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Voorwoord 

 

Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma 2011-2015 van het Fries Bestuursakkoord Waterketen 
(FBWK). Wij zijn er trots op dat dit programma er ligt, binnen een jaar na de ondertekening van het 
FBWK op 19 februari 2010.  
 
Het FBWK komt voort uit de in Fryslân stevig verankerde bestuurlijke samenwerking op het gebied 
van water. Samen zorgen wij voor duurzaam waterketenbeheer. Met behoud van ieders 
verantwoordelijkheid doen wij alsof er één waterketenbeheerder is. Het FBWK is dan ook onze 
eigen, Friese invulling van landelijke afspraken in de waterketen. Wij gaan hierbij niet uit van 
organisatorisch ingrijpen, maar sluiten organisatorische wijzigingen als resultaat van onze 
samenwerking ook niet uit. Dit  moet dan wel het gevolg zijn van een conclusie die we met elkaar 
delen.  
 
Het boeken van resultaten, zowel inhoudelijk als financieel, staan bij het realiseren van dit 
uitvoeringsprogramma voorop. Dat is de breed gedragen bestuurlijke wens vanuit alle betrokken 
partijen: de Friese gemeenten, de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Vitens, zo bleek in de 
gezamenlijke bijeenkomst op 3 december j.l. over dit Uitvoeringsprogramma.  
 
Laten we onze schouders er onder zetten en zorgen dat de plannen en maatregelen in dit 
Uitvoeringsprogramma leiden tot de benodigde verhoging van de doelmatigheid en duurzaamheid in 
de waterketen voor 640.000 betrokken klanten; de inwoners van dé waterprovincie bij uitstek. 
 
Als Stuurgoep FBWK hopen wij samen met u de plannen en maatregelen tot een goed resultaat te 
kunnen brengen. 
 
 
Roelof Bos,  
Voorzitter Stuurgroep FBWK, 
Wethouder gemeente 
Dantumadiel 
 
 
 
 
 
 

  

Tineke Schokker-Strampel 
Lid Stuurgroep FBWK 
Gedeputeerde provincie 
Fryslân 
 
 

 
 

Wietze de Haan, 
Lid Stuurgroep FBWK 
DB-lid Wetterskip Fryslân 
 
 
 
 

  

Wolter Odding, 
Lid Stuurgroep FBWK 
Lid Raad van Bestuur Vitens 
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1.  I N L E I D I N G  

 

1.1 A a n l e i d i n g  

Voor u ligt het "Uitvoeringsprogramma FBWK 2011-2015" van het Fries Bestuursakkoord 

Waterketen (FBWK). Dit uitvoeringsprogramma laat zien hoe wij de komende jaren 

samenwerken in de Friese waterketen. Volgens de lijn die wij in het Fries Bestuursakkoord 

Waterketen met elkaar hebben afgesproken. 

 

Deze lijn is uitgezet op 19 februari 2010 met de ondertekening van het Fries Bestuursakkoord 

Waterketen (FBWK). Het akkoord is ondertekend door alle 31 Friese gemeenten, het Wetterskip 

Fryslân, Vitens en de Provincie Fryslân. De ambitie van dit akkoord is om in samenwerking 

tussen de waterketenpartijen te komen tot een beter waterketenbeheer door het verhogen van 

de doelmatigheid, duurzaamheid en een betrokken burger. 

 

1.2 O p z e t  v a n  h e t  u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a  

In het FBWK staan 14 initiatieven  benoemd waarmee invulling gegeven wordt gegeven aan de 

doelstellingen van het akkoord. Om deze initiatieven uit te werken zijn werkgroepen 

samengesteld, waarin  medewerkers van alle Friese waterketenpartners deelnemen. In de 

werkgroepen is onderzocht hoe in Friesland een doelgerichte, duurzame en klantgerichte 

waterketen tot stand kan komen waarbij de kosten de komende jaren zo weinig mogelijk stijgen. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in projectplannen. De projectplannen vormen tezamen het 

"Uitvoeringsprogramma FBWK 2011-2015". 
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1.3 H o e  v e r h o u d t  d i t  u i t v o e r i n g s p r o g r a m m a  z i c h  t o t  d e  l a n d e l i j k e  o n t w i k k e l i n g e n ?  

 

Fries bestuursakkoord waterketen 

Op 19 februari 2010 is het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) ondertekend door alle 31 

Friese gemeenten, het Wetterskip Fryslân, Vitens en de Provincie Fryslân. De ambitie van dit 

akkoord is een beter waterketenbeheer door het verhogen van de doelmatigheid, duurzaamheid 

en een betrokken burger.  

 

Een eigen Friese aanpak, een eigen uitvoeringsprogramma. 

Dit uitvoeringsprogramma laat zien hoe wij de komende jaren samenwerken in de Friese 

waterketen. Hierbij volgens wij de lijn die wij in het Fries Bestuursakkoord Waterketen met 

elkaar hebben afgesproken. Wij hebben er vertrouwen in dat wij met onze Friese aanpak kunnen 

komen tot de benodigde verhoging van de doelmatigheid en duurzaamheid in de waterketen in 

dé waterprovincie bij uitstek. 

 

In het FBWK staan de resultaten in de gehele waterketen voorop (en dus niet alleen de 

afvalwaterketen). Wij gaan niet uit van organisatorisch ingrijpen zoals in de afspraken tussen 

VNG en UvW, maar sluiten organisatorische wijzigingen als resultaat van onze samenwerking 

ook niet uit. Hierbij zal er altijd ruimte voor maatwerk moeten zijn. 

 

Unie/VNG-aanpak 

Op 8 april 2010 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt over een 

gezamenlijke en doelgerichte aanpak van de afvalwaterketen. De kern van de afspraken is dat 

door vergaande organisatorische samenwerking op het gebied van riool- en zuiveringsbeheheer 

de doelmatigheid in de waterketen wordt verhoogd. Wij zijn van mening dat de Friese 

samenwerking binnen het FBWK geeft hier voldoende gevolg aan geeft. 

 

1.4 H e t  f i n a n c i ë l e  p e r s p e c t i e f  

 

Dit voorjaar is er door VNG, Vewin, UvW en IPO een ‘feitenonderzoek’ naar het 

waterketenbeheer uitgevoerd (Rapport Doelmatig beheer waterketen, eindrapportage commissie 

feitenonderzoek, dd. 29 maart 2010).  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van het beheer van de afvalwaterketen de komende jaren 

zullen stijgen van ca. € 2,4 miljard per jaar in 2010, naar ca. € 3 miljard per jaar in 2020.  

 

Binnen de drie individuele sectoren (drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering) wordt uitgegaan 

van een potentiele doelmatigheidsverhoging van € 310 miljoen euro per jaar. Door het 

integreren van het waterketenbeheer zou nog eens een doelmatigheidsverhoging van € 240 

miljoen per jaar mogelijk zijn. Het totale potentieel voor doelmatigheidsverhoging komt hiermee 

uit op € 550 mijoen per jaar. Met het realiseren van (een deel) van deze 

doelmatigheidsverhoging kan de lastenstijging worden beperkt. 
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Voor de Friese situatie (verrekend op basis van inwoneraantal) komt dit overeen met een 

potentiele doelmatigheidsverhoging binnen de sectoren van € 12 miljoen per jaar en € 9 miljoen 

per jaar door integratie van het waterketenbeheer (totaal € 21 miljoen per jaar).  

 

Bij het behalen van deze doelmatigheidswinst gaat het concreet om initiatieven als het 

samenwerken op het gebied van onderhoud van gemalen, gezamenlijk inkopen, maar 

bijvoorbeeld ook het bewust maken van de burger zodat dat deze geen vezeldoekjes in de 

riolering gooien, waardoor gemalen vastlopen. 

 

 

1.5 L e e s w i j z e r  

Hoofdstuk 2 beschrijft de uit te voeren projecten. Hoofdstuk 3 geeft  een overzicht voor de 

benodigde menskracht en financiële middelen. 
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2.  D E  P R O J E C T E N  

 

De werkgroepen hebben ieder een Projectplan opgesteld. In het plan is het te behalen het doel 

en resultaat beschreven. Verder geeft elk plan aan hoeveel  tijd en geld nodig is om het plan uit 

te voeren. De projectplannen vormen de basis van dit Uitvoeringsprogramma FBWK 2011-2015.   

 

Een aantal maatregelen uit het FBWK liep al langer: optimalisatiestudies, het waterloket en 

Terugdringen bestrijdingsmiddelen naar de waterketen. Om die reden is hiervoor geen 

werkgroep in het leven geroepen: wat goed loopt behoeft geen aanvullende actie. 

  

Elk plan bevat concrete acties en maatregelen die door de samenwerkende Friese 

waterketenpartners zullen worden uitgevoerd in de periode 2011-2015. Het jaar 2015 is bedoeld 

als evaluatiejaar, waarin zal worden getoets of de gestelde doelen zijn behaald. 

 

2.1 D e  b e t r o k k e n  b u r g e r  

De ondertitel van het Fries Bestuursakkoord Waterketen luidt niet zonder reden: “De burger 

centraal”. Het projectplan ‘Betrokken burger’ beoogt dat de burger meer betrokken raakt bij de 

waterketen en weet hoe hij daarin zelf een bijdrage kan leveren. De aandacht gaat daarbij in 

eerste instantie uit naar de onderwerpen in-en-om het huis. Heel concreet kan daarbij worden 

gedacht aan het op de juiste wijze schoonmaken van bestrating, aanleg van een groene tuin, 

voorlichting waar wel en waar niet de auto op straat mag worden gewassen en goed 

rioolgebruik. Hieronder verstaan we het gebruik van het riool waarvoor het bedoeld is. Dus geen 

kattenbakgrit, schoonmaakdoekjes, frituurvet en verfresten door toilet of gootsteen spoelen. 

 

In het projectplan wordt antwoord gegeven op de vragen: 

• Hoe kunnen we de Friese bevolking bewust laten omgaan met water, zonder dat men hoeft 

in te leveren op comfort?  

• Hoe kunnen we goed rioolgebruik stimuleren? 

Ofwel: hoe kunnen we de inwoners en bezoekers van Fryslân verleiden tot duurzaam 

watergebruik? 

 

Het doel van communicatie over de waterketen is dat in 2015 de Friese burger:  

• weet en kan uitleggen wat de waterketen is, 

• weet welke invloed hij zelf kan uitoefenen op het goed functioneren van de waterketen.  

• weet wat de waterketen hem kost, 

• weet dat verantwoord rioolgebruik leidt tot een minder dure waterketen. 

 

De beschreven doelgroep, de Friese burger, is zo breed als kan worden bedacht. Het 

projectplan is in ieder geval bedoeld voor: 

• Leerlingen basisscholen en voortgezet onderwijs 

• Friese volwassenen 

• Hoge scholen en kennisinstituten in Friesland 

• Recreatiebedrijven (onder meer hotels, campings en jachthavens) 
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• Aannemers/projectontwikkelaars (bij bouw van nieuwe woningen/ inrichting van gebieden) 

• Bedrijven in Friesland, waaronder bouwmarkten, tuincentra, agrariërs 

• Beheerders en eigenaren van volkstuinen 

• Andere maatschappelijke en consumentenorganisaties  

 

2.2 S a m e n w e r k i n g  b e h e e r  e n  o n d e r h o u d  

Met het project “samenwerking beheer en onderhoud” hebben we het volgende beeld voor 2015 

voor ogen: 

• Integraal afvalwaterketenbeheer in alle zuiveringskringen: Voor alle zuiveringskringen is 

één integraal investeringsplan, waarin alle investeringen van gemeenten en waterschap op 

elkaar zijn afgestemd. Tevens is er een optimale balans tussen investeringen, onderhoud 

en risico’s (asset management). Daarnaast hebben we de slag gemaakt van theorie naar 

praktijk: doordat we zijn gaan meten, weten we hoe het systeem werkelijk functioneert, en 

kunnen we slimmer sturen. Dat is doelmatiger (investeringen kunnen soms worden 

uitgesteld of achterwege blijven) en het levert milieuwinst op. 

• Bundeling van kennis en kunde binnen Fryslân: Bij alle Friese waterketenpartijen is veel 

kennis en kunde aanwezig. We hebben die gebundeld en ingezet op onderdelen waar winst 

te halen valt: databeheer, voorbereiding en aanbesteding van werk, storingsdiensten. 

 

Acht deelprojecten 

Om de samenwerking beheer en 

onderhoud slagvaardig op te 

kunnen pakken, werken wij met 

acht deelprojecten, ieder met een 

eigen team. Zo kan er tempo 

worden gemaakt, en is het risico 

op vertraging bij tegenslag kleiner. 

Twee deelprojecten richten zich 

op het schaalniveau van (sets 

van) zuiveringskringen. De 

overige deelprojecten worden 

Fryslân-breed opgepakt, waarbij 

eerst in pilots ervaring wordt 

opgedaan. 
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2.3 O p t i m a l i s a t i e s t u d i e s  e n  a f v a l w a t e r a k k o o r d e n  ( l o o p t  a l )  

Optimalisatiestudies en afvalwaterakkoorden zijn de opmaat naar permanente samenwerking 

met de gemeenten op het schaalniveau van een (set van) zuiveringskringen. Het streven is om 

eind 2011 voor alle zuiveringskringen optimalisatiestudies en afvalwaterakkoorden te hebben. 

Voor een aantal gemeenten wordt in 2011 naar verwachting geen optimalisatiestudie uitgevoerd. 

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat in het verleden al een 

optimalisatiestudie is uitgevoerd. Of omdat er andere zaken spelen die eerst moeten worden 

afgerond. Of omdat gemeenten er door de gemeentelijke herindeling niet voor 2012 aan toe 

komen. Deze gemeenten maken samen met Wetterskip Fryslân in 2011 een alternatief 

samenwerkingsplan. Omdat we daarmee wel op koers blijven als het gaat om permanente 

samenwerking in de waterketen. 

 

2.4 F r i e s  k e n n i s n e t w e r k  w a t e r k e t e n  

Er is veel kennis en ervaring in Fryslan, maar deze kennis kan beter worden gedeeld. Het 

kennisnetwerk wilt bijdragen aan het verbeteren van de kennisuitwisseling tussen de beheerders 

en een betere aansluiting met de kennisinstituten, onderwijs en bedrijfsleven. 

 

Er wordt gezorgd voor een constante wisselwerking tussen informatie online( bijv.. GIS 

omgeving, "SharePoint"en LinkdIn ) en themadagen/netwerkbijeenkomsten.  

 

2.5 D u u r z a a m  i n k o p e n  

Met het FBWK werken we aan een verdere verhoging van de doelmatigheid, duurzaamheid en 

klantgerichtheid in de waterketen. De waterketen is een kapitaalintensieve sector. Duurzaam 

inkopen is daarom belangrijk voor het verder verduurzamen hiervan.  

 

Alle waterketenpartijen streven naar 100 procent duurzaam inkopen, uiterlijk in 2015.  De 

doelstelling van 100% duurzaam inkopen betekent dat een organisatie in alle publicaties van 

aanbestedingen en offerteaanvragen alle duurzaamheideisen opneemt die hiervoor (landelijk) 

zijn vastgesteld. Uit een in 2010 gehouden bijeenkomst is gebleken dat veel organisaties hier 

nog onvoldoende mee bekend zijn. 

 

Het verder implementeren van duurzaam inkopen in de Friese waterketen vraagt vooral om een 

grotere bekendheid van het onderwerp bij de mensen die de aanbestedingen in de waterketen 

doen en om het uitwisselen van ervaringen en informatie. Onder het FBWK zullen we hiervoor 

informatiebijeenkomsten organiseren en gebruik maken van het ‘Friese kennisnetwerk 

waterketen’. 
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2.6 I n n o v a t i e  i n  d e  w a t e r k e t e n  

De werkgroep Innovatie werkt aan een ambitieus project: het creëren 

van een doorbraak in Fryslân als het gaat om samenwerking in de 

waterketen. Het doel van de werkgroep is om voor 2015 drie 

toonaangevende innovaties uitgerold te hebben. Dit betekent: het 

brengen van waterketen-innovaties 'Van Pilot naar Praktijk'. Eerst 

thematisch onderzoeken, vervolgens stakeholders er bij betrekken, 

innovaties testen en tenslotte -bij succes- innovatie toepassen in de 

praktijk. Met als ultiem doel: verbetering en optimalisatie van de 

waterketen als het gaat om duurzaamheid en doelmatigheid. 

 

De werkgroep innovatie zet daarbij in op twee sporen: 

het ophalen van ideeën voor innovatie: elk half jaar zetten we één thema in het voetlicht: dit 

geeft focus en richting. Voor dat thema gaan we dat half jaar actief op zoek naar de beste 

ideeën. We betrekken hier stakeholders vroegtijdig bij en zetten communicatiemiddelen in 

(poster en website). Belangrijk credo en trigger daarbij is: het brengen van projecten 'Van Pilot 

naar Praktijk!' 

de werkgroep als motor voor innovatie: De werkgroep jaagt aan, enthousiasmeert en brengt de 

juiste partijen bij elkaar. Vorderingen en successen worden breed gecommuniceerd. Zo blijft het 

leven. 

 

2.7 U i t v o e r i n g s p r o g r a m m a  w a d d e n e i l a n d e n  

Het doel van dit programma is te komen tot  een zoveel mogelijk gesloten, duurzame en 

doelmatige waterketen op de eilanden.  

 

In 2010 zijn we tot een eenduidige definitie van duurzaamheid en waterketen gekomen en 

hebben we alle reeds bestaande initiatieven, activiteiten en projecten die passen binnen dit  

kader geïnventariseerd 

 

In 2011 maken we per eiland een concreet uitgewerkte waterketen met volume- en 

energiestromen (huidige situatie=nulmeting). Verder maken we per eiland een overzicht van de 

knelpunten en verbeteringsmogelijkheden (bv: afkoppeling, nieuwe sanitatie, waterbesparing en 

-hergebruik, regentonnen, energiebesparing- en terugwinning, voorlichting, etcetera) en een 

concreet uitvoeringsplan. 

 

In 2014: uiteindelijk een SMART plan voor een duurzame en gesloten waterketen, inclusief 

bijbehorende investeringen en exploitatielasten en per eiland te minste één gerealiseerd 

(voorbeeld)project).  
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2.8 W a t e r l o k e t  ( l o o p t  a l )  

In het Bestuursakkoord staat over het waterloket het volgende vermeld: “ Ook ten aanzien van 

de waterketendiensten willen we de klant zo goed en duidelijk mogelijk bedienen. Daartoe 

onderzoeken we in 2010 nut en noodzaak van één loket voor waterketenzaken. Hierbij sluiten 

we aan bij vergelijkbare initiatieven op dit vlak: 

• Het waterloket bij gemeenten, voor klachten met betrekking tot grondwater 

• De WABO en het omgevingsloket OLO (Omgevings Loket Online)”  

 

Het doel en uitgangspunt van een ‘waterloket’ sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het, 

per 1 januari 2012 verplichte gemeentelijke Klantcontact Centrum (KCC): gemeenten zijn het 

eerste opvangloket voor alle vragen van burgers,   de burger staat centraal en de burger wordt 

niet meer ‘van het kastje naar de muur gestuurd’.   

 

Voor de ‘tweedelijns’ opvang van de vragen/meldingen wordt vanuit het FBWK een eenduidige 

lijn van afhandeling aanbevolen door de daarvoor verantwoordelijke organisaties. Belangrijk 

daarin is een overzicht van soorten vragen, meldingen, klachten e.d. over water met daarbij een 

lijst van organisaties en persoons/adresgegevens van degenen die voor de afhandeling 

verantwoordelijk zijn. 

 

De werkgroep ‘waterloket’ werkt aan twee  concrete producten: 

• Een eenduidige werkwijze voor de zogenaamde ‘tweedelijns’ afhandeling 

• Een voorstel voor de afhandeling van echte klachten, zodat ook bij gezamenlijke 

verantwoordelijkheid ten allen tijd duidelijk is wie de burger tijdig informeert. 

 

2.9 T e r u g d r i n g e n  b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n  i n  d e  w a t e r k e t e n  

 In het FBWK is de actie opgenomen dat wij een plan / convenant opstellen op te komen tot een 

vermindering van de emissie van bestrijdingsmiddelen naar de waterketen.  

 

In 2010 is er onder het FBWK een workshop georganiseerd over bestrijdingsmiddelen in 

stedelijk gebied en duurzaam terreinbeheer. Een belangrijk doel van deze workshop was het 

uitwisselen van kennis. Daarnaast wordt momenteel het Actieprogramma Diffuse bronnen 2006-

2009 (WF/PF) geëvalueerd. Eén van de speerpunten van dit actieprogramma is het terugdringen 

van de emissies naar het water door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

 

Aan de hand van de hieruit verkregen informatie zal voor bepaald worden wat hoe en waarmee 

wij de doelstelling van het FBWK het beste kunnen bereiken. In deze fase gaan wij uit van het 

jaarlijks houden van een informerende bijeenkomst, praktijkdag etc. 

  

Ook burgers gebruiken bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Er zal gebruik gemaakt worden 

van het project ‘De betrokken burger’ onder het FBWK om de burgers zich bewuster te maken 

van het gebruik en de gevolgen. 
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2.10 V i n g e r  a a n  d e  p o l s :  h o e  m o n i t o r e n  w i j  o n z e  v o o r t g a n g ?  

Het gaat uiteindelijk om de resultaten. Om het bereiken van onze doelen. In de Friese 

waterketen streven wij drie doelen na: doelmatiger, duurzamer en klantgerichter (de betrokken 

burger). Voor deze drie doelen ontwikkelen wij begin 2011 concrete indicatoren om de 

voortgang in beeld te brengen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om inhoudelijke als financiële 

indicatoren. Dit doen we waar mogelijk op basis van bestaande benchmarks en de rijksmonitor 

voor de waterketen. 
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3.  K O S T E N ,  O R G A N I S A T I E  E N  C O M M U N I C A T I E  

 

3.1 I n l e i d i n g  

De werkgroepen hebben in beeld gebracht welke kosten en ureninspanning de komende jaren 

nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. Een meer gedetailleerde planning staat vermeld in 

de afzonderlijke plannen. 

 

3.2 K o s t e n  

De externe kosten die gefinancierd moeten worden onder het FBWK staan vermeld in de tabel 

3.1. Externe kosten bestaan uit kosten voor bijvoorbeeld inhuur specialisten, ontwikkelen 

instrumenten en voorzieningen/vergaderkosten. Een overzicht van de kosten per jaar, per partij, 

per project is opgenomen in de bijlage. 

 

De kosten voor Samenwerking beheer en onderhoud vanaf 2012 zijn in de tabel als PM 

opgenomen. Deze zullen in 2011 beter inzichtelijk worden gemaakt. Samenwerking in beheer en 

onderhoud is essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen en zal een aanzienlijke 

investering in tijd en geld vragen.  

 

In 2011 is voor de Communicatie FBWK (communicatie tussen alle deelnemende partijen) 

voorzien in externe inhuur voor een projectleider communicatie. Voor latere jaren is uitgegaan 

van bemensing uit de deelnemende organisaties. 

 

Kosten die een eigen financiering hebben, zijn niet opgenomen in de tabel. Dit geldt voor: 

• de optimalisatiestudies (OAS), die per studie worden gefinancierd door de betreffende 

partijen (bestaande afspraken); 

• innovatieprojecten in de waterketen, waarbij voor individuele projecten financiering gezocht 

zal moeten worden (wel enig ‘procesgeld’ voor de werkgroep); 

• het waterloket, dat een geheel eigen traject kent (opzetten klantcontactcentra);  

• pilots en realisatieprojecten die uitgevoerd worden in het kader van projecten onder het 

FBWK (bv het realiseren van water- en energieneutrale woningen op de waddeneilanden). 

Tabel 3.1 

Totale kosten te financieren onder FBWK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 totaal
Betrokken burger 100.000 60.000 60.000 60.000 10.000 290.000

Samenwerking beheer en onderhoud 110.000 PM PM PM PM 110.000

Optimalisatiestudies afvalwatersysteem(*) 300.000 200.000 150.000 0 0 0 0

Kennisnetwerk Waterketen 34.000 7.000 7.000 7.000 5.000 60.000

Duurzaam Inkopen 4.000 0 4.000 0 0 8.000

Innovatie in de waterketen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

Uitvoeringsprogramma waddeneilanden 20.000 20.000 20.000 20.000 0 80.000

Waterloket 0 0 0 0 0 0

Terugdringen bestrijdingsmiddelen 0 5.000 0 5.000 0 10.000

Vinger aan de pols 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000

Communicatie FBWK 16.750 15.250 15.250 15.250 15.250 77.750

Totaal 292.750 115.250 114.250 115.250 38.250 675.750
* optimalisatiestudies worden niet onder het FBWK gefinancierd, kosten zijn hier wel inzichtelijk gemaakt  
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3.3 K o s t e n v e r d e l i n g  

Bij de verdeling van de kosten wordt  een aantal uitgangspunten gehanteerd: 

• Partijen die direct profijt hebben van een project dragen de kosten. Zo zal bijvoorbeeld 

Vitens niet meebetalen aan meten in de riolering en zal de Provincie niet meebetalen aan 

projecten op het gebied van beheer en onderhoud (innovatieve elementen komen mogelijk 

wel in aanmerking van een provinciale bijdrage).  

• Onderwerpen met een algemeen belang (bv communicatie) worden gelijkelijk verdeeld over 

de vier waterketenpartijen, waarbij de gemeenten als één partij worden gezien.  

• De gemeentelijk kosten worden naar rato van het aantal inwoners verrekend. Wanneer deze 

kosten vanuit het budget onder het GRP worden gefinancierd, worden de lasten via de 

rioolheffing evenredig over de friese huishoudens en bedrijven verdeeld. 

• Bij gemeentelijke herindelingen zullen de kosten opnieuw naar rato van het aantal inwoners 

over de gemeenten worden verdeeld. 

  

Wanneer de kosten uit tabel 3.1 worden verdeeld op basis van de bovenstaande 

uitgangspunten, onstaat de kostenverdeling zoals weergegeven in tabel 3.2. De verdeling van 

de kosten over de verschillende gemeenten is weergegeven in tabel 3.3. 

 
Tabel 3.2 

Totale kosten per partij 2011 2012 2013 2014 2015
Provincie 45.688 28.813 28.563 28.813 9.563

Waterschap 82.354 28.813 28.563 28.813 9.563

Gemeenten 82.354 28.813 28.563 28.813 9.563

Vitens 82.354 28.813 28.563 28.813 9.563  

De bedragen vanaf 2012 zijn exclusief de kosten voor samenwerking beheer en onderhoud (PM-post). 
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Tabel 3.3 

Kosten per gemeente 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schiermonnikoog 120 42 42 42 14

Vlieland 145 51 50 51 17

Ameland 441 154 153 154 51

Terschelling 603 211 209 211 70

Ferwerderadiel 1.127 394 391 394 131

Gaasterlân-Sleat 1.313 459 455 459 152

Leeuwarderadeel 1.327 464 460 464 154

Littenseradeel 1.395 488 484 488 162

Het Bildt 1.387 485 481 485 161

Kollumerland c.a. 1.658 580 575 580 192

Lemsterland 1.739 608 603 608 202

Menaldumadeel 1.752 613 608 613 203

Harlingen 1.971 690 684 690 229

Boarnsterhim 2.462 861 854 861 286

Dantumadiel 2.468 863 856 863 287

Franekeradeel 2.634 922 914 922 306

Dongeradeel 3.096 1.083 1.074 1.083 359

Weststellingwerf 3.314 1.159 1.149 1.159 385

Ooststellingwerf 3.365 1.177 1.167 1.177 391

Skarsterlan 3.485 1.219 1.209 1.219 405

Achtkarspelen 3.581 1.253 1.242 1.253 416

Opsterland 3.817 1.335 1.324 1.335 443

Tytjerksteradiel 4.110 1.438 1.425 1.438 477

Heerenveen 5.534 1.936 1.919 1.936 643

Smallingerland 7.058 2.469 2.448 2.469 820

Súdwest Fryslân* 10.463 3.660 3.629 3.660 1.215

Leeuwarden 11.991 4.195 4.159 4.195 1.392

Totaal 82.354 28.813 28.563 28.813 9.563  
* per 01-01-2011, fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wunseradiel en Wymbritseradiel 
 
De bedragen per gemeente vanaf 2012 zijn een indicatie  van de gevraagde bijdrage voor het betreffende jaar 
op basis van de meerjarenraming. De bedragen vanaf 2012 zijn exclusief de kosten voor samenwerking beheer 
en onderhoud (PM-post). 
 
 

3.4 W i j z e  v a n  f i n a n c i e r i n g  

 

In 2011 stemmen alle partijen in met de opgestelde begroting (meerjarenraming). De 

begroting voor 2011 wordt vastgesteld.  

 

De volgende jaren stelt de regiegroep in opdracht van de stuurgroep de begroting voor 

het volgende jaar en een aangepaste meerjarenraming op. De begroting zal ieder jaar ter 

besluitvorming aan alle waterketenpartijen worden voorgelegd. 

 

Aan het begin van het jaar maken de deelnemende partijen de vastgestelde bijdrage over naar 

de Provincie die het geld (operationeel) beheert. Het formele beheer ligt bij de stuurgroep. 

Eventuele overschotten worden na beeindiging van het FBWK gerestitueerd.  
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Over- en onderschrijdingen op projecten kunnen binnen het jaarlijks budget door de stuurgroep 

worden geaccordeerd. Overschrijdingen van het jaarbudget zijn niet mogelijk. 

 

3.5 T i j d s b e s t e d i n g  

De uren uit de projectplannen zijn weergegeven in tabel 3.4. In tabel 3.5 zijn de uren uitgesplitst 

over de deelnemende partijen. De bemensing van de projecten is nog niet rond. Onderverdeling 

over de individuele gemeenten is daardoor niet mogelijk. 

 

In 2011 is voor de Communicatie FBWK (communicatie tussen alle deelnemende partijen) 

voorzien in externe inhuur voor een projectleider communicatie. Voor latere jaren is uitgegaan 

van bemensing uit de deelnemende organisaties. 

 

Een overzicht van de uren per jaar, per partij, per project is opgenomen in de bijlage. 

 
Tabel 3.4 

Totale uren per project onder FBWK 2011 2012 2013 2014 2015 totaal
Betrokken burger 2.908 2.908 2.908 2.908 768 12.400

Samenwerking beheer en onderhoud 1.700 1.700 1.700 1.700 1.000 7.800

Optimalisatiestudies afvalwatersysteem 0

Kennisnetwerk Waterketen 1.026 508 508 508 100 2.650

Duurzaam Inkopen 132 0 132 0 0 264

Innovatie in de waterketen 750 750 750 750 100 3.100

Uitvoeringsprogramma waddeneilanden 440 440 440 440 100 1.860

Waterloket 0

Terugdringen bestrijdingsmiddelen 80 240 80 240 80 720

Vinger aan de pols 160 120 120 120 240 760

Communicatie FBWK 600 400 400 400 400 2.200

Regiegroep 940 940 940 940 400 4.160

Totaal 8.736 8.006 7.978 8.006 3.188 35.914  
 
 
Tabel 3.5 

Totale uren per partij 2011 2012 2013 2014 2015 totaal gem/j
Provincie 1.296 1.087 1.107 1.087 503 5.079 1.016

Waterschap 1.867 1.693 1.677 1.693 836 7.767 1.553

Gemeenten 3.667 3.493 3.477 3.493 1.052 15.183 3.037

Vitens 1.907 1.733 1.717 1.733 796 7.887 1.577

Totaal 8.736 8.006 7.978 8.006 3.188 35.914  
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3.6 O r g a n i s a t i e  e n  w e r k w i j z e  

De meest succesvolle voorbeelden van samenwerking in de publieke sector in Nederland 

hebben een aantal dingen gemeen: een (lange) vertrouwensbasis, uitvoeringsteams met een 

concrete opdracht en mandaat (bottom up), gangmakers/pioniers en volgers (niet altijd op elkaar 

wachten). En ook het durven loslaten van autonomie (kerntaken niet te veel afschermen), en 

waar nodig top-down beslissingen nemen om impasses te doorbreken. 

 

Die uitdaging willen we met dit bestuursakkoord aangaan: niet alleen praten over 

samenwerking, maar vooral ook concreet samen gaan werken op basis van vertrouwen en 

enthousiasme! Hiervoor stellen we de onderstaande organisatie voor:  

 

 

 

Stuurgroep geeft richting en faciliteert 

Namens de deelnemende partijen zorgt een stuurgroep voor de benodigde overstijgende 

bestuurskracht. De nadruk ligt daarbij op faciliteren in plaats van controleren: zorgen voor de 

benodigde mensen en middelen voor de uitvoeringsteams. Waar nodig grijpt zij in om impasses 

in de uitvoering te doorbreken. Dit betekent niet alleen afspraken maken over middelen, maar 

ook veranderingen aanbrengen in interne prioriteiten en werkprocessen van de eigen 

organisatie, inclusief het instrueren van hun managers. De stuurgroep is verantwoordelijk voor 

de communicatie naar de overige partijen in Fryslan. De stuurgroep stelt het jaarlijkse 

uitvoeringsplan vast.  

 

In de stuurgroep zit één vertegenwoordiger namens Provincie Fryslân, één vertegenwoordiger 

namens Wetterskip Fryslân, één vertegenwoordiger namens Vitens en één of twee 

vertegenwoordigers namens de gezamenlijke Friese gemeenten. De Stuurgroep wordt 

ondersteund door een secretaris, die tevens voorzitter is van de ambtelijke Regiegroep. 

 

Afstemming met PBOW 

De stuurgroep vergadert circa 4 keer per jaar, en doet dit voorafgaand aan het PBOW. In het 

PBOW staat de waterketen op die dagen dan standaard op de agenda. Op die manier wordt de 

waterketen afgestemd met andere wateronderwerpen. 

  

stuurgroep

regiegroep

uitvoeringsteam 1 uitvoeringsteam 2 uitvoeringsteam 3 uitvoeringsteam ...

PBOW

achterban: 

gemeenten, Vitens, 

Wetterskip, provincie
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Ambtelijke regiegroep verbindt 

De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke regiegroep die de schakel vormt tussen 

de stuurgroep en de uitvoeringsteams. Deze groep is het eerste aanspreekpunt voor de 

uitvoerende teams. De regiegroep heeft hiermee een belangrijke rol om de doelen van het 

bestuursakkoord ter realiseren. Zij stelt het jaarlijkse uitvoeringsplan ter goedkeuring door de 

stuurgroep op en rapporteert de stuurgroep over de voortgang, aandachtspunten en knelpunten. 

In de Regiegroep heeft ieder van partijen één vertegenwoordiger. De Regiegroep wijst uit haar 

midden een voorzitter aan, die door de Stuurgroep wordt benoemd. 

  

Uitvoerende teams doen het werk 

De werkzaamheden gebeuren door uitvoerende teams. Deze krijgen een concrete, heldere en 

overzichtelijke opdracht van de stuurgroep en voldoende middelen (tijd, geld) om die opdracht 

uit te voeren. 

 

3.7 I n t e r n e  c o m m u n i c a t i e  

Voor de interne communicatie wordt momenteel een aanpak opgesteld die erop is gericht om 

draagvlak te vergroten en te behouden, te verbinden en energie te creëren. Dit is een cruciale 

succesfactor voor het slagen van het FBWK! 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT JAARLIJKSE KOSTEN PER PROJECT, PER PARTIJ

Kostenoverzicht externe kosten, inclusief BTW
Financiering FBWK aangegeven in geel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalen Financiering FBWK Toelichting / Bijzonderheden

2011 - 2015
1 Betrokken burger

Provincie 25.000 15.000 15.000 15.000 2.500 72.500 72.500

Waterschap 25.000 15.000 15.000 15.000 2.500 72.500 72.500

Gemeenten 25.000 15.000 15.000 15.000 2.500 72.500 72.500

Vitens 25.000 15.000 15.000 15.000 2.500 72.500 72.500

Totaal 100.000 60.000 60.000 60.000 10.000 290.000 290.000

2 Samenwerking beheer en onderhoud
Provincie 0 0 0 0 0 0 0 Innovatieve elementen kunnen onder Innovatieprogr. WHP vallen

Waterschap 36.667 PM PM PM PM 36.667 36.667 Raming vanaf  2012 is PM post

Gemeenten 36.667 PM PM PM PM 36.667 36.667 Raming vanaf  2012 is PM post

Vitens 36.667 PM PM PM PM 36.667 36.667 Raming vanaf  2012 is PM post

Totaal 110.000 PM PM PM PM 110.000 110.000 Raming vanaf  2012 is PM post

3 Optimalisatiestudies afvalwatersysteem
Provincie 0 0 0 0 0 0 0 0 Kosten in 2010 zijn in de jaren 2009 en 2010 gemaakt

Waterschap 150.000 100.000 75.000 0 0 0 325.000 0 De OAS w ordt per studie gefinancierd, maakt geen deel uit van 

Gemeenten 150.000 100.000 75.000 0 0 0 325.000 0 f inanciering onder FBWK

Vitens 0 0 0 0 0 0 0 0 De kosten w orden 50/50 verdeeld over Waterschap en gemeenten

Totaal 300.000 200.000 150.000 0 0 0 650.000 0 Gemeenten verdelen de kosten naar rato van de hydraulische 

afnameverplichting

4 Kennisnetwerk Waterketen
Provincie 8.500 1.750 1.750 1.750 1.250 15.000 15.000 Bijdrage uit programma Leren voor Duuzame Ontw ikkeling?

Waterschap 8.500 1.750 1.750 1.750 1.250 15.000 15.000

Gemeenten 8.500 1.750 1.750 1.750 1.250 15.000 15.000

Vitens 8.500 1.750 1.750 1.750 1.250 15.000 15.000

Totaal 34.000 7.000 7.000 7.000 5.000 60.000 60.000

5 Duurzaam Inkopen
Provincie 10.000 1000 0 1000 0 0 12.000 2.000 In 2010 uitgevoerd in programma LVDO, rest financiering FBWK

Waterschap 0 1000 0 1000 0 0 2.000 2.000

Gemeenten 0 1000 0 1000 0 0 2.000 2.000

Vitens 0 1000 0 1000 0 0 2.000 2.000

Totaal 10.000 4.000 0 4.000 0 0 18.000 8.000

6 Innovatie in de waterketen
Provincie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 Bijdrage projecten uit Innovatieprogramma Waterketen WHP

Waterschap 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 Innovatieprojecten w orden individueel gef inancierd

Gemeenten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 Dit maakt geen deel uit van de financiering onder het FBWK

Vitens 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000

Totaal 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 20.000

7 Uitvoeringsprogramma waddeneilanden
Provincie 5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000 20.000 Voor onderzoek/demonstratie/realisatie is 

Waterschap 5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000 20.000 bijdrage onder WHP beschikbaar

Gemeenten 5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000 20.000

Vitens 5.000 5.000 5.000 5.000 0 20.000 20.000

Totaal 20.000 20.000 20.000 20.000 0 80.000 80.000

8 Waterloket
Provincie 0 0 0 0 0 0 0

Waterschap 0 Kent eigen traject.

Gemeenten 0 Maakt geen onderdeel uit van f inanciering onder FBWK

Vitens 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 0

9 Terugdringen bestrijdingsmiddelen
Provincie 2.000 0 1.250 0 1.250 0 4.500 2.500

Waterschap 2.000 0 1.250 0 1.250 0 4.500 2.500

Gemeenten 0 1.250 0 1.250 0 2.500 2.500

Vitens 0 1.250 0 1.250 0 2.500 2.500

Totaal 4.000 0 5.000 0 5.000 0 14.000 10.000

10 Vinger aan de pols
Provincie 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000

Waterschap 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000

Gemeenten 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000

Vitens 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000

Totaal 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 20.000

11 Communicatie FBWK
Provincie 4.188 3.813 3.813 3.813 3.813 19.438 19.438

Waterschap 4.188 3.813 3.813 3.813 3.813 19.438 19.438

Gemeenten 4.188 3.813 3.813 3.813 3.813 19.438 19.438

Vitens 4.188 3.813 3.813 3.813 3.813 19.438 19.438

Totaal 16.750 15.250 15.250 15.250 15.250 77.750 77.750

Totaal 292.750 115.250 114.250 115.250 38.250 675.750 675.750  


