanghebbenden aan de slag
met het verbreden van watergangen, tijdelijke peilverhogingen en opvangpolders.
We onderzoeken de kansen voor ondergrondse opslag in combinatie met drukdrainage.
Doel is dat we overtollig water een tijd lang bufferen zodat het de tijd krijgt om grondwater
te worden. Ook in stedelijk gebied gaan we aan de slag met het tijdelijk bergen van
overtollig water zodat we het later weer kunnen gebruiken.
Het inlaten van IJsselmeerwater zal nodig blijven om ook in tijden van droogte voldoende
water van de juiste kwaliteit te hebben. In landelijk overleg zetten we in op maximale
ruimte hiervoor met goede uitvoering van de vastgelegde verdringingsreeks.
In de uitvoering van de watergebiedsplannen en de herziening van het Waterbeheerplan
in 2021 geven we uitvoering aan deze lijn.
PARTICIPATIEVE FUNCTIEBEDIENING
Voorop staat dat we ons waterbeheer afstemmen op de functie van een gebied en de
huidige normen ten aanzien van het gebruik ervan. Zo zorgen we in landbouwgebieden
voor een op de bedrijfsvoering afgestemde drooglegging. Per locatie zoeken we wel naar
de ruimte voor meer natuurlijk waterbeheer passend bij onze zorg voor het klimaat. Dit kan
alleen in nauwe afstemming met de gebruikers van het gebied. We hebben er vertrouwen
in dat gebruikers zelf vaak beter weten hoe ze, met de juiste aandacht voor natuur en
biodiversiteit, hun gebied kunnen inrichten en onderhouden. Via dit soort maatwerk werken
we mee aan een geleidelijke transitie in de landbouw, met afspraken over zelfbeheer.

WAT GAAN WE DOEN?
11.	Per gebied houden we het peil aan dat is afgesproken voor de functie van dat gebied,
tenzij betrokkenen het eens zijn over aanpassing.
12.	We treffen maatregelen om het water in hogergelegen gebieden langer vast te kunnen
houden.
13.	In gebiedsprocessen en in overleg met gemeenten zoeken we naar ruimte voor meer
waterberging, bijvoorbeeld in de vorm van flexibel peilbeheer.
14.	We dragen beheer en verantwoordelijkheden over aan grondeigenaren en -gebruikers
die ons er van kunnen overtuigen dat ze het waterbeheer zelf beter kunnen uitvoeren
(‘right to challenge’).
15.	We vragen de provincie het voortouw te nemen in bestuurlijke samenwerking rondom
grondmobiliteit en beheertaken.
16.	We gaan in gesprek met de provincie over een samenhangende aanpak in het
veenweidegebied, inclusief compensatie- en stimuleringsregelingen.

VEENWEIDEGEBIED
Niets doen is geen optie. Zonder ingrijpen oxideert het veen sterker en komt er veel CO2
equivalent vrij. Dit proces kan effecten hebben op verdroging van omliggende gebieden en
oprukkende verzilting. De aanpak voor veenweide is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
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WATERKWALITEIT
ZOETWATER
Het belang van zoetwater neemt, ook in het waterrijke Fryslân, toe. Langs de lijn van
vasthouden – bergen – pompen proberen we regenwater zo lang als mogelijk vast te
houden. We onderzoeken of ondergrondse opslag daar een rol in kan spelen.
Met duurzaam beheer van zoetwater dienen we meerdere doelen. We besparen op kosten
van het rondpompen van water. We verminderen de afhankelijkheid van het IJsselmeer.
We vergroten de flexibiliteit waarmee we op perioden van droogte en natheid kunnen
reageren. We helpen zo tegelijk de drinkwatervoorziening op peil te houden.

zelf kunnen doen. Emissies uit de omgeving beperken onze eigen invloed. Via het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer stimuleren we dat er in het landelijk gebied minder nutriënten
en afvalstoffen in het oppervlaktewater komen. We helpen gemeenten met voorlichting
en maatregelen om ook in stedelijk gebied en bij waterrecreatie de verontreiniging van het
oppervlaktewater te beperken.
Met de KRW maatregelen en het beperken van verontreiniging creëren we voorwaarden
voor herstel van de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Het succes is vervolgens afhankelijk
van een passend beheer (peilbeheer en oeverbeheer). Dit vergt maatwerk per gebied
waarbij we het bedrijfseconomische belang van een ‘strak’ peil en strak onderhouden
oevers afwegen tegen het ecologische belang van een variabel peil en ruige oevers.
We stimuleren ecologisch beheer maar kunnen dat niet afdwingen. Een provinciale
grondbank en een pakket aan compensatiemaatregelen helpen om tot afspraken te komen.

VERZILTING
De combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling tast de economische en ecologische
waarde van met name Noord-Fryslân steeds meer aan. We zetten in op de bestrijding van
verzilting. Met betrokkenen in het gebied monitoren we de ontwikkelingen en overleggen
we hoe we een zoetwaterlens van voldoende omvang kunnen behouden. Het vasthouden en
bergen van zoetwater zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daardoor kunnen we
minder afhankelijk worden van het water uit het IJsselmeer.
In projecten als ‘zoet-zout knooppunt’ en ‘spaarwater’ zorgen we dat we de nodige kennis
en ervaring verzamelen. We gaan snel aan de slag met het delen van kennis. Samen met de
provincie stellen we een concrete aanpak op ten aanzien van de bestrijding van verzilting in
het hele gebied. De omgevingsvisie ‘bodemdaling Ternaard’ biedt de mogelijkheid om werkmet-werk te maken. Door aan de voorkant de opgaven vanuit verschillende invalshoeken bij
elkaar te leggen, kunnen we een gezamenlijke investeringsagenda opstellen die effectiever
en doelmatiger is dan afzonderlijke inzet.
BIODIVERSITEIT EN WATERKWALITEIT
Onze belastingtarieven zijn afgestemd op de kerntaken veilig, voldoende en schoon.
Daarbij hebben we te maken met Europese normen ten aanzien van de kwaliteit van het
oppervlaktewater (KaderRichtlijnWater, KRW). Voor een groot deel kunnen we daarvoor
een beroep doen op subsidieprogramma’s. Door deze te koppelen aan onze reguliere
investeringsbudgetten kunnen we werk-met-werk maken en kosteneffectief blijven.
We blijven inzetten op de meest kosteneffectieve manier om aan vastgestelde wettelijke
normen te voldoen. Natuurvriendelijke oevers en vistrappen zullen daar onderdeel van zijn.
Voor het monitoren van het effect van de maatregelen zoeken we aansluiting bij de
prestatie indicatoren waarmee onder andere hoogheemraadschap Delfland werkt, met
gebruik van lichtklimaat, habitatgeschiktheid, verspreiding en verwijdering als ecologische
sleutelfactoren. We maken duidelijk onderscheid tussen wat de omgeving bepaalt en wat we
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WAT GAAN WE DOEN?
17.	In 2020 stellen we een aanpak vast waarmee we zoetwater maximaal vasthouden en
verzilting tegengaan.
18. We doen mee aan het zoet-zout knooppunt (kenniscentrum verzilting).
19. We sluiten aan bij de investeringsagenda omgevingsvisie bodemdaling Ternaard.
20.	We voeren de KRW opgaven zo doeltreffend als mogelijk uit door werk-met-werk te
maken en maximale subsidiebedragen op te zoeken.
21.	We beoordelen de voortgang van de KRW maatregelen aan de hand van ecologische
sleutelfactoren.
22. We differentiëren ons beheer om de biodiversiteit maximaal te stimuleren.
23.	Via voorlichting en stimuleringsfondsen helpen we agrariërs, gemeenten en
recreatievaart verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.
24.	We maken op vrijwillige basis afspraken met betrokkenen over een hoger waterpeil en
ecologisch beheer van oevers, watergangen en gronden.
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ZUIVEREN AFVALWATER
UITVOERINGSPLAN
Begin 2019 is de ‘beleid- en beheernota Zuiveren’ vastgesteld. Deze nota bevat de kaders
voor onze zuiveringstaken voor de komende jaren. Eind 2019 stellen we hiervoor een
uitvoeringsplan vast. Dit plan zal doelgericht zijn met aandacht voor een goede verbinding
met de omgeving en het algemeen bestuur.

SLIM EN DOELTREFFEND
Het water dat uit onze zuiveringsinstallaties stroomt, moet aan specifieke eisen voldoen.
Op enkele verouderde zuiveringslocaties gaat dat steeds moeizamer met name voor
stikstof. We investeren specifiek op die locaties om de nodige verontreinigingen snel
en doeltreffend uit het water te halen. We maken gebruik van de gelegenheid om het
zuiveringsproces te optimaliseren. Als de beschikbare middelen het toelaten, zetten
we nieuwe innovatieve technieken in de praktijk in.

BRONAANPAK
Voorkomen is beter dan genezen. Alles wat niet vies wordt, hoeft ook niet te worden
schoongemaakt. We zetten maximaal in op voorlichting, educatie en handhaving om
waterverontreiniging zo veel als mogelijk bij de bron aan te pakken. We werken hiervoor
samen met provincie en gemeenten in het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK).
Onderdeel daarvan is lokaal hergebruik van schoon water in plaats van het weg te laten
stromen via het riool. Ook helpen we grote industriële klanten in hun zoektocht naar een
manier om water zo duurzaam en efficiënt mogelijk te behandelen.
Vanuit landelijke samenwerking werken we aan het tegengaan van nieuwe verontreinigingen,
zoals medicijnresten en microplastics. Met financiële steun van het Rijk kunnen aanvullende
maatregelen worden genomen om ook medicijnresten en micro verontreinigingen uit het
afvalwater te halen.
CIRCULAIRE ECONOMIE
Het afvalwater dat we aangeboden krijgen, zien we eerst en vooral als een verzameling
grondstoffen. Samen met bedrijven en andere waterschappen werken we aan het
terugwinnen van fosfaat, cellulose, bioplastics, biomassa, alginaat en energie. Wetterskip
Fryslân is onderdeel van de kopgroepen cellulose en bioplastics.
Tegelijk zetten we met onze duurzame slibverwerking belangrijke stappen in het winnen
van energie en het verminderen van de hoeveelheid slib. We willen grondstoffen zo veel
mogelijk terugwinnen en hergebruiken. Dat helpt ook om de kosten van het verwerken van
afvalwater op termijn beheersbaar te houden. Duurzaamheid en doelmatigheid gaan hierbij
hand in hand.

WAT GAAN WE DOEN?
25.	We zetten de samenwerking in het Fries Bestuursakkoord WaterKeten (FBWK) voort.
26.	We zetten de nationale samenwerking gericht op het tegengaan van nieuwe
verontreinigingen voort.
27.	We zetten onze bijdrage aan landelijke onderzoeken voor het terugwinnen
van grondstoffen uit het waterzuiveringsproces voort.
28.	We blijven investeren in de modernisering van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)
en ons transportstelsel en breiden dit waar nodig uit
29.	We werken samen met grote industriële klanten in het zo effectief en duurzaam
als mogelijk zuiveren van het water.
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WETTERSKIP FRYSLÂN
ALS KLIMAATPARTNER
KLIMAATVERANDERING
In toenemende mate worden wij geconfronteerd met een grotere variatie in warm, droog
en nat weer. Het ecosysteem verandert mee, met gevolgen voor biodiversiteit. De zeespiegel
stijgt, al is nog niet te zeggen hoe sterk en hoe snel.
Deze veranderingen raken de kern van het werk van Wetterskip Fryslân. Het neerslagpatroon
stelt andere eisen aan het waterbeheer en de wijze waarop het waterschap haar expertise
inzet. Overtollig water moeten we slim vasthouden en bergen, zodat we minder hoeven
af te voeren en in te laten. Het tegengaan van verzilting in de noordelijke gebieden zal
steeds meer inzet vergen. Gegeven de landelijke veiligheidsnormen zullen we de primaire
keringen steeds meer moeten versterken en ophogen. Er zullen soorten planten en dieren
verdwijnen en er zullen soorten bij komen met soms invasieve kenmerken.
Het is onze taak om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die het waterbeheer raken.
We nemen het voortouw in het doordenken van de gevolgen zodat iedereen vanuit een
eigen verantwoordelijkheid tijdig de nodige maatregelen kan treffen.

MITIGATIE - BIJDRAGEN AAN DUURZAAMHEID
Als regionale overheid hebben we een bijdrage te leveren aan het voorkomen van de
verslechtering van het klimaat. We volgen de aanpak van Rijk en provincie in het klimaat- en
energieneutraal worden en in een circulaire economie voor Fryslân. Ook met onze aanpak
van de droogte en veenweide en onze aandacht voor biodiversiteit dragen we hieraan bij.
We werken mee in de regionale energietransitie en stellen onze assets beschikbaar voor
initiatieven op het gebied van verduurzaming.
Concreet houden we vast aan de volgende doelen.
-	Energieneutraal in 2025. We hebben voor circa tweederde van onze energiebehoefte
duurzame opwekking geregeld. De komende jaren investeren we in het resterende
derde deel.
-	Klimaatneutraal in 2030. We gebruiken fossiele brandstoffen voor ons werk en bij de
waterzuivering komen broeikasgassen vrij. We dringen dit doelmatig en kosteneffectief
terug door maximaal samen te werken met andere overheden en (innovatieve)
bedrijven en door gebruik te maken van natuurlijke momenten (aanbestedingen,
vervangingsinvesteringen. Het Woudagemaal maken we per 2023 fossielvrij op basis
van pilots voor het verduurzamen van het gemaal.

ADAPTATIE - OMGAAN MET DROOGTE EN WATEROVERLAST
Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen is het relatief eenvoudig om rekening te houden
met klimaatverandering. We helpen provincie en gemeenten met nieuwe concepten
voor klimaatbestendig ontwikkelen en bouwen. Dit helpt met name het tegengaan van
verstening en draagt tegelijk bij aan versterking van de biodiversiteit. Ook in bestaande
situaties proberen we geleidelijk de nieuwe concepten toe te passen. In de komende
30 jaar liften we maximaal mee met de uitvoeringsplanning van onze projecten, maar
ook die van derden als daar koppelkansen zijn. Klimaatbestendigheid wordt onderdeel
van de ontwikkeling .
Ook provincie en gemeenten hebben een belangrijke rol in het inspelen op
klimaatverandering bijvoorbeeld door vergroening op zowel grote (parkeerpleinen)
als op kleine schaal (tuinen). Dit draagt niet alleen bij aan een grotere robuustheid van
het watersysteem, het is ook goed voor de biodiversiteit. We agenderen de vergroening,
adviseren over de plannen en verbinden waar mogelijk onze eigen investeringen aan de
uitvoering. Een integrale en gebiedsgerichte aanpak is een randvoorwaarde voor een
efficiënte en effectieve realisatie van opgaven.
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WAT GAAN WE DOEN?
30. De regie op het klimaatdossier vergt een andere inzet van onze mensen.
31.	In 2019 stellen we een aanpak vast waarmee we water langer kunnen vasthouden
en meer water kunnen bergen.
32.	In 2020 maken we afspraken met gemeenten over hun maatregelen om water vast
te houden en te bergen.
33.	Uiterlijk in 2022 bepalen we de maatregelen waarmee onze organisatie energieneutraal
kan worden.
34. We zorgen dat het Woudagemaal in 2023 fossielvrij is.
35.	Voor vervangingsinvesteringen en aanbestedingen zoeken we natuurlijke momenten en
stellen we als voorwaarde dat deze moeten bijdragen aan het CO2-neutraal worden van
onze organisatie.
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WATERBEHEER,
VOOR NU
EN IN DE
TOEKOMST

WETTERSKIP FRYSLÂN
IN DE SAMENLEVING
ZICHTBAAR EN DIENSTBAAR
We werken ten behoeve van de samenleving. Het belang van inwoners, agrariërs, bedrijven of
natuur staat voorop. We staan voortdurend in contact met de samenleving. We zorgen ervoor
dat ze weten dat we er zijn en waar ze ons op kunnen aanspreken. We zijn alert op alle signalen
in een gebied, zorgen dat die op één plek bij elkaar komen en reageren altijd binnen een week.
We dragen in tijd en geld bij aan onderzoek en uitwisseling van kennis als dit bijdraagt aan
de kerntaken in ons beheergebied. Vanuit onze rol als maatschappelijke partner blijven
we met meerdere waterschappen meedoen in het ‘bluedeal programma’. De recente
ontwikkelingen in Mozambique hebben het belang van dit soort programma’s benadrukt.

DESKUNDIG, VERBINDEND EN SLIM
Wetterskip Fryslân werkt in veel projecten samen met andere overheden,
natuurorganisaties, collectieven, landbouwers, bedrijven en kennisinstellingen.
Samenwerking kan kosten besparen en zorgt voor draagvlak. We zoeken voortdurend naar
synergie van doelen en innovatieve oplossingen.
In de samenwerking kiezen we een rol die past bij het type vraagstuk. Dat kan variëren
van opdrachtgever tot belangenbehartiger. Ongeacht de rol kiezen we een onderzoekende,
experimenterende, proactieve en verbindende opstelling. Het gaat ons vooral om
eenduidigheid, eenvoud en uitvoeringskracht. We maken daarbij maximaal gebruik van
de digitale mogelijkheden.

OPEN VOOR INITIATIEVEN
We staan positief tegenover maatschappelijke initiatieven op onze dijken en keringen.
We vinden het belangrijk dat de Friese wateren aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor
sportvisserij, recreatie en toerisme. Bij het uitvoeren van onze projecten houden we daar
rekening mee. We blijven daarbij binnen onze financiële kaders. Meerkosten, ook van extra
inzet van onze eigen mensen, brengen we in rekening bij de initiatiefnemers.
FOCUS OP KERNTAKEN
We houden daarbij scherp de verantwoordelijkheden in het oog. We hebben zeggenschap
en middelen waar het gaat om water- en zuiveringsbeheer. In de huidige samenleving is
het makkelijk om overal aan mee te doen. Dat helpt niet in duidelijkheid en doelmatigheid
van de overheid. We beperken ons tot onze kerntaken: veilig, voldoende en schoon.
GEBIEDSGERICHT MAATWERK
We richten ons in het werk op de geografische gebieden. Door aan te sluiten bij de
belevingswereld van ingelanden, bedrijven en organisaties zijn onze zichtbaarheid en de
samenwerking optimaal. Per gebied borgen we de kennis en ervaring van onze medewerkers
en onderhouden we onze relaties met organisaties en groeperingen in het gebied. We zetten
de commissies voor de Waddeneilanden en de samenwerking binnen Streekwurk voort met
een vaste bestuurder per gebied. We verbeteren het contact met ingelanden, zowel fysiek als
digitaal. Algemene kennis, bijvoorbeeld vanuit beleid of juridische zaken, geeft wel kaders maar
is dienstbaar aan het werk in het gebied. Onze aanpak kenmerkt zich in maatwerk waar nodig
en standaardisatie waar het moet. Het gaat om het verhogen van de servicegraad vanuit snelle
en integrale dienstverlening, ongeacht met wie van Wetterskip Fryslân iemand contact heeft.

16

17

DESKUNDIG,
VERBINDEND
EN SLIM

OMGEVINGSMANAGEMENT
Wetterskip Fryslân wil aanhaken bij de regionale gesprekken in het kader van Bestuurlijk
Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) om projecten in
de regio integraler te kunnen programmeren. Ook de wateropgaves (van dijkverbeteringen
tot de veenweideproblematiek) komen zo beter op het netvlies bij de Rijkspartners.
In lijn met het veenweidedossier zoeken we ook elders de samenwerking op om de
gezamenlijke uitvoeringskracht te vergroten. Met de provincie gaan we op zoek naar
mogelijkheden om grondmobiliteit in te zetten als instrument om de functieveranderingen
te vergemakkelijken (grondbank). Eveneens met de provincie willen we een gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie verkennen gericht op beheertaken op het gebied van bijvoorbeeld
plaagsoortbestrijding. Met de gemeenten zoeken we aan de hand van de evaluatie
afspraken stedelijk waterbeheer naar een geïntegreerde zorg voor het water.
Met andere overheden maken we afspraken over gezamenlijke baggerwerkzaamheden.
Op deelterreinen intensiveren we samenwerking met buurwaterschappen.

Graag bieden we daar de ruimte voor, zoals in het initiatief ‘Natuer mei de mienskip’.
Via het instrument ‘right-to-challenge’ willen we derden de kans geven om
werkzaamheden van ons over te nemen. Daar hoort bij dat zij ook de verantwoordelijkheid
en de financiële middelen overgedragen krijgen. De voorwaarden waaronder dat kan
gebeuren, werken we nader uit in een beleidsplan. Zo zal het nadrukkelijk een initiatief uit
de samenleving zelf moeten zijn, moet het resultaat voor alle partijen beter zijn (inhoudelijk
en financieel) en moeten schriftelijk goede afspraken vastgelegd kunnen worden zonder
extra regels. Dit bepaalt in welke situaties we ‘uitgedaagd’ kunnen worden en wat dat
betekent voor andere betrokken overheden. Het uiteindelijke doel is dat het gebied een
grotere betrokkenheid krijgt en het waterbeheer voor alle partijen efficiënter wordt met
een hogere kwaliteit en zekerheid tegen lagere maatschappelijke kosten.

WATERBEWUSTZIJN
We hebben een belangrijke rol als het gaat om het delen van kennis en begrip voor de
watersituatie in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. Dit begint bij het
aanbieden van goede informatie, zowel online als in het gebied. Door de samenleving
actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onze plannen vergroten we het
waterbewustzijn. Dat draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor onze oplossingen.
We betrekken hier ook het onderwijs en het bedrijfsleven bij. Via gastcolleges geven we
studenten en leerlingen zicht op vraagstukken rondom het waterbeheer. In het verlengde
daarvan werken we mee aan het aanbieden van opleidingen in de watersector om het hoofd
te kunnen bieden aan het voorziene tekort aan technisch personeel. Hier liggen kansen
voor de Friese kennisinstellingen en het bedrijfsleven om op aan te haken. Via het jaarlijkse
innovatieplan werken we aan langjarige samenwerking op het gebied van toegepast
onderzoek en onderwijs.

WAT GAAN WE DOEN?
36.	We richten de organisatie fysiek en digitaal zo in dat iedereen met ons mee kan
denken en dat wij snel en integraal kunnen reageren.
37.	We gaan werken met een klantcontactsysteem en doen minimaal 2-jaarlijks onderzoek naar
de afhandeling van klantcontacten gericht op verbeteringen
in onze dienstverlening.
38.	We bieden ruimte voor maatschappelijke initiatieven onder voorwaarde dat het
geen consequenties heeft voor de lasten van het waterschap.
39.	We zorgen dat we aanspreekbaar en herkenbaar zijn in de gebieden en gericht antwoord
geven op de specifieke vragen die daar leven.
40.	We stellen in 2020 beleid vast op basis waarvan anderen ons kunnen uitdagen
in het beter en goedkoper uitvoeren van werk (‘right-to-challenge’).
41.	Vooruitlopend op dit beleid geven we ruimte aan pilots waarbij wij het baggeren overlaten
aan grondeigenaren of -gebruikers en hen daartoe een budget verstrekken in plaats van een
vergoeding voor ontvangst baggerspecie.

RIGHT TO CHALLENGE
Als kennisorganisatie weten we wat nodig is voor een goed en veilig waterbeheer.
We vertalen dit naar uitvoeringsprogramma’s. De uitvoering doen we deels zelf, besteden
we uit aan externen en verplichten we deels ook aan grondeigenaren en -gebruikers.
We merken dat betrokkenen in het gebied steeds vaker bruikbare oplossingen hebben
voor beheervraagstukken en met goede ideeën komen voor het slim combineren van
werkzaamheden. Zo kan een gemeente recreatieve initiatieven meenemen in een
kadeproject en kan een agrariër het hekkelen van een sloot koppelen aan eigen grondwerk
(werk-met-werk).
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BESTUUR EN ORGANISATIE
DOELGERICHT WERKEN
Voor alles staat dat onze organisatie doelgericht werkt. Keuzes over kerntaken of tarieven
kunnen we niet eerder nemen dan wanneer we zeker weten dat we ons werk zo efficiënt
doen als mogelijk is. In de afgelopen perioden zijn er slagen gemaakt. In lijn met het
voortdurend verbeteren dient de volgende stap zich aan.
De organisatie maakt een ontwikkeling door naar een ketenorganisatie: overheid 3.0,
wendbaar, slim en naar buiten gericht. Die ontwikkeling biedt mogelijkheden om nieuwe
besparingen te bereiken. Gekoppeld aan het gebiedsgericht werken en versterkt door
een digitale transitie verwachten we optimalisaties in de keten te realiseren. Ook meer
samenwerking tussen overheden zal bijdragen aan een klant- en doelgerichte overheid.
Door samen met de provincie Fryslân een gezamenlijke flexpool voor Friese overheden op
te zetten, kunnen we de inhuurkosten beperken.
We verwachten dat de organisatie hiermee een structurele verbetering van de efficiency
kan realiseren die oploopt tot een besparing van € 4,5 miljoen netto in 2024. Dit is te
bereiken via onder meer natuurlijk verloop en met de nodige zorg voor de medewerkers
waarbij we hen meenemen in de veranderingen. In samenwerking met de noordelijke
waterschappen willen we hoog-technisch personeel aan ons (blijven) binden.

DIGITALISERING
Door meer in te zetten op digitalisering en technologisering kunnen taken op termijn
anders worden georganiseerd en uitgevoerd met ook besparingen als gevolg. Ook
Wetterskip Fryslân moet mee in de digitale transformatie en wil daar de financiële vruchten
van plukken. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat onze digitale informatie op orde is.
We hebben daarin nog altijd te kampen met ’erfenissen’ uit het verleden. We investeren in
een inhaalslag voor de basisinformatie (legger en assetmanagement) zodat we van daaruit
het werk efficiënter kunnen gaan inrichten.
OMGEVINGSWET
De procedure om van de omgevingsvisie naar een nieuwe omgevingswet toe te werken
zal zich in de nieuwe bestuursperiode verder voltrekken. De omgevingswet geeft
een juridische basis aan de samenwerking met andere overheden en een grotere
betrokkenheid van belanghebbenden. We verwachten dat dit nog een substantiële
ICT opgave met zich meebrengt.

OPEN DIALOOG EN KEUZEPROCES
We vragen de organisatie ons te helpen in het voeren van de open dialoog met elkaar en
met de samenleving. Plannen en voorstellen bevatten altijd een realistisch alternatief.
Daaruit moet duidelijk worden wat de effecten zijn op kosten, klimaat en samenleving.
Door met elkaar discussie te voeren over deze effecten, kunnen we steeds tot verantwoorde
en te verantwoorden keuzes komen.
INNOVATIE
Innovatie is van belang om scherp te blijven op nieuwe ontwikkelingen die ons werk beter of
effectiever kunnen maken. We maken de omslag van objectinnovatie naar systeeminnovatie.
Dat betekent dat we meer de verbinding gaan leggen tussen onze opgaven en
innovatiepartners zoals overheden, bedrijfsleven, kennisorganisaties en opleidingsinstituten
(zoals Wetsus, Dairy Campus, Centre of Expertise Watertechnology, Bodemcentrum,
Waterapplicatiecentrum, watergerelateerde lectoraten). We zoeken langjarige samenwerking
op met het zwaartepunt op innovatie die we snel tot realisatie kunnen brengen. Vooraf maken
we afspraken over de valorisatie en de implementatie. We handhaven het innovatiebudget
op € 0,5 miljoen per jaar, waarbij we 80% inzetten voor toegepaste innovatie. Voor goede
voorstellen met een aantrekkelijke business case bieden we aanvullende ruimte.
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DUURZAME ORGANISATIE
De duurzaamheid van onze organisatie is niet beperkt tot klimaat, energie en circulaire
economie. We gaan zorgvuldig om met onze werknemers en het behoud van kennis en
ervaring (generatiepact). Daar waar mogelijk gunnen we werk aan lokale ondernemers,
zo lang het doelmatig blijft. We passen ‘Duurzaam GWW’ toe door duurzaamheid mee te
nemen in onze planfase en eigen ontwerpen en door de markt via scores in aanbestedingen
uit te dagen om duurzaam te bouwen en innovaties toe te passen.

Met bestaande verbonden partijen blijven we kritisch op onze rol en de toegevoegde waarde
daarvan. De bestaande overeenkomsten met het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK) lopen
tot en met eind 2022. De komende drie jaar volgen we nauwgezet de dienstverlening en de
kosten van het NBK. Op basis van die ervaringen beoordelen we medio 2022 in hoeverre we
die overeenkomsten willen herijken. Voor andere verbonden partijen, zoals de FUMO kiezen
we een zakelijke lijn. Onze inbreng in menskracht en geld stemmen we af op ons feitelijke
aandeel in de taak.

VERBONDEN PARTIJEN
Door meer samen te werken met andere overheden kunnen we verdere besparingen
realiseren. Dit kan variëren van het gezamenlijk gebruik van werkplaatsen tot het bundelen
van taken op bepaalde gebieden.
Ook hier helpt een goede basisinformatie. Door kennis en expertise digitaal te ontsluiten
kunnen overheden makkelijker beschikken over elkaars data en effectiever samenwerken.
De samenwerking willen we zo veel als mogelijk concreet vormgeven bijvoorbeeld in een
gezamenlijke grondbank of een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor exotenbestrijding.
Zo nodig richten we daar een verbonden partij voor op.

WAT GAAN WE DOEN?
42. We sluiten aan bij een provinciale flexpool van projectmedewerkers.
43.	We zetten bestaande samenwerkingsverbanden voort met een kritische blik op het
maatschappelijk rendement van onze bijdrage.
44.	We vragen de organisatie om structureel met reële varianten te werken en de effecten
per variant bestuurlijk transparant te maken.
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DOELGERICHT
EN
DUURZAAM

FINANCIËN
GEZOND EN TOEKOMSTBESTENDIG
Onze financiële positie is momenteel niet toekomstbestendig. Door het bewust inzetten
van reserves hebben we in de afgelopen periode de tariefstijging kunnen matigen.
Dit betekent wel dat onze kosten momenteel hoger zijn dan onze belastingopbrengsten en
onze begroting daardoor niet in evenwicht is. Ook met de inzet van de reserves is deze niet
meer in evenwicht te brengen.

MAATREGELENPAKKET
1. 	Met ingang van 2020 hebben we te kampen met een financieel probleem dat niet is op
te lossen met besparingen alleen. Voor het begrotingsjaar 2020 moeten we rekening
houden met een eenmalige forse tariefstijging voor watersysteembeheer om een
sluitende begroting te krijgen en een minimale reserve te houden. Bij de begroting voor
2020 stellen we de benodigde stijging vast. Vanzelfsprekend zullen we er alles aan doen
dit zo laag als verantwoord te houden.
2.	De ontwikkeling van de tarievenbelastingen is met ingang van 2021 gelijk aan
inflatie tenzij als gevolg van extra (wettelijke) opgaven dit niet mogelijk is.
Bij nieuwe investeringen melden we altijd het effect op de tarieven.
3.	We werken in 2019 langs de volgende lijn een maatregelenpakket uit om verdere
tariefstijging te voorkomen.
a. Kritische afweging van taken en ambities (€ 2 miljoen).
	 b. 	Aangekondigde nieuwe ruimtevragers dienen deels (€ 4 miljoen) uit bestaande
budgetten gefinancierd te worden.
	 c. 	Investeringen temporiseren met 10% (effect op de exploitatie loop op tot circa
€ 8,5 miljoen over 25 jaar). 	
d. 	In overeenstemming met de BBV voorschriften minder activeren
(effect op de exploitatie loopt op tot circa € 8,5 miljoen over 25 jaar).
i. Bouwrente.
ii. Geen overhead op uren.
iii.	Activeringsgrens voor investeringen in het watersysteem of de waterzuivering
ophogen tot € 250.000,-.
e. 	Door een verdere efficiencyverbetering verwachten we op de organisatie een
structurele besparing op de exploitatielasten te realiseren die oploopt tot € 4,5 mln
netto in 2024.

Als gevolg van de investeringsagenda dreigt de schuldenpositie buitensporig hoog te worden.
Het gevolg daarvan is dat het niet beïnvloedbare deel van de begroting (afschrijving en
rente) onverantwoord groot wordt.
In de afgelopen bestuursperioden was al wel duidelijk dat zich ergens in de toekomst een
probleem zou gaan voordoen. Tot en met 2017 waren de vooruitzichten nog redelijk positief
en zou pas na 2023 ingegrepen hoeven te worden. In 2018 heeft het algemeen bestuur er
bewust voor gekozen keuzes daarvoor aan het nieuwe bestuur over te laten.
In de loop van 2018 verslechterde de financiële situatie snel. In plaats van de gebruikelijke
meevallers kregen we te maken met enkele grote tegenvallers. Daarbij zien we de
kosten van ons werk stijgen mede als gevolg van toenemende aanbestedingskosten.
Het gevolg is dat in 2020 al fors ingegrepen moet worden.
We staan nadrukkelijk voor een gezonde en toekomstbestendige financiële huishouding.
Dit vertalen we naar de volgende principes.
1.	Met ingang van boekjaar 2021 is de begroting in evenwicht (opbrengsten gelijk aan
de kosten, zonder inzet reserves).
2. 	We houden een reserve aan van € 3 miljoen voor watersysteembeheer en € 2 miljoen
voor zuiveringsbeheer.
3.	We werken toe naar een beheersbare schuldenpositie, zodat we flexibiliteit houden
in de exploitatie.
4.	De tarieven volgen in principe de inflatie tenzij een grotere stijging, gegeven de
bestuurlijke keuzes en een doelmatige uitvoering daarvan, noodzakelijk blijkt.
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Bovenstaand beleid en maatregelen zullen de komende periode nader onderzocht
gaan worden en leiden tot een uitvoeringsakkoord en de begroting 2020 (inclusief
meerjarenperspectief). Indicatief is onderstaande ontwikkeling van de belastingtarieven
te verwachten. Dit blijft een inschatting gebaseerd op aannames. De tarieven zullen bij de
begroting 2020 zijn geconcretiseerd.
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INDICATIE tariefontwikkeling

gemiddelde

2019

2020

2021

2022

Meerpersoons huishouden (eigen woning)
Stijging (€)
Stijging (%)

€ 373,49

€ 403,59

€ 411,66

€ 419,89

€ 428,31

€ 30,10

€ 8,07

€ 8,23

€ 8,42

€ 13,71

8,1%

2,0%

2,0%

2,0%

3,670%

Meerpersoons huishouden (huurwoning)
Stijging (€)
Stijging (%)

€ 259,72

€ 274,79

€ 280,29

€ 285,90

€ 291,64

€ 15,07

€ 5,50

€ 5,61

€ 5,74

€ 7,98

5,8%

2,0%

2,0%

2,0%

3,073%

€ 5.957,26

€ 6.076,49

€ 6.198,25

€ 6.321,98

€ 678,01

€ 119,23

€ 121,76

€ 123,73

€ 260,68

12,8%

2,0%

2,0%

2,0%

4,938%

naar inzicht april 2019

Agrarisch bedrijf

(60ha, bedrijfsgebouw en 3ve’s)

€ 5.279,24

Stijging (€)
Stijging (%)
Meetbedrijf (5.000 ve’s bedrijfsbouw)

€ 292.214,53 € 298.735,77 € 304.726,13 € 310.819,47 € 317.065,80

Stijging (€)
Stijging (%)
€ 151,20

Natuur (20 ha natuur)
Stijging (€)
Stijging (%)

2023 stijging per jaar

€ 6.521,24

€ 5.990,36

€ 6.093,34

€ 6.246,33

2,2%

2,0%

2,0%

2,0%

€ 6.212,82
2,126%

€ 171,20

€ 174,80

€ 178,20

€ 181,80

€ 20,00

€ 3,60

€ 3,40

€ 3,60

€ 7,65

13,2%

2,1%

1,9%

2,0%

5,060%

KWIJTSCHELDINGSBELEID
We blijven de waterschapsbelasting kwijtschelden aan degenen die daarvoor in
aanmerking komen. We beseffen dat dit met circa € 4 miljoen een substantieel beslag
legt op onze middelen. Afbouw van de kwijtschelding vinden we niet acceptabel omdat
het mensen onder ongewenste financiële druk kan zetten en de omvang van oninbare
belastingen doet toenemen. We willen in gesprek met gemeenten verkennen hoe ons
kwijtscheldingsbeleid past in de totale armoedebestrijding.

Hoewel deze laatste maatregel ervoor zorgt dat de exploitatielasten op korte termijn
toenemen, heeft dit op lange termijn een positief effect. Ook op andere onderdelen zullen
we eerst moeten investeren om voor de lange termijn een gezonde situatie te bereiken.
RESERVEPOSITIE
De structurele reserve handhaven we voor watersysteembeheer op € 3 miljoen en voor
zuiveringsbeheer op € 2 miljoen. Deze bedragen zijn in het verleden bepaald als veilige
norm voor onverwachte investeringen en zijn zo ook afgesproken met de provincie als
toezichthouder voor onze financiën.

SCHULDENPOSITIE
Wettelijk is bepaald dat we werken met een baten-lastenstelsel. Dit betekent dat de
kosten van een werk (kering, gemaal) over meerdere jaren worden uitgespreid.
Dankzij deze jaarlijkse afschrijving betalen de belastingplichtigen mee aan het gebruik
van het werk gedurende de periode dat het nut heeft.
De afgelopen jaren zijn de investeringen hoger dan de afschrijvingen uit het verleden.
Daardoor is er een stijgende financieringsbehoefte en neemt de schuldpositie toe.
Twee belangrijke oorzaken zijn dat we nu veel werken moeten vervangen die we in het
verleden ‘gratis’ overgedragen hebben gekregen en dat we vanuit de KRW, het HWBP
en de klimaatontwikkeling een aantal “nieuwe” opgaven hebben gekregen die grote
investeringen vergen.

KOSTENTOEDELING
Een herziening van de kostentoedelingsverordening vindt plaats conform het wettelijke
uitgangspunt van eens in de 5 jaar. Dit betekent dat in deze bestuursperiode er geen
(tussentijdse) herziening aan de orde is.
RATIONALISEREN UITGAVEN / KERNTAKEN
Deze besparing zal gepaard moeten gaan met een zakelijker houding van zowel organisatie
als bestuur. We zullen kritisch moeten zijn op nieuwe taken. Bestaande taken zullen we
duidelijker moeten prioriteren. Voor taken die niet voortvloeien uit onze wettelijke taak
past het om advieskosten in rekening te gaan brengen. Ook zal onderzocht gaan worden in
hoeverre de leges (meer) kostendekkend gemaakt kunnen gaan worden.

Met een toenemende schuldpositie nemen ook kapitaallasten (rente en afschrijving) op de
exploitatie toe. De afschrijvingslasten liggen naar hun aard vast, waarmee de inhoudelijke
beslisruimte in de begroting naar de toekomst beperkt wordt. De rentelasten liggen ook
voor een belangrijk deel vast, Daardoor komt een steeds groter deel van de begroting ‘vast’
te staan en vermindert de flexibiliteit voor het bestuur om actief te sturen op de begroting.
Daarbij bestaat het risico dat de rente op langere termijn stijgt en ons voor toenemende
kosten stelt.
We vinden dit ongewenst en gaan de schuldenlast terugbrengen door:
•	bijstellen van doelen: door te heroverwegen wat we willen bereiken, en in welk tempo,
kunnen we de investeringen beperken;
•	temporiseren herinvesteringen met 10%: door slimmer met onze assets om te gaan
kunnen we het moment van herinvesteren uitstellen;
•	in exploitatie nemen: we gaan minder uitgaven als ‘investering’ beschouwen en direct
uit de exploitatie betalen, zoals bouwrente en de overhead op uren. Daarnaast gaan we
de activeringsgrens verhogen naar € 250.000.

WAT GAAN WE DOEN?
45. We zorgen dat de begroting met ingang van boekjaar 2021 in evenwicht is.
46.	We houden een reserve aan van € 3 miljoen voor watersysteembeheer en €2 miljoen voor
zuiveringsbeheer.
47. We werken toe naar een beheersbare schuldenpositie.
48.	We ontkomen niet aan een eenmalige forse tariefstijging voor het begrotingsjaar 2020.
Voor de jaren erna volgen de tarieven in principe de inflatie.

MET AL DEZE MAATREGELEN GENOEMD WERKEN WE MET ALLE
GELEDINGEN SAMEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIG WETTERSKIP
FRYSLÂN. MET EEN DUIDELIJKE FINANCIËLE EN INHOUDELIJKE KOERS,
MET RESPECT VOOR DE OMGEVING ZOALS DIE ONS IS TOEVERTROUWD.
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BIJLAGE COALITIEAKKOORD ‘GEWENST PEIL’
In deze bijlage zijn enkele grafische weergaven van de financiële situatie van Wetterskip
Fryslân opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in de taak watersysteembeheer en de
taak zuiveringsbeheer.

In de linker kolom is een grafische weergave opgenomen zonder dat er maatregelen
getroffen zijn en in de rechterkolom is een weergave waarin de in het coalitieakkoord
voorgestelde maatregelen zijn verwerkt.

WATERSYSTEEMBEHEER VÓÓR BIJSTELLING

WATERSYSTEEMBEHEER MET BIJSTELLING COALITIEAKKOORD
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ZUIVERINGSBEHEER VÓÓR BIJSTELLING

ZUIVERINGSBEHEER MET BIJSTELLING COALITIEAKKOORD
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EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?
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