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1 Inleiding 

1.1 KRW-planherziening periode 2016-2021 

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is een goede ecologische en chemische toestand in alle 
grond- en oppervlaktewateren in de EU in 2015. Onder voorwaarden is fasering tot uiterlijk 2027 
mogelijk. De doelen en maatregelen voor de grotere wateren, de waterlichamen, moeten worden 
opgenomen in KRW-factsheets die de basis vormen voor de Stroomgebiedbeheerplannen.  

Deze factsheets en plannen worden eens per zes jaar herzien. Voor de periode 2016-2021 moeten de 
factsheets en de plannen die in 2009 zijn opgesteld worden geactualiseerd. Uiterlijk november 2014 
moeten de KRW-factsheets per waterlichaam, met daarin doelen, toestand en maatregelen zijn 
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak door het waterschap en de provincie. De definitieve 
vaststelling vindt eind 2015 plaats.  

Het waterschap moet het deel van het maatregelenpakket vaststellen waar het waterschap 
verantwoordelijk voor is, de provincie de ecologische doelen en begrenzingen van waterlichamen en 
de maatregelen waar de provincie trekker van is (zowel voor grond- als oppervlaktewater).  

De factsheets vormen de landelijke digitale rapportage aan Den Haag en zijn één van de 
onderleggers van het Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 2016-2021, dat door het Rijk wordt 
opgesteld. De informatie in de KRW-factsheets wordt aangepast aan de huidige situatie en waar 
nodig worden de teksten aangepast. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de 
begrenzing van enkele waterlichamen, de actuele chemische en ecologische toestand en de 
maatregelenpakketten.  

Documenten planherziening 

Voor de planherziening zijn een aantal documenten opgesteld: 

1. KRW-factsheets 
De KRW-factsheets zijn opgesteld in een format (tabellen) dat landelijk wordt gebruikt. Ze 
bevatten alle informatie per waterlichaam (o.a. begrenzing, ecologische en chemische toestand 
en doelen, maatregelen en onderbouwing). De factsheets vormen de basis voor de 
Stroomgebiedbeheerplannen die door het Rijk worden opgesteld. De factsheets zijn niet 
geschikt voor het opnemen van integrale analyses of een totaal overzicht van maatregelen en 
kosten. 
 

2. Basisdocument KRW  
In het Basisdocument KRW zijn achtergrondinformatie, gebiedsanalyses, toelichtingen en 
onderbouwingen van de maatregelen opgenomen. Ook is hierin een totaal overzicht van 
maatregelen en kosten opgenomen. Het basisdocument is ook toegankelijk voor derden en is 
 gebruikt in het KRW-gebiedsproces. Het basisdocument KRW wordt niet vastgesteld.  
 

3. Beslisnota KRW (deze notitie)  
Deze notitie is een samenvattend overzicht bij de KRW-factsheets en het Basisdocument KRW. 
De notitie bevat de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de periode 2010-2015 met 
betrekking tot de begrenzing van de waterlichamen, de KRW-doelen, de huidige toestand en de 
KRW–maatregelen. Het gaat in deze notitie vooral om de herziening van het 
maatregelenpakket en de financiering voor de periode 2016-2021 met een doorkijk naar 2027. 
De waterschappen en provincies in Rijn Noord en Nedereems hebben deze Beslisnota’s volgens 
dezelfde opzet opgesteld. De inhoud is samengevoegd tot één KRW-Afstemmingsnota voor Rijn 
Noord en Nedereems.  
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1.2 Tijdspad  

Er zijn 3 versies van deze beslisnota gemaakt: 

1. Versie 1 gaf een overzicht van het maatregelenpakket en de kosten per cluster van 
waterlichamen en diende als discussiestuk voor het DB (februari 2014); 

2. Versie 2 gaf de uitwerking van de maatregelen per waterlichaam en de kosten en diende ter 
vaststelling van het maatregelenpakket door DB en afstemming in het RBO in juni 2014. De 
aangepaste factsheets waren toen ook beschikbaar; 

3. Versie 3 (deze versie) bevat de ontwerp-maatregelenpakketten. Deze versie dient als 
overkoepelend stuk bij de factsheets die uiterlijk in november 2014 door het AB moeten worden 
vastgesteld. 
 

In tabel 1.1 zijn de besluitvormingsmomenten in 2014 voor de herziening van de KRW-plannen 
opgenomen.  

Tabel 1.1  Besluitvormingsmomenten voor de herziening van de KRW. 

Onderdeel Datum 

Discussiebijeenkomst DB over globaal maatregelenpakket 04-02-14 

DB vaststellen voorlopig KRW-maatregelen pakket 2016-2021 (factsheets en beslisnota) 1-04-14 

RBO afstemmen voorlopig KRW-maatregelen pakket 2016-2021 (factsheets en 
beslisnota) 

Schriftelijke ronde april 2014 
Instemming 5-06- 2014 

Concept KRW-maatregelen pakket terugkoppelen met belangenpartijen gebiedsproces 12-06-14 

DB ontwerp factsheets (vrijgeven voor inspraak) 26-08-14 

Commissie WF ontwerp factsheets (vrijgeven voor inspraak) 3-11-14 

AB vaststellen ontwerp factsheets (vrijgeven voor inspraak) 18-11-14 

Start inspraakperiode 6-1-2015 
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2 Wijzigingen in begrenzingen waterlichamen en doelen 

2.1 Begrenzingen waterlichamen 

In 2009 zijn begrenzingen van waterlichamen en ecologische doelen vastgelegd in KRW-factsheets, 
als onderdeel van het Provinciale Waterhuishoudingsplan. 

Voor een aantal waterlichamen is de begrenzing nu aangepast. Delen van wateren zijn anders 
ingedeeld, geschrapt of toegevoegd. Het DB heeft hier in 2012 al mee ingestemd. Het betreft de 
volgende wijzigingen: 

- Delen van een aantal kanalen zijn ingedeeld bij andere meer passende waterlichamen; 
- Een aantal boezemkanalen dat nu ingedeeld is in de categorie regionale kanalen zonder 

scheepvaart, wordt ingedeeld bij de regionale kanalen mét scheepvaart, omdat hier in de 
praktijk wél veel wordt of mag worden gevaren, waardoor de gestelde ecologische doelen 
niet haalbaar zijn. Bij het watertype ‘regionale kanalen met scheepvaart’ hoort een lager 
ecologisch doel; 

- Een beperkt aantal zeer smalle polderveenvaarten is geschrapt en vervangen door grotere 
meer passende nabijgelegen polderveenvaarten 

- Een aantal zwak brakke kanalen is toegevoegd en zeer korte trajecten zijn geschrapt. 

De definitieve vaststelling van de wijzigingen vindt plaats door de provincie bij het vaststellen van de 
nieuwe KRW-factsheets. De wijzigingen zijn opgenomen op de kaart in bijlage 1. De kaart in bijlage 
2 geeft de begrenzing van de KRW waterlichamen weer (de wijzigingen zijn hierin verwerkt). 

2.2 Ecologische doelen  

In de voorbereiding voor derde planperiode (2022-2027) kunnen de ecologische doelen worden 
aangepast (door de provincie) als blijkt dat ze in 2027 niet gehaald kunnen worden. Voor de 
komende planperiode worden de in 2009 gestelde doelen gehandhaafd.  

Voor het bepalen van de huidige toestand worden maatlatten gebruikt. Deze maatlatten zijn recent 
inhoudelijk aangepast, waardoor ook de beoordeling is veranderd. Vanuit het Rijk is de mogelijkheid 
gegeven om de doelen (administratief) te corrigeren voor de waterlichamen waarin de scores met 
de nieuwe maatlat zijn veranderd. In dat geval blijft de kwaliteitsklasse hetzelfde (dezelfde kleur).  

De maatlatten voor fytoplankton (algen) en macrofauna (kleine waterdiertjes) zijn nauwelijks 
veranderd. De veranderingen in de maatlat voor waterplanten leiden slechts tot kleine verschillen. 
Deze maatlatten geven dan ook geen aanleiding om nu de doelen aan te passen.  

De wijziging van de maatlat voor vis heeft echter een fors effect op de beoordeling van vissen in de 
beken en de boezemmeren: deze scoren bij toepassing van de nieuwe maatlat aanzienlijk lager, 
terwijl de toestand in het veld niet veranderd is. Bij de beken komt dit doordat de afwezigheid van 
stromingsminnende soorten zwaarder weegt op de nieuwe maatlat. Bij de boezemmeren is de 
oorzaak dat het aandeel brasem op de nieuwe maatlat zwaarder weegt. De wijzigingen in de 
maatlatten hebben in feite de ‘vingers op de zere plekken’ gelegd (het ontbreken van stroming in de 
beken en de ‘verbrasemde’ boezem).  

Het administratief aanpassen van de doelen aan de nieuwe maatlatscores leidt tot onrealistisch lage 
doelen. Daarmee zouden wezenlijke wateropgaven (stroming in de beken en verminderen van de 
brasemdominantie in de boezem) administratief worden weggepoetst. Het is daarom niet wenselijk 
op dit moment de doelen aan te passen. De komende planperiode wordt gebruikt om kennis te 
verkrijgen over de haalbaarheid van de doelen na uitvoering van de geplande maatregelen. De 
doelen kunnen dan onderbouwd worden aangepast. Provincie en het Wetterskip zullen nog 
afstemmen of hier een KRW-onderzoeksmaatregel voor geformuleerd zal worden.   
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3 Ecologische en chemische toestand  

De gegevens over de ecologische en de chemische toestand van de waterlichamen zijn gebaseerd 
op de resultaten van de (verplichte) KRW-monitoring. Naast deze verplichte standaard monitoring 
worden monitoring en analyses uitgevoerd om de keuze voor de geplande maatregelen te 
onderbouwen en de effecten te evalueren.  

3.1 Ecologische toestand 

De waterlichamen voldoen voor een deel niet aan de ecologische doelen (tabel 3.1). De meeste 
waterlichamen scoren ontoereikend of matig op de maatlatten voor algen, waterplanten, 
macrofauna en vis. Voor vis scoren de beken en boezemmeren veelal slecht door het grote aandeel 
brasem in de meren en het ontbreken van voldoende stromingsminnende soorten in de beken. 

Omdat ecologisch herstel tijd vraagt en omdat een aantal ecologische parameters eens per drie jaar 
wordt gemonitord, kan vanuit de KRW-toetsing van de ecologie en waterkwaliteit nog geen direct 
verband worden gelegd met de genomen maatregelen. Aanvullende monitoring gericht op 
evaluatie van de maatregelen laat wel eerste positieve resultaten zien (§3.3).  

De fosfaat- en stikstofconcentraties voldoen in de periode 2011-2013 al voor een deel aan de doelen. 
Uit onderzoek is gebleken dat stikstof een licht dalende trend vertoonde van 2000 tot 2006. Na 2006 
is er geen sprake meer van een afname. Voor fosfaat is het gehalte eveneens stabiel, in sommige 
waterlichamen is er zelfs een licht stijgende trend. Een verdere afname van stikstof- en 
fosfaatgehalten is zonder het nemen van aanvullende maatregelen niet te verwachten.  

Uit het onderzoek rond de pilot visstandbeheer is gebleken dat  naast de concentraties, ook de mate 
van belasting met nutriënten een belangrijke rol in het ecologisch herstel speelt. Voor het bereiken 
van de ecologische doelen is het dan ook van belang dat emissies van nutriënten verder worden 
teruggedrongen.  

De kenmerken zuurstof, temperatuur, chloride en zuurgraad zijn bijna allemaal op orde (groen). Het 
doorzicht laat nog te wensen over (ontoereikend-matig in een groot aantal waterlichamen). Dit 
heeft twee oorzaken. Ten eerste is er in de boezemwateren en de overige meren een grote 
biomassa aan brasem. Deze vissoort woelt bij het zoeken naar voedsel de bodem om en dit zorgt 
voor opwerveling van bodemslib. Ten tweede is door de belasting met nutriënten de concentratie 
aan algen hoog, wat ook een verlaging van het doorzicht met zich meebrengt. Troebel water leidt 
tot een gebrek aan waterplanten, omdat er onvoldoende licht tot de bodem doordringt.  

Het maatregelenpakket dat voor de komende periode is gepland, is vooral gericht op een 
natuurlijkere inrichting van waterlichamen. Daarnaast zijn maatregelen nodig om de 
nutriëntenbelasting verder terug te dringen, de vismigratie te verbeteren en te voorkomen dat een 
deel van de vis schade oploopt of gedood wordt in niet-visvriendelijke gemalen. Naast deze 
maatregelen zal worden gezocht naar een geschikte pilotlocatie voor beheervisserij (wegvangen 
brasem). Het maatregelenpakket moeten er toe leiden dat in 2027 de ecologische doelen gehaald 
worden. In hoofdstuk 5 is het maatregelenpakket verder uitgewerkt.  
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Tabel 3.1  Ecologische toestand (gebaseerd op monitoringsgegevens van 2011 t/m 2013, voor vis 2006 t/m 2013).  De 
toestand is voor de vier biologische kwaliteitselementen berekend met de nieuwe maatlatten.  
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Lende en Noordwoolder Vaort NL02L1 R5 nvt 0,54 0,31 0,08 0,12 1 79 22 nvt 22 7,6 

Tsjonger bovenloop NL02L2 R4 nvt 0,43 0,28 0,06 0,09 1,5 54 19 nvt 22 7,2 

Tsjonger middenloop NL02L3 R5 nvt 0,53 0,33 0,09 0,10 1,5 71 21 nvt 27 7,4 

Alddjip NL02L4 R5 nvt 0,59 0,30 0,09 0,17 1,5 73 19 nvt 32 7,3 

Lauwers NL02L11 R6 nvt 0,44 0,38 0,02 0,12 2,2 82 22 nvt 104 7,7 

Friese boezem- overige meren NL02V1 M14 0,33 0,37 0,38 0,09 0,13 1,9 106 21 0,4 60 8,4 

Sneekermeergebied e.o. NL02V9 M14 0,39 0,17 0,38 0,06 0,06 1,8 99 20 0,7 98 8 

Fluessen e.o. NL02V10 M14 0,24 0,17 0,38 0,05 0,08 1,9 106 21 0,5 115 8,5 

Alde Feanen NL02V11 M14 0,35 0,29 0,38 0,16 0,09 2 100 22 0,5 84 7,9 

Grutte Wielen NL02V12 M14 0,26 0,29 0,38 0,11 0,10 1,6 107 22 0,4 147 8,1 

Friese boezem-  
grote ondiepe kanalen 

NL02L9a M6b 0,57 0,38 0,22 0,82 0,52 2,4 74 20 0,5 226 7,6 

Friese boezem-  
grote diepe kanalen 

NL02L9b M7b 0,80 0,36 0,40 0,52 0,10 2,4 91 21 0,5 85 7,9 

Friese boezem-regionale 
kanalen met scheepvaart 

NL02L9c M3 0,62 0,27 0,32 0,65 0,31 2 80 20 0,5 125 7,7 

Friese boezem-regionale 
kanalen zonder scheepvaart 

NL02L9d M3 0,51 0,06 0,26 0,37 0,13 1,4 74 20 0,6 276 7,9 

Laagveenplassen Fryslân NL02V4 M27 0,62 0,46 0,41 0,59 0,09 1,5 74 20 1,2 52 7,8 

Nannewiid NL02V5a M14 0,28 0,54 0,38 0,22 0,08 1,9 107 20 0,5 42 8,9 

Lytse Wielen NL02V5b M14 0,33 0,17 0,38 0,18 0,09 1,5 104 22 0,5 94 8 

Fries kleigebied- 
zoete polderkanalen 

NL02L9 M3 0,54 0,39 0,46 0,52 0,48 2,1 69 19 0,7 251 7,7 

Zuidoost Fryslân- 
vaarten met recreatievaart 

NL02L10a M3 0,46 0,48 0,40 0,70 0,25 3 85 20 0,7 53 7,4 

Zuidoost Fryslân- 
vaarten zonder recreatievaart 

NL02L10b M3 0,57 0,69 0,46 0,94 0,12 2,2 59 20 0,7 34 7,4 

Midden Fryslân- 
polderveenvaarten 

NL02L14 M10 0,55 0,51 0,48 0,69 0,06 2 80 23 1 70 7,6 

Noordwestelijke Wouden- 
regionale  zandkanalen 

NL02L16 M3 0,52 0,27 0,28 0,61 0,14 1,5 56 21 0,5 25 7,3 

Polder eilanden-  
zwak brakke sloten 

NL02L12 M1b nvt 0,54 0,30 0,53 0,84 2,8 nvt 19 nvt 124 8 

Fries kleigebied-  
zwak brakke polderkanalen 

NL02L13 M30 0,73 0,43 0,31 0,33 0,59 2 86 21 0,5 487 7,9 

Prognose 2021 

Figuur 3.1 laat de ontwikkeling zien van de ecologische toestand sinds de inschatting in 2009 (de 
uitgangstoestand). De middelste balk is de actuele toestand zoals die nu is bepaald op basis van de 
metingen in de periode 2011-2013 (overeenkomstig de gegevens voor ecologie in tabel 3.1.). Deze 
figuur zal in de toekomst meer betrouwbaar worden door voortdurende monitoring. 

De verwachting is dat het geplande maatregelenpakket leidt tot een verdere verbetering van de 
ecologische toestand. De inrichtingsmaatregelen zijn vooral gericht op een toename van de 
bedekking met water- en oeverplanten en een grotere diversiteit aan diersoorten. 



   

7 

In 2021 zullen de meeste waterlichamen de klasse ‘matig’ bereiken. Het percentage wateren met 
een ontoereikende toestand zal waarschijnlijk afnemen. Het percentage waterlichamen met een 
goede toestand zal toenemen. Vooral voor vissen blijft de kwaliteit in een aantal waterlichamen 
waarschijnlijk ‘slecht’. Dit komt doordat alleen inrichtingsmaatregelen in deze waterlichamen niet 
voldoende zullen zijn om de toestand voldoende te verbeteren. Hier zal aanvullend verlaging van de 
nutriëntenbelasting eventueel in combinatie met beheervisserij moeten plaatsvinden.  

Ook in 2021 zullen nog lang niet alle waterlichamen voldoen aan de goede ecologische toestand (zie 
bijlage 3 voor een overzicht van de prognose per waterlichaam). De doelen worden in 2021 
geëvalueerd. Er zal worden bepaald welke doelen in 2027 alsnog gehaald kunnen worden en welke 
doelen eventueel (onderbouwd) moeten worden aangepast (zie ook paragraaf 2.2).   

Figuur 3.1  Percentage van de waterlichamen in iedere ecologische kwaliteitsklasse in 2009, huidige toestand en de 
prognose voor 2021.  

Bij de tabel worden de volgende kanttekeningen gemaakt: 

1. De toestand in 2009 is gedeeltelijk gebaseerd  op metingen en  expert judgement. Het 
monitoringprogramma was toen nog niet compleet voor alle waterlichamen en het 
instrumentarium voor de berekening van de oordelen was nog niet af. Een verbetering in 2015 
t.o.v. 2009 kan voor een deel worden toegeschreven aan een te negatieve inschatting van de 
toestand in 2009 en vice versa. 

2. Het verslechteren van de toestand bij vissen in 2015 in vergelijking met 2009 is hoofdzakelijk het 
gevolg van de aanpassingen van de maatlatten (de wijze van beoordeling) en een mogelijke 
overschatting in 2009 (zie punt 1). In het veld is de toestand niet aantoonbaar veranderd. 

3. Bij het opstellen van de prognose (een verplicht onderdeel in de factsheets) is heel voorzichtig te 
werk gegaan. Gezien het feit dat ecologie langzaam reageert op ontwikkelingen en maatregelen 
en vanwege het feit dat er niet een betrouwbaar instrumentarium is om de effecten van 
maatregelen te voorspellen, is de waarde van de prognose betrekkelijk. 

4. De verwachting is dat het in de toekomst makkelijker zal worden om prognoses op te stellen. 
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3.2 Chemische toestand 

Prioritaire stoffen 

Bij de chemische toestand wordt in de eerste plaats gekeken naar de concentraties en 
overschrijdingen van de zogenaamde prioritaire stoffen. De actuele toestand is gebaseerd op een  
meetreeks in de jaren 2011-2013.  Er is nu alleen sprake van overschrijding van de norm voor enkele 
PAK’s (teerachtige stoffen) op twee locaties (een boezem- en een polderkanaal, tabel 3.2). 

In vergelijking met de uitgangstoestand  voor de KRW in 2009 worden de normen voor cadmium, 
DDT achtige stoffen en DEHP (een weekmaker) nu niet meer overschreden. Voor de komende 
planperiode zal de monitoring van de genoemde PAK’s worden voortgezet. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met een aanscherping van de normen voor deze categorie stoffen. Dit kan 
betekenen dat de toestand slechter is dan nu is vastgesteld. De herkomst van de PAK’s is divers. Tot 
de belangrijke bronnen worden gerekend: verkeer, vervoer, effluenten rwzi’s en waterbodem. Er is  
generiek rijksbeleid om de emissie van deze stoffen te verminderen. 

Tabel 3.2   Chemische toestand (prioritaire stoffen) en specifiek verontreinigende stoffen (in de kolom specifiek 
verontreinigende stoffen geven de cijfers in de cellen het aantal keren dat de norm voor ammoniak is 
overschreden in de periode 2011-2013 (39 metingen) weer).  

Naam waterlichaam 
Code 
water-
lichaam 

Water-
type 

Chemische 
toestand 

(prioritaire 
stoffen) 

Specifiek  
verontreinigende  

stoffen: 
ammoniak 

Lende en Noordwoldervaart NL02L1 R5 
  Tsjonger bovenloop NL02L2 R4 
 

1 

Tsjonger middenloop NL02L3 R5 
  Alddjip NL02L4 R5 
  Lauwers NL02L11 R6 
  Friese boezem- overige meren NL02V1 M14 
 

4 

Sneekermeergebied e.o. NL02V9 M14 
  Fluessen e.o. NL02V10 M14 
  Alde Feanen NL02V11 M14 
 

2 

Grutte Wielen NL02V12 M14 
 

1 

Friese boezem- grote ondiepe kanalen NL02L9a M6b 
 

3 

Friese boezem- grote diepe kanalen NL02L9b M7b 
 

2 

Friese boezem- regionale kanalen met scheepvaart NL02L9c M3 
  Friese boezem- regionale kanalen zonder scheepvaart NL02L9d M3 
 

2 

Laagveenplassen Fryslân NL02V4 M27 
 

2 

Nannewiid NL02V5a M14 
 

1 

Lytse Wielen NL02V5b M14 
  Fries kleigebied- zoete polderkanalen NL02L9 M3 
 

1 

Zuidoost Fryslân- vaarten met recreatievaart NL02L10a M3 
 

1 

Zuidoost Fryslân- vaarten zonder recreatievaart NL02L10b M3 
  Midden Fryslân-  polderveenvaarten NL02L14 M10 
 

1 

Noordwestelijke Wouden- regionale  zandkanalen NL02L16 M3 
  Polder eilanden- zwak brakke sloten NL02L12 M1b 
 

3 

Fries kleigebied- zwak brakke polderkanalen NL02L13 M30 
 

3 

Specifiek verontreinigende stoffen 

Naast de prioritaire stoffen is er een categorie specifiek verontreinigende stoffen. Tot deze stoffen 
behoren o.a. een serie zware metalen zoals koper en zink. Bij de bepaling van de actuele toestand is 
nu voor het eerst gecorrigeerd voor de bio-beschikbaarheid. Het resultaat is dat er geen sprake meer 
is van overschrijdingen bij koper en zink. 

Tot de specifiek verontreinigende stoffen behoort ook het gasvormige ammoniak (NH3). Deze stof is 
boven een bepaalde concentratie giftig voor vis. In 14 van de 24 waterlichamen wordt deze giftige 
concentratie enkele malen per jaar overschreden. Een betrekkelijke lage ammonium concentratie 



   

9 

leidt bij een hoge temperatuur en een hoge pH al gauw tot een overschrijding van de norm (tabel 
3.2). Bij de bepaling van de toestand in 2009 is hierover niet gerapporteerd omdat de analyse niet 
nauwkeurig was (een te hoge detectiegrens). Het vaststellen van effecten op organismen is in het 
veld moeilijk te meten. De overschrijdingen hebben in ieder geval niet geleid tot vissterfte. 

De bronnen van ammonium zijn divers. Tot de belangrijke bronnen worden gerekend: effluenten 
rwzi’s, uit- en afspoeling van landbouwgrond en verhard oppervlak. Daarnaast bevat neerslag en ook 
het IJsselmeer een hoeveelheid ammonium. Omdat de norm al wordt overschreden bij een lage 
concentratie ammonium in combinatie met een hoge temperatuur en een hoge pH, is het bijna niet 
haalbaar om normoverschrijdingen te voorkomen door stringente emissiemaatregelen. Dit knelpunt 
wordt samen met collega-waterschappen onderzocht.   

Alle andere specifiek verontreinigende stoffen voldoen aan de norm. 

Overige wateren (niet KRW waterlichamen) 

Het bovenstaande over de chemische toestand heeft betrekking op de resultaten van het actuele 
monitoringprogramma dat wordt uitgevoerd in de waterlichamen. In de waterlichamen zijn geen 
overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen geconstateerd. In kleinere wateren (niet-KRW-
waterlichamen) zijn wel overschrijdingen gevonden, met name in akkerbouwgebieden.  

De resultaten van deze metingen worden niet aan de EU gerapporteerd, maar wel aan het Rijk in het 
kader van de ‘Tweede nota duurzame gewasbescherming 2013-2023’. In deze nota is vastgelegd hoe 
deze overschrijdingen verder verminderd moeten worden. 

Open einden bij de chemische toestand 

Er is een aantal stoffen waarvan de wijze van toetsing aan de normen (door het bevoegde gezag) 
nog niet is afgerond. Dat heeft te maken met het al of niet corrigeren voor (natuurlijke) 
achtergrondgehalten. Het gaat hier om metalen zoals kobalt, vanadium, barium en seleen. 

Daarnaast wordt  de lijst van  de prioritaire stoffen in  de komende planperiode  uitgebreid. Wij 
hebben in 2013 negen van de vijftien nieuwe stoffen gemeten. Alleen bij de stof Irgarol (een 
aangroeiwerend middel) zijn overschrijdingen gevonden. Het is de bedoeling dat voor de nieuwe 
stoffen een landelijk afgestemd meetnet wordt ontwikkeld. Als er in het beheergebied geen 
overschrijdingen voorkomen en er geen aanzienlijke lozingen zijn,  kan extra monitoring achterwege 
blijven. 

Recentelijk zijn metingen naar het voorkomen  van geneesmiddelen in oppervlaktewater en 
effluenten gestart. Voor de meeste van deze stoffen ontbreken nog normen. Ook over de 
monitoring van deze stoffen vindt nog landelijke afstemming plaats. 

3.3 Monitoring van de effecten van maatregelen  

Opstellen van het maatregelenpakket in 2009 

Het gaat bij de KRW om het halen van de gestelde doelen en het uitvoeren van de maatregelen die 
daarvoor nodig zijn. In 2009 is het maatregelenpakket opgesteld op basis van de toen aanwezige 
kennis. Belangrijke bouwstenen waren de resultaten van: 

 uitgebreide onderzoeken naar trends van chemische en biologische componenten (op basis van 
monitoringsresultaten) mede in relatie tot al uitgevoerde maatregelen; 

 modelstudies waaronder het waterkwaliteitsmodel voor de Friese boezem.  

Veronderstellingen die uit het trendonderzoek en de modelstudies naar voren kwamen zijn dat:  

 vooral de inrichting van de watersystemen een belemmering vormt voor het bereiken van een 
goede ecologische toestand;  

 de fosfaat- en stikstofconcentraties al behoorlijk zijn afgenomen; 
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 de concentraties toxische stoffen laag genoeg zijn voor een gezond ecosysteem; 

 verstoringen van de zuurstofhuishouding, de zuurgraad en verzilting ook niet meer aan de orde 
zijn.  

Daarom is gekozen voor het inzetten op inrichtingsmaatregelen zoals het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers, hermeandering van beken, en natuurvriendelijke inrichting in combinatie 
met berging in deelsystemen. Vooral het realiseren van goede groeiomstandigheden voor 
waterplanten zou moeten zorgen voor een goede ecologische toestand. De verwachting was dat dat 
ook zou leiden tot een grotere variëteit in waterdieren, inclusief vissen. Voor vissen is daarnaast 
ingezet op het beter passeerbaar maken van kunstwerken zoals gemalen, stuwen en sluizen. 

Voor de chemische toestand (de prioritaire stoffen) werd ervan uitgegaan dat landelijk generiek 
beleid en maatregelen voldoende waren. Daarom is er geen maatregelenpakket van het Wetterskip 
gericht op prioritaire stoffen, naast het bestaande emissiebeleid. 

Monitoring 

Er is geen garantie dat de geplande maatregelen overal binnen de gestelde tijd tot de gewenste 
goede toestand zullen leiden. Er worden verschillende monitoringsprogramma’s uitgevoerd om de 
effecten van de maatregelen te kunnen volgen:  

 Het KRW monitoringprogramma (zie resultaten in §3.1 en 3.2) in de waterlichamen; 

 Het reguliere monitoringprogramma: dit bevat een veel groter aantal meetpunten, ook buiten 
de waterlichamen; 

 Projectmatig onderzoek, waarin het effect van specifieke maatregelen wordt onderzocht. Een 
voorbeeld daarvan is de intensieve monitoring die wordt uitgevoerd in de zwemplas de Lytse 
Wielen (Groene Ster); 

 Teneinde goed onderbouwde keuzes te maken bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers is 
een monitoringprogramma opgezet om de waterplanten en oevers van alle waterlichamen te 
inventariseren: wat is er, wat kan wel en wat kan niet worden aangelegd. Daarbij wordt ook 
nagegaan wat de oorzaak is als er te weinig waterplanten groeien. De voorstellen voor inrichting 
van natuurvriendelijke oevers in deze Beslisnota zijn ook gebaseerd op dit onderzoek; 

 Vismonitoring om te onderzoeken of aangelegde vispassages of aanpassingen van kunstwerken 
zorgen voor betere vispasseerbaarheid.  

Evaluatie van herstelmaatregelen 

In de afgelopen planperiode zijn diverse gebiedsrapporten opgesteld waarin effecten van 
maatregelen zijn geëvalueerd op basis van monitoringresultaten (tabel 3.3). 

Tabel 3.3  Gebiedsrapporten met resultaten van onderzoek naar effecten van maatregelen. 

Onderwerp Toepassing 

Evaluatie Skarlânnen (verdrogingsproject) Aanpassing beheer door terreinbeheerders 

Evaluatie de Deelen 2000-2012 Aanpassing beheer 

Blauwalgen bij zwemwateren in de periode 1984-2012 in 
relatie tot nutriënten en klimaat 

Formulering maatregelen inrichting en beheer bij 
zwemwater 

Natuurvriendelijke oevers en vis 
Om na te gaan in hoeverre natuurvriendelijke oevers 
bijdragen aan een verbetering van de visstand 
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Naast het uitvoeren van monitoringsprojecten in gebieden heeft het Wetterskip actief deelgenomen 
aan de landelijke KRW-innovatieprojecten (tabel 3.4) in de periode 2009-2012. In deze projecten 
werden de effecten van innovatieve maatregelen in verschillende gebieden in Nederland 
onderzocht. Hiervoor was een Rijksbijdrage beschikbaar en veel waterbeheerders waren hierbij 
betrokken.  

Tabel 3.4  Overzicht van KRW-innovatieprojecten waaraan het Wetterskip heeft deelgenomen.  

Naam KRW innovatieproject Toepassing door Wetterskip Fryslân  

Wetterlânnen Voorstellen voor aanpassing maalregiem en aanleg maalkomen bij gemalen 

Baggernut Bewuste keuzes voor baggerwerk in de Alde Feanen 

Flexibel peil Besluitvorming flexibel peil in een aantal natuurgebieden 

Tijdelijke droogval Kansrijke maatregel, locaties voor vervolg zijn gekozen 

Visvriendelijke gemalen (o.a. 
Offerhaus) 

Kennis en ervaring is door STOWA gebundeld en wordt gebruikt bij het 
ontwerpen van gemalen 

Model PC-lake 
Modelinstrumentarium is gebruikt bij de onderbouwing van de kans rijkheid 
van visstandbeheer op de boezem  

Aqualân Grou 
Beoordeling nut en noodzaak aanvullende zuivering bij rwzi’s (verwerkt in het 
IZP) 

 
Naast de bovengenoemde KRW innovatieprojecten zijn er in de afgelopen planperiode diverse 
andere monitoringsprojecten uitgevoerd met het oog op de onderbouwing van beleid en beheer 
(tabel 3.5). 

Tabel 3.5  Interne monitoringsprojecten en de toepassing van de resultaten.  

Naam project Toepassing door Wetterskip Fryslân  

Evaluatie BOP Aantonen dat gedifferentieerd onderhoud effect heeft. Resultaten worden 
gebruikt door medewerkers die in het veld die de aanpassing van het 
onderhoud moeten uitleggen 

Monitoring geneesmiddelen (in 
ILOW verband) 

Beoordelen van de ernst van de problematiek en beoordeling nut en noodzaak 
aanvullende zuivering. Beïnvloeding landelijk beleid. 

Monitoring 
gewasbeschermingsmiddelen 
i.s.m. 10 andere waterschappen 

Beoordeling ernst en omvang van de problematiek in relatie tot het gebruik en 
de teelten. Resultaten worden vooral gebruikt in de communicatie met de 
agrarische sector. Op Rijksniveau worden de resultaten gebruikt bij het bepalen 
van beleid Gewasbescherming. 

Conclusies 

De monitoring is nog niet lang genoeg uitgevoerd om de uiteindelijke effecten van de genomen 
maatregelen al te kunnen bepalen. De ervaringen tot nu toe wijzen er echter op dat het Wetterskip 
in 2009 goede keuzes heeft gemaakt met betrekking tot het maatregelenpakket. Groeiend inzicht 
heeft wel geleid tot aanpassingen. Problemen met praktische haalbaarheid of de uitvoering hebben 
in sommige gevallen geleid tot het verkennen van alternatieve maatregelen om uiteindelijk de 
doelen te halen. Deze aanpassingen zijn in hoofdstuk 5 beschreven.  

Het is belangrijk om te blijven monitoren om de chemische en ecologische toestand in de gaten te 
houden (en te rapporteren). Monitoring op alleen de KRW-meetpunten is onvoldoende gebleken om 
een goed beeld te krijgen van de ecologische toestand in het hele waterlichaam. Daarom moet ook 
de reguliere monitoring voortgezet worden. Ook voor het bepalen van effecten van maatregelen is 
langdurige monitoring noodzakelijk omdat ecologisch herstel vaak langzaam optreedt. Met 
voortzetting van de monitoring en het onderzoek wordt kennis en inzicht te vergaard om beleid en 
maatregelen in een volgende planperiode (gemotiveerd) bij te kunnen sturen.  

In het algemeen wordt er naar gestreefd om themagericht onderzoek in landelijk STOWA verband 
uit te voeren. Het waterschap heeft de STOWA op 5 december 2013 ontvangen om de dringende 
onderzoeksvragen voor de volgende planperiode te bespreken. 
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4 Resultaten gebiedsproces 

Voor overleg over de KRW-planvorming en –uitvoering is een klankbordgroep KRW opgericht. 
Hierin zijn overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd. In 2012 is een vooruitblik op de 
KRW-planherziening in de klankbordgroep gegeven en besproken. Hierbij zijn ook wensen vanuit de 
belangorganisaties geïnventariseerd.  

In september 2013 is het KRW-gebiedsproces voor de planherziening van start gegaan met een 
gezamenlijke startbijeenkomst van waterschap, provincie en Rijkswaterstaat voor andere 
overheden en belangenorganisaties. Hierin zijn het proces en de inhoud van de planherziening 
toegelicht en afgestemd. Daarnaast heeft een discussie over de inhoud plaatsgevonden, waarbij 
wensen en opmerkingen vanuit de belangengroepen en gemeenten zijn geïnventariseerd.  

Verdere communicatie en overleg met externe belanghebbenden heeft per thema plaatsgevonden: 
natuur, landbouw, gemeenten, visserij, Wadden. Dit is gebeurd via reeds lopende projecten en 
overlegstructuren (PBOW breed, VBC, Graslanden overleg, etc.). 

Tussentijds zijn belanghebbenden in het gebiedsproces van de stand van zaken met betrekking tot 
de KRW planherziening op de hoogte gebracht via een digitale nieuwsbrief (maart 2014). Nadat het 
DB in april heeft ingestemd met de (concept) KRW-factsheets zijn deze samen met de beslisnota op 
de website www.fryslanleeftmetwater.nl geplaatst. Via e-mail zijn de belanghebbenden hiervan op 
de hoogte gebracht.  

Op 12 juni 2014 heeft de slotbijeenkomst plaatsgevonden. Het gebiedsproces is hiermee afgerond. 
Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst van waterschap, provincies en Rijkswaterstaat zijn de 
geplande maatregelen gepresenteerd. Tijdens de discussie is een aantal onderwerpen uitgebreider 
besproken. De reacties van belanghebbenden waren niet zodanig dat aanpassing van het 
maatregelenpakket nodig was. Wel is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.  

De resultaten uit het gebiedsproces zijn opgenomen in het gebiedsadvies. Dit advies is opgenomen 
in bijlage 4.  

  

http://www.fryslanleeftmetwater.nl/
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5 Aanpassing maatregelenpakket 

5.1 Inleiding 

Het maatregelenpakket uit de factsheets van 2010-2015 is bijgesteld op basis van voortschrijdend 
inzicht met betrekking tot realiseerbaarheid van de uitvoering en de relatieve bijdrage van de 
maatregelen aan het bereiken van de ecologische doelen voor KRW-waterlichamen. Ook inbreng 
vanuit het KRW-Gebiedsproces had kunnen leiden tot aanpassing van het maatregelenpakket. 

Bij het formuleren van de maatregelen is rekening gehouden met kosteneffectiviteit en met 
significante schade aan functies en het milieu in brede zin. Een deel van de maatregelen is gefaseerd 
omdat het vanwege praktische redenen en door disproportionele kosten niet mogelijk is om alle 
maatregelen vóór eind 2015 uit te voeren.  

Het uitgangspunt is daarom dat een deel van de ecologische doelen pas in 2027 bereikt kan worden. 
In 2021 wordt nagegaan of er waterlichamen zijn waar ecologische doelen voor één of meer 
kwaliteitselementen naar verwachting niet gehaald kunnen worden in 2027. In dat geval worden 
deze doelen in 2021 (gemotiveerd) bijgesteld.  

Voor een optimale (kosten)efficiëntie en benutting van externe financiering wordt zoveel mogelijk 
afgestemd met maatregelen ten behoeve van Natura 2000, EHS, wateraan- en afvoer en 
waterberging, versterking van kades, etc.  

De stand van zaken en de belangrijkste wijzigingen in het maatregelenpakket zijn hierna per cluster 
van waterlichamen beschreven. 

5.2 Beken 

Achtergrond maatregelenpakket 

In de ROM gebiedsvisies is een maatregelenpakket opgenomen voor herinrichting van de beekdalen 
in Zuidoost Fryslân. Voor de KRW bleek het niet nodig om extra maatregelen te nemen. Het 
geplande maatregelenpakket bleek al tot een belangrijke verbetering te leiden terwijl uitbreiding al 
snel zou leiden tot significante schade aan bestaande functies (landbouw en recreatievaart). Er is 
daarom zoveel mogelijk aangesloten bij de inrichtingsplannen die toen werden opgesteld en 
uitgevoerd op basis van de voorliggende gebiedsvisies.  

Ontwikkeling en uitvoering 

Inmiddels is het natuurbeleid herzien en is een flinke stap terug gedaan in de nog te realiseren 
ecologische verbindingszones en nog te verwerven gronden voor natuurdoelen. Er is grote 
vertraging opgetreden bij de uitvoering van een deel van de inrichtingsprojecten, maar momenteel 
is een aantal projecten weer opgepakt en in uitvoering.  

Het is gebleken dat de inrichtingsprojecten niet altijd volgens de oorspronkelijke visie konden 
worden uitgevoerd. Hierdoor was het nodig om voor de KRW aanvullende inrichtingsprojecten te 
formuleren voor het deel van het Alddjip rond de A7 en voor de Middenloop en Bovenlopen van de 
Tsjonger. De uitvoeringsplannen voor deze aanvullende projecten zijn inmiddels in voorbereiding. 
Het benutten van Rijkssynergiebijdragen kan met deze projecten worden veiliggesteld.  

Daarnaast zijn al veel inrichtingsprojecten uitgevoerd in het deel van de Lende ten zuiden van 
Wolvega en langs de benedenloop van de Tsjonger (dit laatste traject is overigens onderdeel van de 
grote ondiepe boezemkanalen).  

In de middenlopen van de Lende en het Alddjip wordt, waar dat kan, gekozen voor herprofilering. 
Herprofilering betekent versmalling en/of verondieping of verlegging (nieuw of extra smal profiel) in 
combinatie met het aanleggen van inundatiezones. Daardoor zal de stroomsnelheid toenemen, 
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terwijl de waterafvoer gegarandeerd blijft. Deze delen van de beken krijgen dan weer een deel van 
hun beekkarakter terug waardoor de kans groter is dat de ecologisch doelen die daarbij horen 
gehaald worden.  

Alternatief is verbreding door de aanleg van natuurvriendelijke oeverzones en het aansluiten van 
oude meanders. Dan wordt het beekkarakter niet hersteld maar wordt de ecologische toestand wel 
beter dan in de huidige situatie. De ‘beken’ zullen dan meer gemeen hebben met de 
natuurvriendelijk ingerichte kanalen en vaarten.  

Voor de benedenlopen wordt vooralsnog ingestoken op behoud van het huidige karakter. Ze zijn 
ook grotendeels onderdeel van de boezem. Oude meanders en oeverzones worden waar nodig en 
mogelijk geschikter gemaakt voor de groei van meer waterriet en waterplanten.  

Langs de Tsjonger Middenloop wordt ingezet op het aansluiten van oude meanders in 
natuurgebieden, herinrichting en verlenging van de bestaande nevengeul, en op tussenliggende 
trajecten inrichting van natuurvriendelijke oevers langs de Tsjonger zelf.  

Voor de bovenlopen van de Tsjonger is de oevereigenaren gevraagd om met een inrichtingsplan te 
komen waarmee de ecologische KRW-doelen kunnen worden gehaald. 

Tabel 5.1  Overzicht KRW-inrichtingsopgave beken. 

Beken: herprofilering incl. 
natuurvriendelijke oevers & 
meanders* 

Totaalopgave 
tot 2027 (km) 

Uitgevoerd 
t/m 2013 

(km) 

Uitvoering 
verwacht 

2014-15 (km) 

Opgave 
2016-2021 

(km) 

Inschatting 
restopgave 

2022-2027 (km) 

Lende en Noordwoolder Vaort (L 1)** 12,7 7,7 0 5 n.t.b. 

Tsjonger bovenloop (L 2) 18 - - 9 9 

Tsjonger middenloop (L 3) - 
middenloop 

16,5 1,5 15 *** - 

Alddjip (L 4) - middenloop > 12,5 1,0 6,5 5 n.t.b. 

Lauwers (L 5)  n.t.b. - - - n.t.b. 

Totalen > 60 km (20 ha) 32 19 9 

*)   inclusief aansluiten oude meanders 
**)  excl. Noordwoolder Vaort: daar indien nodig natuurvriendelijke oevers aanleggen of deels verbreden 
***) mogelijk deels na 2015 

5.3 Friese boezem 

Natuurvriendelijke inrichting boezemmeren 

In de boezem is het realiseren van ondiepe en luwe, met riet en waterplanten begroeibare zones de 
belangrijkste KRW-maatregel. Hiervoor is aangesloten bij de WB21-maatregel (2009) om tot 2030 
de boezemberging uit te breiden met 1400 ha. Voor 2015 is de realisatie van 700 ha boezemberging 
als tussendoel gekozen. Deze doelen zijn in 2009 in zijn geheel als KRW opgave overgenomen. Eind 
2013 was deze opgave al ruim gerealiseerd (meer dan 100 ha extra).  

De WB21-doelstelling voor berging in deelsystemen voor de periode 2016-2021, zal vóór eind 2015 
worden herzien. De herziene WB-21-inrichtingsdoelstelling wordt niet meer in zijn geheel als KRW-
maatregel overgenomen. Alleen WB-21-maatregelen die een direct positief effect hebben op de 
ecologische waterkwaliteit worden overgenomen. Het gaat daarbij met name om het realiseren van 
voldoende hectares waterriet en ondiep-water-zones voor overige waterplanten in boezemmeren. 
De uitvoering de KRW-maatregelen wordt wel zoveel mogelijk gekoppeld aan WB21-maatregelen.  

De realisatie van voldoende hectares waterriet en waterplanten kan plaatsvinden in bestaande riet- 
en boezemlanden, zomerpolders, in overige gebieden buiten de regionale waterkeringen of in 
gebieden die binnen de regionale waterkeringen gelegen zijn (verleggen van waterkeringen en 
daarmee extra boezemberging). 
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De opgaven zijn per waterlichaam aangegeven in tabel 5.2. Ze zijn en worden na vegetatie-
inventarisaties verder uitgewerkt per individueel boezemmeer. De benodigde 
inrichtingsmaatregelen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan Oever- en Kadeherstelprojecten, 
Natura 2000- en EHS-projecten en het Friese-Meren-project. 

Tabel 5.2  Overzicht opgave KRW maatregelen in boezemmeren. 

Boezemplassen en –meren: 
natuurvriendelijke inrichting 

Totaalopgave 
2010-2027 
(km=ha) 

Uitgevoerd 
t/m 2013 
(km=ha) 

Uitvoering 
verwacht 
2014-15 
(km=ha) 

Opgave 
2016-2021 
(km=ha) 

Inschatting 
Restopgave 
2022-2027 
(km=ha) 

FB (Friese boezem) - overige meren (V 1) 76 22 - 11 43 

FB - Sneekermeergebied e.o. (V 9)* 35 5 7 23 
 

FB - Fluessen e.o. (V 10)* 69 43 - 26 - 

FB - Alde Feanen (V 11)* 71 1 20 50 - 

FB - Grutte Wielen (V 12)* 5 3 2 - - 

Totalen - boezemkanalen 256 103 110 38 

* inclusief Natura 2000 opgaven. 

Natuurvriendelijke oevers in boezemkanalen 

De oorspronkelijke ambitie om 50% van de oeverlengte in boezemkanalen natuurvriendelijk 
inrichten is losgelaten omdat dit niet uitvoerbaar en niet kosteneffectief is. Om de beschikbare 
financiën effectief in te zetten, is ervoor gekozen om in principe alleen nog boezemkanalen 
natuurvriendelijk in te richten die benoemd zijn als KRW-waterlichaam.  

Naar verhouding de meeste natuurvriendelijke oevers worden aangelegd in ecologisch belangrijke 
boezemkanalen. Hierbij wordt gestreefd naar het natuurvriendelijk inrichten van 50% van de 
tweezijdige oeverlengte (bij voorkeur één zijde in zijn geheel). In regionale boezemkanalen zonder 
scheepvaart streeft het Wetterskip naar 30% natuurvriendelijke inrichting. In de overige KRW-
boezemkanalen waar door scheepvaart de ecologische potenties lager zijn, is het streven om 
minimaal 10% van de oever natuurvriendelijk in te richten. De oorspronkelijke KRW opgave in 
oppervlakte blijft hiermee vrijwel ongewijzigd. Er worden minder kilometers gerealiseerd maar met 
een grotere breedte. Deze worden aangelegd op de locaties waar het kan en het ecologisch het 
meest effectief is. 

Randvoorwaarde is dat voornoemde inrichtingspercentages ook daadwerkelijk nodig blijken te zijn 
om de vegetatiebedekkingsdoelstellingen te realiseren. Het kan namelijk ook zo zijn dat er al 
voldoende watervegetatie of groeimogelijkheden in bepaalde kanalen aanwezig is. In dat geval 
hoeft een minder hoog percentage van de oevers natuurvriendelijk te worden ingericht. Dit wordt 
nagegaan door een vegetatie-inventarisatie uit te voeren vóórdat een herinrichtingsproject wordt 
uitgevoerd. 

In de natuurvriendelijke oevers wordt zowel ruimte voor waterriet als voor overige waterplanten 
gereserveerd. De inrichting vindt plaats door bij voorkeur en waar mogelijk bestaande keringen 3 tot 
5 meter naar achteren leggen op het moment dat deze versterkt en/of opgehoogd dienen te 
worden. Daarmee kan ook zoveel mogelijk extra lokale boezemberging worden gerealiseerd.  

Het aantal aan te leggen ha/km (tabel 5.3) is herzien op basis van de gemiddelde breedte van 
natuurvriendelijke oevers die in de praktijk worden aangelegd (3 meter), de in 2009 gestelde doelen 
voor bedekking met vegetatie en het streefpercentage in te richten oevers, zoals hiervoor 
beschreven.  

Vooralsnog wordt uitgegaan van de aanleg van minimaal 10 km natuurvriendelijke oevers per jaar in 
de periode 2016-2021. In 2021 wordt bij de planherziening voor de periode 2022-2027 bepaald 
hoeveel km extra er dan nog kan/moet worden aangelegd. 
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Tabel 5.3  Overzicht opgave KRW maatregelen in boezemkanalen. De totaalopgave is berekend door het percentage 
oeverlengte van de totale oeverlengte per waterlichaam te bepalen. 

Boezemkanalen 
(nu gekoppeld aan O&K-projecten) 

% 
oever-
lengte 

Totaalopgave 
2010-2027 

(km)* 

Uitgevoerd 
t/m 2013 

(km) 

Uitvoering 
verwacht 
2014-15 

(km) 

Opgave 
2016-2021 

(km) 

Inschatting 
Restopgave 
2022-2027 

(km) 

FB - grote ondiepe kanalen (L 9a) 10% 83 52 5 13 13 

FB - grote diepe kanalen (L 9b) 10% 42 7 7.5 14 14 

FB - regionale kanalen + scheepvaart (L 9c) 10% 57 29 0 14 14 

FB - regionale kanalen - scheepvaart (L 9d) 30% 78 21 8 25 25 

Totalen – boezemkanalen  260 (78 ha) 129,5 66 66 

*)  Voor de inschatting van de restopgave is ervan uitgegaan dat in ecologisch belangrijke boezemkanalen en in regionale 
boezemkanalen zonder scheepvaart gemiddeld 30% natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden. 

Visstandbeheer 

Het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen in de oeverzone alleen zal in de meeste Friese 
boezemmeren waarschijnlijk niet leiden tot het behalen van de doelen in het hele waterlichaam 
(inclusief het open water). De Friese boezemmeren hebben een te hoge biomassa brasem. Een hoge 
brasemstand veroorzaakt troebel water waarin te weinig waterplanten kunnen groeien. Dit heeft 
ook een negatief effect op andere ecologische parameters. Het wegvangen van grote hoeveelheden 
brasem in boezemmeren kan een effectieve en goedkope maatregel zijn om de ecologische 
toestand te verbeteren. 

Met de partijen die deelnemen in de Visstandbeheercommissie (VBC) Fryslân en een aantal experts 
is in 2009 overeengekomen dat er in de periode 2010-2015 een pilot visstandbeheer in een geschikt 
meer zou worden uitgevoerd. In 2011 zijn samen met Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 
Fryslân criteria en randvoorwaarden opgesteld voor de uitvoering van een dergelijke pilot. Het is nog 
niet gelukt een (boezem)meer te vinden waarin de belasting met fosfaat zodanig is dat een pilot 
visstandbeheer met een redelijke kans op succes kan worden uitgevoerd.  

Het onderzoek en de modellering worden voortgezet. Zodra de randvoorwaarden dit toestaan zal 
de pilot visstandbeheer worden uitgevoerd. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit in de 
planperiode 2016-2021 zal plaatsvinden. Op dit moment zijn er geen alternatieve maatregelen 
voorhanden die het probleem van de hoge brasemstand in de boezem kunnen oplossen. 

5.4 Laagveenplassen  

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen in de laagveenplassen (o.a. De Deelen, Rottige 
Meente-Braandemeer, Alde Feanen) genomen, zoals: 

 baggeren van de voedselrijke sliblaag; 

 aanleggen van bufferzones om wegzijging van water tegen te gaan; 

 voorzuivering van inlaatwater via een helofytenfilter of een lange aanvoerroute; 

 natuurlijker peilbeheer. 

Het succes van de maatregelen is wisselend en hangt af van de lokale situatie. Ecologisch herstel 
treedt in een aantal gevallen wel op, maar gaat geleidelijk. Een aantal pilots en onderzoeken is nog 
niet afgerond. De periode tot 2021 wordt benut om na te gaan welke kwaliteitsverbetering nog 
optreedt en welke aanvullende kosteneffectieve maatregelen nog genomen kunnen worden na 
2021.  

De maatregelen in de komende planperiode betreffen geen grootschalige inrichtingsmaatregelen 
maar vooral beheermaatregelen zoals het toestaan van beperkte peilfluctuaties (de Deelen) en het 
gebruiken van helofytenfilters of een lange aanvoerweg voor de zuivering van ingelaten water. 
Daarnaast wordt nog een aantal onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld het onderzoek naar de 
effecten van het tijdelijk laten droogvallen van wateren op de vegetatie.  
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5.5 Meren in poldergebieden  

In het Nannewiid en de Lytse Wielen zijn al veel maatregelen uitgevoerd. In de Lytse Wielen is 
daarbij meer dan 5 ha ruimte voor waterriet en andere waterplanten ingericht (tabel 5.4). Gezien de 
hoopgevende ontwikkeling van de watervegetatie in het Nannewiid (maatregelen uitgevoerd vóór 
2009) wordt verwacht dat hier geen inrichtingsmaatregelen voor ontwikkeling van de vegetatie 
genomen hoeven te worden. Wel wordt onderzocht welke maatregelen nog kosteneffectief kunnen 
zijn. Wat het halen van de KRW-doelen betreft is fasering van een aantal doelen nodig in verband 
met nalevering van nutriënten vanuit de waterbodem en de traagheid waarmee het ecologische 
herstel optreedt. 

Tabel 5.4  Overzicht opgave KRW maatregelen in poldermeren. 

Poldermeren: natuurvriendelijke 
oevers 

Totaalopgave 
tot 2027 (ha) 

Uitgevoerd 
t/m 2013 (ha) 

Uitvoering 
verwacht 2014-15 

Opgave 
2016-2021 

Inschatting 
restopgave 
2022-2027 

Nannewiid (V5a)* nader te bepalen - - - - 

Lytse Wielen/Groene Ster (V 5b) 5 5 - - - 

Totalen 5 5 - - 

*In het Nannewiid moet een inventarisatie van de water- en oevervegetatie nog uitwijzen of maatregelen nodig zijn.  

5.6 Kanalen en vaarten in polders en vrij afstromende gebieden 

Natuurvriendelijk inrichting in combinatie met extensivering van het onderhoud 

Voor de eerste planperiode (2010-2015) stond in kanalen en vaarten buiten de boezem het 
aanleggen van natuurvriendelijke oevers in combinatie met waterberging gepland. Hierover zijn in 
de KRW-gebiedsprocessen afspraken gemaakt. De realisatie verloopt echter langzaam vanwege de 
weerstand van grondeigenaren om hiervoor een deel van hun land af te staan.  

Nader onderzoek, bestaande uit inventarisatie van water- en oeverplanten in het grootste deel van 
de KRW-polderwateren, heeft bovendien uitgewezen dat naast de hoge nutriëntengehalten het 
intensieve onderhoud een goede ecologische toestand in de weg staat. Extensivering van het 
onderhoud is daarom een effectieve maatregel.  

Vanuit het Beheer en Onderhoudsplan (BOP) is het streven al gericht op het zoveel mogelijk 
bereiken van het ‘ecologische basisniveau’ van onderhoud. Dat betekent dat hoofdwatergangen niet 
vaker dan 1 x per jaar, alleen in het najaar gehekkeld hoeven te worden. Daarnaast moeten ze breed 
genoeg zijn om ze jaarlijks wisselend vanaf één kant te hekkelen met de maaikorf waarbij een zo 
breed mogelijke water(planten)strook aan de andere kant kan worden gespaard.  

Voor de KRW-hoofdwatergangen wordt dit doel aangescherpt. De strook water die niet wordt 
gehekkeld moet minimaal 50 cm breed zijn, maar waar dat kan 1 tot 2 meter breed, met als richtlijn: 
minimaal 10% van de breedte. Dit om een goede ecologische toestand in hoofdwatergangen buiten 
de boezem te kunnen realiseren. Daarnaast zal vaak ook de nutriëntenbelasting nog verder moeten 
worden teruggebracht om een grotere soortenrijkdom aan planten en dieren te krijgen. 

Van de hoofdwatergangen is ongeveer 10% KRW-waterlichaam. Dit zijn de grote 
hoofdwatergangen, doorgaans met een breedte van meer dan 6 meter. Het doel is om in 2027 in 
50% van de KRW hoofdwatergangen het onderhoud te hebben geëxtensiveerd tot 1 x per jaar 
eenzijdig schonen (strook water minimaal 1 meter breed niet meer hekkelen). Hiervoor moet deze 
maatregel per jaar in 10 km van de KRW hoofdwatergangen worden doorgevoerd.  

Het extensiveren van het onderhoud kan leiden tot een verhoogd risico op belemmering van de 
waterafvoer. Dit kan leiden tot een grotere kans op inundatie van aangelegen terreinen. Ook 
bestaat de kans dat de wateraanvoer niet snel genoeg kan plaatsvinden (op de hogere zandgronden 
boven boezem peil). Dit kan gecompenseerd worden door: 
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 het verbreden van de watergang; 

 het aanleggen van een natuurvriendelijke oever; 

 het aanleggen van een verlaagd talud (droog of plas-dras): dit talud mag niet bemest worden 
maar kan wel worden gebruikt voor begrazing. 

Met deze maatregelen wordt in feite een integraal profiel gerealiseerd, waarbinnen ruimte is voor 
voldoende wateraan- en afvoer en voor de ecologie (planten en dieren). Daarnaast kan er ook voor 
gekozen worden om niet te compenseren (liever een grotere kans op nat gras dan minder hectares 
productieve landbouwgrond).  

Bovengenoemde maatregelen kunnen ook gerealiseerd worden middels groen-blauwe diensten. 
Hiermee kan dan invulling gegeven worden aan het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). 
Medefinanciering is mogelijk via POP3 (Plattelands OntwikkelingsProgramma). Per gebied kan de 
voorkeur voor één van de maatregelen verschillen. Binnen groenblauwe diensten en POP3 kunnen 
collectieven van agrariërs aangeven hoe zij deze opgave willen realiseren in aaneengesloten 
trajecten (binnen de randvoorwaarden van wateraan- en afvoer, ecologie en onderhoud). Het is van 
belang dat er vooraf concrete prestatie-afspraken worden gemaakt die deels vanuit de collectieven 
van agrariërs, maar deels ook door het waterschap zullen worden gerealiseerd.  

Voor de planperiode 2016-2021 wordt uitgegaan van het verbreden van minimaal 10 km KRW-
hoofdwatergang per jaar met 2-3 meter en het aanleggen van 5 km natuurvriendelijke oevers per 
jaar in hoofdwatergangen die niet verbreed (kunnen) worden (tabel 5.5). Ofwel minimaal 60 km 
verbreding (18 ha) en 30 km natuurvriendelijke oevers in de hele planperiode. In 2020-21 zal de 
restopgave voor de planperiode 2022-2027 worden bepaald.  

De ecologische kwaliteit in hoofdwatergangen die geen KRW-waterlichaam zijn (dit is ca. 90% van 
de hoofdwatergangen) en in overige watergangen, kan ook op deze manier worden verbeterd. Van 
veel agrariërs die hun bedrijfsvoering willen vergroenen via het leveren van waterdiensten grenzen 
de percelen aan overige (hoofd)watergangen.  

Daarom is hiervoor een aanvullende KRW-maatregel geformuleerd. Namelijk het 
verbreden/herprofileren van minimaal 10 km per jaar overige (hoofd)watergangen in polders en vrij 
afstromend gebied (tabel 5.5). De kosten hiervan kunnen gedekt worden uit het KRW-
inrichtingsbudget en provinciale en POP3-bijdragen.  

Tabel 5.5  Overzicht (minimale) opgave herprofilering kanalen en vaarten in KRW-waterlichamen in polders en vrij 
afstromende gebieden. 

Overige kanalen en vaarten: herprofilering 
verbreden/natuurvriendelijke oevers 

Totaalopgave 
2010-2027 

(km) 

Uitgevoer
d t/m 2013 

(km) 

Uitvoering 
verwacht 
2014-15 

(km) 

Opgave 
2016-2021 

(km) 

Inschatting 
Restopgave 
2022-2027 

(km) 

Fries kleigebied - zoete polderkanalen (L9) 49 2 4 24 19 

ZO Fryslân - vaarten met recreatievaart (L10a) 6 0 2 4 - 

ZO Fryslân - vaarten zonder recreatievaart (L10b) 12 0 2 5 5 

Midden Fryslân - polderveenvaarten (L14) 90 11 4 35 40 

NW Wouden: regionale zandkanalen (L16) 22 5 10 7 - 

Polder eilanden - zwak brakke sloten (L12) 15 0 10 5 - 

Fries kleigebied - zwak brakke polderkanalen (L13) 31 19 12 - - 

Overige niet-KRW (hoofd)watergangen > 120 - > 60 > 60 

Totalen  >345 (12 ha) 81 > 140 > 124 

Waterberging in deelsystemen in relatie tot ecologische waterkwaliteit 

Voor waterberging is in 2009 aangesloten bij het toen bestaande WB21-beleid en zijn geen extra 
hectares opgevoerd als aanvullende KRW-maatregel. De WB21-beleidsdoelstelling van 2009 was 
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om vóór 2030 de waterberging in deelsystemen met 1650 ha uit te breiden. In 2009 is voorgesteld 
om daarvan 600 ha te realiseren in de periode 2010-2015. Eind 2013 was hiervan 314 ha gerealiseerd.  

De WB21-doelstelling voor berging in deelsystemen voor de periode 2016-2021, zal vóór eind 2015 
worden herzien. Voorgesteld wordt de herziene WB-21-inrichtingsdoelstelling niet meer in zijn 
geheel als KRW-maatregel over te nemen, maar alleen die maatregelen die effectief zijn voor de 
ecologische waterkwaliteit. 

Door verbreding van watergangen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers op grotere schaal 
(ook buiten KRW-waterlichamen) worden de ecologische waterkwaliteit en de water aan- en afvoer 
verbeterd. Daarnaast wordt ingezet op de aanleg van maalkommen bij minstens zes gemalen. Dit is 
zowel voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de polder als voor het verlagen van de 
nutriëntenbelasting op de boezem. Deze KRW-maatregelen inclusief die buiten de KRW-
waterlichamen zelf, leveren ook een bijdrage aan het realiseren van meer waterberging in 
deelsystemen.  

5.7 Vispassages 

Het beter passeerbaar maken van kunstwerken (vooral gemalen, sluizen en stuwen) voor vis is ook 
voor de KRW een belangrijke maatregel. In het rapport ‘Fryslân aan de slag met vismigratie’ van 
2011, zijn de belangrijkste migratieknelpunten in kaart gebracht en mogelijke oplossingen 
voorgesteld. In totaal zijn 129 prioritaire knelpunten benoemd waarvan er waarschijnlijk eind 2015 al 
meer dan 80 zullen zijn opgelost (opgave was 43). Er blijven naar verwachting circa 40 belangrijke 
knelpunten over na 2015 (tabel 5.6).  

Tabel 5.6 Overzicht opgave vispasseerbaar maken van kunstwerken per waterlichaam. 

Vispassages 
Totaalopgave 

2010-2027 
(km) 

Uitvoering 
verwacht 
voor 2016 

(km) 

Opgave 
2016-
2021 
(km) 

Inschatting 
Restopgave 
2022-2027 

(km) 

Lende en Noordwoolder Vaort (L 1)** 5 5 - - 

Tsjonger bovenloop (L 2) 12 12 - - 

Tsjonger middenloop (L 3) - middenloop 3 3 - - 

Alddjip (L 4) - middenloop 5 2 2 - 

Lauwers (L 5)  1 1 - - 

FB (Friese boezem) - overige meren (V 1) 17 13 4 - 

FB - Sneekermeergebied e.o. (V 9) 6 5 1 - 

FB - Fluessen e.o. (V 10) 6 4 2 - 

FB - Alde Feanen (V 11) 4 3 1 - 

FB - Grutte Wielen (V 12) 2 1 - 1 

FB - grote ondiepe kanalen (L 9a) 5 3 2 - 

FB - grote diepe kanalen (L 9b) 5 5 - - 

FB - regionale kanalen + scheepvaart (L 9c) 4 4 - - 

FB - regionale kanalen - scheepvaart (L 9d) 4 3 1 - 

Laagveenplassen Fryslân (V 4) 5 1 3 1 

Nannewiid (V 5a) 0 - - - 

Lytse Wielen / Groene Ster (V 5b) - - - - 

Fries kleigebied - zoete polderkanalen (L9) 5 4 - 1 

ZO Fryslân - vaarten met recreatievaart (L10a) 6 - - 6 

ZO Fryslân - vaarten zonder recreatievaart (L10b) 4 - 4 - 

Midden Fryslân - polderveenvaarten (L14) 6 - 6 - 

NW Wouden: regionale zandkanalen (L16) 4 4 - - 

Polder eilanden - zwak brakke sloten (L12) 8 2 4 2 

Fries kleigebied - zwak brakke polderkanalen (L13) 17 14 2 1 

Totaal 133 88 33 12 
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Voor de lange termijn is het doel dat alle gemalen visvriendelijk zijn en passeerbaar van polder naar 
boezem. Sinds 2009 worden bij de bouw van nieuwe en renovatie van bestaande kunstwerken deze 
zoveel mogelijk visvriendelijk (geen schade aan vis) en vispasseerbaar gemaakt van polder naar 
boezem. Als de extra kosten meer bedragen dan €50.000 per pomp dan wordt het gemaal niet 
aangepast maar wordt nagegaan of het zinvol is om in plaats daarvan een (tweezijdige) vispassage 
in de buurt van het gemaal te maken. Dit is het geval bij gemalen die als KRW–knelpunt zijn 
aangewezen.  

Aparte vismigratievoorzieningen voor migratie van boezem naar polder worden aangebracht als de 
polder groter dan 500-1000 ha is en als uit monitoring blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden voor 
meerdere vissoorten zijn om via gewone inlaten de polder in te komen. Randvoorwaarde hierbij is 
dat er geen andere obstakels, zoals stuwen, in de polder aanwezig zijn die vrije migratie in de polder 
zelf onmogelijk maken.  

Daarnaast zijn veel kleine visvriendelijke gemalen gebouwd ter vervanging van oude gemalen. Deze 
zijn veelal niet als KRW-knelpunt opgevoerd. 

5.8 Keuzepakket Landbouwmaatregelen ten behoeve van Nitraatrichtlijn en KRW 

De opgaven voor KRW in landbouwgebied liggen op het gebied van nutriënten, inrichting en 
bestrijdingsmiddelen. Deze opgaven zijn ook in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
(DAW) benoemd. Met LTO noord is afgesproken dat het DAW invulling krijgt via werken met groen-
blauwe diensten. De maatregelen die hiervoor geleverd kunnen worden, kunnen vallen onder POP-3 
(Platteland OntwikkelingsProgramma). Voor deze maatregelen zullen via het Rijk (Europese) POP3-
bijdragen beschikbaar komen van 50%, met daarnaast cofinanciering door Provincie, waterschap en 
agrariërs. Ook maatregelen tegen erfafspoeling kunnen binnen DAW worden uitgevoerd.  

Deze maatregelen en doelen worden opgenomen in het Investeringsprogramma Lanlik Gebiet van 
de provincie Fryslân. Belangrijke doelen hierbij zijn het voldoen aan de eisen van de KRW en de 
Nitraatrichtlijn.  

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) biedt bovendien de kans aan 
akkerbouwers om via waterdiensten te voldoen aan de vergroeningseisen. Op dit moment is de 
financiële omvang van dit maatregelenpakket nog onzeker (zie §7.2). Het is nog niet duidelijk voor 
welke opties voor groenblauwe diensten gekozen zal worden en op welke schaal dit gerealiseerd 
kan worden. Daarom is een KRW-maatregel ‘Keuzepakket landbouwmaatregelen ten behoeve van 
Nitraatrichtlijn en KRW’ geformuleerd. Wanneer in een latere fase concretere prestatie-afspraken 
worden gemaakt, kunnen deze eventueel nog als extra KRW-maatregel(en) worden opgenomen. 
Vanwege de onzekerheid over de financiering is deze maatregel nog niet in hoofdstuk 7 
opgenomen.  

5.9 Maatregelen rwzi’s 

Met het investeringsprogramma voor de rwzi’s wordt sinds ca. 2005 een verwijderingsrendement 
van 85% voor nutriënten gerealiseerd. Waar het oppervlaktewater niet aan de kwaliteitsnormen 
voldoet en het oppervlaktewater voor meer dan 10% uit effluent bestaat, wordt op de zuiveringen 
nog een aantal (beheer)maatregelen doorgevoerd om de emissie nog verder terug te dringen. Dit is 
opgenomen in het IZP (Integraal ZuiveringsPlan).  
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6 Beschermde gebieden 

De KRW onderscheidt ‘beschermde gebieden’. Het gaat hierbij om Natura2000-gebieden, 
Zwemwateren en Drinkwaterbeschermingsgebieden. Maatregelen die betrekking hebben op het 
watersysteem ten behoeve van deze gebieden worden overgenomen als KRW-maatregel. 
Maatregelen voor drinkwaterbeschermingsgebieden, en PAS- en verdrogingsmaatregelen voor 
Natura2000-gebieden die geen waterlichaam zijn, worden opgenomen in het provinciale KRW-
maatregelenpakket voor grondwaterlichamen.  

6.1 Natura 2000 gebieden  

Bij het aanwijzen van waterlichamen en het opstellen van de KRW-maatregelen is rekening 
gehouden met de Natura-2000 gebieden. Zo zijn de Natura-2000 gebieden Fluessen, het 
Sneekermeergebied, de Alde Feanen en de Grutte Wielen begrensd als een apart waterlichaam. Ook 
de laagveenplassen vormen tezamen één waterlichaam, omdat deze gebieden allemaal zijn 
aangewezen als natuurgebied met vergelijkbare doelstellingen. Zie voor oppervlaktewater- 
maatregelen in deze Natura 2000 gebieden §5.3 en §5.4. 

Daarnaast is er een aantal Natura 2000 gebieden waar weinig oppervlaktewater is. Deze gebieden 
zijn geen KRW waterlichaam. Wel geldt voor de meeste van deze Natura-2000 gebieden een 
wateropgave. De specifieke maatregelen per gebied volgen uit het N-2000 proces (opstellen 
beheerplannen). Daarin worden afspraken gemaakt over watermaatregelen, verantwoordelijkheden 
en (co)financiering.  

Over de afspraken m.b.t. watermaatregelen moet binnen het N2000 proces eerst bestuurlijk 
commitment plaatsvinden, dan pas kunnen watermaatregelen eventueel overgeheveld worden naar 
het KRW-maatregelenpakket 2016-2021 voor grond- en oppervlaktewaterlichamen. 

Het Natura 2000 proces loopt nog. Bestuurlijk commitment wordt pas eind van de zomer (uiterlijk 1 
november) verwacht. In het kader van de PAS maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof) is 
een deel van de afspraken al gemaakt maar hiervoor moet nog een besluit genomen worden door 
het Rijk over de verdeling van gelden.  

Maatregelen in het oppervlaktewater vallen in principe onder verantwoordelijkheid van het 
Wetterskip. Voor grondwaterafhankelijke N2000 gebieden (als daar problemen zijn) geldt dat de 
maatregelen voor rekening komen van de provincie.  

6.2 Zwemwater 

De nieuwe Europese Zwemwaterrichtlijn is in 2006 van kracht geworden. In het beheergebied van 
Wetterskip Fryslân bevinden zich 32 zwemwateren. Inmiddels is voor 30 zwemwateren een 
zwemwaterprofiel opgesteld. Voor Swanneblom en Vlinderslag gebeurt dat de komende jaren. 

In de zwemwaterprofielen is aangegeven welke omgevingsfactoren een negatieve invloed kunnen 
uitoefenen op de zwemwaterkwaliteit. Als deze factoren leiden tot het overschrijden van 
zwemwaternormen dienen maatregelen te worden genomen.  

In 2014 en 2015 zullen alle zwemwaterprofielen opnieuw worden beoordeeld. Daar waar fysieke of 
andere omgevingsfactoren zijn veranderd, zullen de profielen worden geactualiseerd. Hier kunnen 
eventueel nieuwe maatregelen uit voortkomen. Als het waterhuishoudkundige maatregelen betreft, 
zullen deze nog worden opgenomen als KRW maatregel.  

De zwemwateren moeten voldoen aan zwemwaternormen voor fecale verontreiniging. De 
beoordeling resulteert in één van de vier klassen: slecht, aanvaardbaar, goed, uitstekend. De 
Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat in 2015 alle zwemwateren minstens de beoordeling 
“aanvaardbaar” hebben en het aantal met “ uitstekend” of “goed “ beoordeelde zwemwateren 
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toeneemt. Bij de jaarlijkse beoordeling na afloop van het badseizoen 2013 bleek dat drie 
zwemwateren “slecht” scoren, namelijk De Leijen, Eastermar en Swanneblom (bijlage 5). Daarnaast 
hebben negen andere zwemwateren slecht gescoord in één of meer van de drie jaren daarvoor. 

Voor drie zwemwateren (Pottenstrand, Zwem en Surfcentrum Balk en Eeltsjemar) zijn inmiddels 
verbeteringsplannen in de afrondende fase. Uit deze plannen komen geen waterhuishoudkundige 
maatregelen naar voren. Daarom worden ze niet opgenomen als KRW maatregel. Voor zes 
zwemwateren met een lage beoordeling: Burgumer Mar, Easter Mar, Indijk, de Kuilart, de 
Driesprong en de Leijen is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van fecale verontreiniging. De 
belangrijkste oorzaken zijn illegale lozingen van beroeps- en recreatievaart, jachthavens, bezoekers 
en overstorten. Nader onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen mogelijk effectief zijn. Als het 
waterhuishoudkundige maatregelen betreft, zullen deze in de KRW beslisnota en basisdocument 
worden opgenomen.  

Locaties met een slechte beoordeling die nog niet nader zijn onderzocht, zijn: Swanneblom 
Langwarder Wielen, Grutte Wielen, Elahuizen De Lange Hoek en Kannedemeer. De laatste drie 
hebben de laatste twee jaren wel een goede beoordeling. De prioriteit ligt dus bij Swanneblom en 
Langwarder Wielen. 

Of het aantal met uitstekend of goed beoordeelde zwemwateren toeneemt, is nog niet in de 
beoordelingsresultaten terug te zien. Dat komt vooral door recente wijzigingen in de 
beoordelingsmethodiek. De komende jaren moet dit wel onder de aandacht blijven, want met alleen 
maatregelen in wateren die nu de beoordeling ‘aanvaardbaar’ niet halen is het mogelijk dat niet aan 
alle eisen wordt voldaan. Ook hier kunnen dus nog waterhuishoudkundige maatregelen uit 
voortvloeien. 

 



   

23 

7 Financiering maatregelen 

7.1 Overzicht maatregelen en financiering 

Met de invulling van de inrichtingsopgave uit hoofdstuk 5 wordt een zeer groot deel van de 
waterlichamen geschikt gemaakt om de benodigde (minimale) vegetatiebedekking te kunnen 
halen. Daarmee worden ook de leefomstandigheden voor andere planten en dieren verbeterd en 
kunnen mogelijk ook de andere ecologische doelen worden gehaald. Aanvullend worden 
migratiebarrières vispasseerbaar gemaakt.  

De investeringskosten voor deze maatregelen zijn geraamd en omgerekend naar investeringen per 
jaar. Vervolgens is aangegeven uit welke budgetten de investeringen gefinancierd moeten worden 
(tabel 7.2). Hierbij is een aantal uitgangspunten gehanteerd: 

 De Meerjarenbegroting 2014-2018 is kaderstellend. Deze is geëxtrapoleerd naar 2021.  

 De KRW-maatregelen worden zoveel mogelijk integraal met andere doelen/maatregelen 
aangepakt en daarmee deels ook uit (integrale) budgetten voor het Herstelprogramma Oevers 
en Kaden en de provinciale budgetten voor inrichting van de EHS, Natura2000 en de Friese 
Meren betaald.  

 De provincie zal daarnaast €800.000 per jaar bijdragen aan de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en het verbreden van hoofdwatergangen buiten de EHS.  

 Via POP-3 zal jaarlijks €0,9 tot €2,9 miljoen euro beschikbaar komen voor investeringen om te 
voldoen aan de eisen van de KRW en de Nitraatrichtlijn (zie ook §7.2). Hiervan is nu €1,05 miljoen 
per jaar ingerekend voor financiering van het KRW-maatregelenpakket dat minimaal 
gerealiseerd moet worden (zie tabel 7.2).  Als er meer POP3-geld beschikbaar komt, kan een 
groot deel van de cofinanciering geleverd worden uit het budget voor KRW-inrichting. Dan kan 
een groter deel van de restopgave van de KRW al in de komende planperiode worden 
gerealiseerd en hoeven minder maatregelen gefaseerd te worden naar de derde planperiode 
2021-2027. 

 Met het POP-geld en cofinanciering van Provincie en Wetterskip kan een keuzepakket met 
maatregelen ten behoeve van de KRW en de Nitraatrichtlijn worden uitgevoerd. Dit pakket is 
financieel nog niet opgenomen in tabel 7.2. De investeringsbedragen uit budgetten van WF voor 
KRW-maatregelen zijn opgenomen in tabel 7.1. 

Tabel 7.1 Overzicht investeringen uit budgetten WF (in duizenden Euro’s, conform MP 2014-2018) 

 Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Herstelprogramma O&K
1
 300 300 300 300 300 300 

KRW-inrichtingsmaatregelen 2.200 2.200 3.000 2.200 2.200 2.200 

KRW-vispassages (onderdeel budget gemalen)
2
 270 270 270 270 270 270 

Totaal  2.770 2.770 3.570 2.770 2.770 2.770 

1)  Betreft alleen het deel van het O&K-budget dat gereserveerd wordt voor inrichting oevers. 
2)  Betreft alleen het deel van het gemalenbudget dat gereserveerd wordt voor vispassages. 
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Tabel 7.2  Financiering van het KRW-maatregelenpakket 2016-2021 (nvo = natuurvriendelijke oever) 

Cluster Maatregelen Prestaties Kosten Dekking 

  
2016-
2021 

Per jaar 
Kosten per 

jaar 

Herstel-
programma  

Oevers & Kaden 

KRW 
vispassagebudget 

(onderdeel 
gemalenbudget) 

KRW 
inrichtings-

maatregelenbudget 
Provincie 

Verwachte 
POP3-bijdrage 

Friese boezem Aanleg ondiepe zones meren1,2 > 60 ha > 10 ha >€500.000   >€250.000 >€250.000  

Aanleg nvo’s boezemkanalen3 66 km > 10 km €1.000.000 €300.000  €200.000 €500.000  

Beken Beekdalherstel: herprofilering 
Lende en Alddjip4 

10 km p.m. €400.000   €200.000 €200.000  

Kanalen, vaarten en 
hoofdwatergangen, in 
polders en vrij 
afstromende 
gebieden5 
 

Verbreden  
KRW-hoofdwatergangen5 

> 60 km > 10 km €500.000   €125.000 €125.000 €250.000 

Verbreden  
overige hoofdwatergangen6 

> 60 km > 10 km €500.000   €125.000 €125.000 €250.000 

Aanleg nvo’s  
KRW-hoofdwatergangen7 

30 km 5 km €500.000   €125.000 €125.000 €250.000 

Maalkommen > 6 > 1 €600.000   €300.000 pm €300.000 

Overige  KRW-vispassages 33 > 5 €270.000  €270.000    

Keuzepakket 
landbouwmaatregelen (POP3)8 

n.t.b.  n.t.b.    max 25% 50% 

Totaal    €4.270.000 €300.000 €270.000 €1.325.000 

 
€800.000 O&K 
>€450.000 EHS 

+ provinciale POP3 

€1.050.000 

1) Financiering voor de aanleg van 70 ha in de Alde Feanen - vóór 2015 20 ha en na 2015 50ha - is al geleverd. De waterschaps- en provinciale bijdragen voor dit LIFE-project zijn hier niet 
vermeld. Voor de overige boezemmeren gaat het om een minimale KRW-opgave. Voor het realiseren van duurzaam en robuust ingerichte boezemmeren is meer nodig.  

2) De provincie financiert minimaal 50% van de aanleg van de onderwater-delen. De provincie financiert binnen de EHS 100% van de kosten van grondaankoop, afkoop grondgebruik, en 
de onderhoudskosten, plus de kosten van inrichting van drogere en plas-dras/ moeras delen buitenwaterriet en waterplantenzones. Deze kosten zijn niet in de tabel meegenomen. 

3) Langs boezemkanalen gaat het om meerkosten ten opzichte van herstel van de kaden zelf. Na 2016 zal binnen het programma O&K 15 km kade per jaar worden aangepakt, geïnitieerd 
vanuit kadeherstel. Voor realisatie van de natuurvriendelijke inrichtingsopgave zullen deels afzonderlijke (Oever-)projecten moeten worden opgestart.  

4) De provincie financiert minimaal 50% van de aanleg van de onderwaterdelen. De provincie financiert 100% van grondaankoop / afkoop grondgebruik, onderhoudskosten, kosten 
inrichting drogere en plas-dras/moeras delen buitenwaterriet en waterplantenzones. Deze kosten zijn niet in de provinciale bijdrage meegenomen. 

5) Voor waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in landbouwgebieden komen POP3-bijdragen beschikbaar van 50% van de totaalkosten. Hiermee kunnen maatregelen ten 
behoeve van de KRW en de Nitraatrichtlijn worden gerealiseerd, zoals verbreding of herprofilering van watergangen, aanleg van maalkommen, en (andere) maatregelen om de 
nutriëntenbelasting vanuit de landbouw te beperken.  

Voor de eerste €0,9 miljoen POP3-bijdrage levert het waterschap de resterende 50% aan de totaalkosten. Er komt nog maximaal €2 miljoen extra POP3-geld beschikbaar ten behoeve 
van Nitraatrichtlijn- en KRW-maatregelen waar zowel provincie als waterschap ieder een bijdrage van 25% aan moeten leveren (ieder dus maximaal €1 miljoen). Het POP3-geld kan 
deels al vóór 2016 worden ingezet middels voorfinanciering. Voorlopig wordt het gereserveerd voor een Keuzepakket landbouwmaatregelen (zie §5.8). 

6) Vergroeningsmaatregelen landbouw via waterdiensten (POP3) worden ook buiten de waterlichamen gerealiseerd. 

7) Inclusief inrichting Tsjonger Bovenlopen: 9 km. 

8) Het KRW-inrichtingsbudget en de POP3-bijdragen van Rijk en Provincie kunnen worden ingezet voor het Keuzepakket Landbouwmaatregelen, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
inrichting van het watersysteem in landbouwgebieden en om de belasting met nutriënten en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw verder te beperken (50% cofinanciering POP-3, 25% 
cofinanciering Provincie), maar ook voor extra inrichtingsmaatregelen om de boezemmeren robuust en duurzaam in te richten (provinciale bijdrage 50%). Het werken met Groen-
blauwe diensten zal een belangrijke rol spelen bij de realisatie van maatregelen in landbouwgebieden. 
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7.2 Externe financiering 

De externe financiering voor uitvoering van maatregelen in het landelijk gebied is geprogrammeerd 
in het Programma Lanlik Gebiet van de provincie Fryslân. In dit programma zijn de provinciale 
beleidsdoelstellingen voor het landelijk gebied voor de periode 2014-2020 geprogrammeerd 
inclusief de daarbij behorende middelen. Het Programma Lanlik Gebiet is de opvolger van het 
provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied (PMJP).  

De middelen in het programma zijn onder andere bedoeld voor het realiseren van de EHS (Natuur 
Netwerk Nederland). Hierbij heeft het voldoen aan internationale verplichtingen (N2000 en KRW) 
prioriteit. 

Natuurvriendelijke Inrichting oevers en kaden 

De provincie heeft € 800.000 per jaar gereserveerd voor bijdragen aan natuurvriendelijke inrichting 
van oevers en kaden buiten de EHS. Een deel van dit geld kan, naast POP3-gelden, naar verwachting 
ook worden ingezet voor het verbreden van hoofdwatergangen. Er komt nog maximaal €2 miljoen 
extra POP3-geld per jaar beschikbaar voor inrichtingsmaatregelen (zie hierna: POP3). Dit geld kan 
deels ingezet worden voor de hier geformuleerde inrichtingsmaatregelen. 

KRW maatregelen binnen EHS 

Voor het realiseren van KRW maatregelen binnen de EHS zijn middelen voor de ontwikkelopgave 
natuur beschikbaar. De KRW maatregelen vormen dan onderdeel van de natuurontwikkeling. Dit is 
o.a. het geval bij de beekdalherstelprojecten Lende en Alddjip, in de Alde Feanen en in de 
boezemmeren. Welk deel van de EHS middelen hiervoor ingezet kan worden is op dit moment 
moeilijk in te schatten. Uitgangspunt voor KRW-inrichtingsmaatregelen binnen de EHS is 50% 
provinciale financiering voor de onderwaterdelen en 100% voor de droge en moerasdelen en het 
onderhoud.  

POP3 

Tussen het Rijk en de provincies zijn afspraken gemaakt over de inzet van POP3 middelen. Het 
inmiddels toegezegde deel van POP3 dat bedoeld is voor waterhuishoudkundige inrichting zal 
worden ingezet voor de volgende waterdoelen (bedragen per jaar):  
- innovatie waterkwaliteit €100.000; 
- flankerende kavelruil voor waterdoelen €100.000; 
- Inrichtingsmaatregelen watersysteem €650.000; 
- Beheervergoedingen groen-blauwe diensten €50.000. 

In totaal gaat het om €900.000 per jaar, waar het waterschap een bijdrage van €900.000 naast moet 
zetten. De provincie betaalt niet mee aan dit deel. Deze cofinanciering kan grotendeels uit het KRW-
inrichtingsbudget worden betaald.  

Het is waarschijnlijk dat er nog veel meer, maximaal € 2 miljoen per jaar, extra POP3-geld 
beschikbaar komt voor landbouwmaatregelen die bijdragen aan Nitraatrichtlijn- en KRW-doelen.  
Voor dit deel zullen WF en PF dan ieder 25% cofinanciering moeten leveren (ieder maximaal €1 
miljoen). De noordelijke waterschappen en provincies nemen de komende maanden besluiten over 
de cofinanciering om de POP3 gelden te borgen.  

Deze extra gelden kunnen ingezet worden om nog meer inrichtings- en (andere) nutriënten-
beperkende maatregelen te realiseren in landbouwgebieden. De benodigde cofinanciering kan dan, 
wat WF betreft, eveneens voor een groot deel uit het jaarlijks resterende KRW-inrichtingsbudget  
betaald worden. 
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Bijlage 1 Wijzigingen begrenzing waterlichamen 
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Bijlage 2 Waterlichamenkaart 

 



 

28 

Bijlage 3 Ecologische toestand 2009, huidige toestand en prognose voor 
2021 per waterlichaam 

Naam waterlichaam 
Code en 
watertype 
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Lende en Noordwoldervaart NL02L1 R5 nvt nvt nvt 
 

0,54 
  

0,31 
  

0,08 
 

Tsjonger bovenloop NL02L2 R4 nvt nvt nvt 
 

0,43 
  

0,28 
  

0,06 
 

Tsjonger middenloop NL02L3 R5 nvt nvt nvt 
 

0,53 
  

0,33 
  

0,09 
 

Alddjip NL02L4 R5 nvt nvt nvt 
 

0,59 
  

0,30 
  

0,09 
 

Lauwers NL02L11 R6 nvt nvt nvt 
 

0,44 
  

0,38 
  

0,02 
 

Friese boezem- overige meren NL02V1 M14 
 

0,33 
  

0,37 
  

0,38 
  

0,09 
 

Sneekermeergebied e.o. NL02V9 M14 
 

0,39 
  

0,17 
  

0,38 
  

0,06 
 

Fluessen e.o. NL02V10 M14 
 

0,20 
  

0,17 
  

0,38 
  

0,05 
 

Alde Feanen NL02V11 M14 
 

0,35 
  

0,29 
  

0,38 
  

0,16 
 

Grutte Wielen NL02V12 M14 
 

0,26 
  

0,29 
  

0,38 
  

0,11 
 

Friese boezem- grote ondiepe 
kanalen 

NL02L9a M6b 
 

0,57 
  

0,38 
  

0,22 
  

0,82 
 

Friese boezem- grote diepe kanalen NL02L9b M7b 
 

0,80 
  

0,36 
  

0,40 
  

0,52 
 

Friese boezem- regionale kanalen 
met scheepvaart 

NL02L9c M3 
 

0,62 
  

0,27 
  

0,32 
  

0,65 
 

Friese boezem- regionale kanalen 
zonder scheepvaart 

NL02L9d M3 
 

0,51 
  

0,06 
  

0,26 
  

0,37 
 

Laagveenplassen Fryslân NL02V4 M27 
 

0,62 
  

0,46 
  

0,41 
  

0,59 
 

Nannewiid NL02V5a M14 
 

0,28 
  

0,54 
  

0,38 
  

0,22 
 

Lytse Wielen NL02V5b M14 
 

0,33 
  

0,17 
  

0,38 
  

0,18 
 

Fries kleigebied- zoete 
polderkanalen 

NL02L9 M3 
 

0,54 
  

0,39 
  

0,46 
  

0,52 
 

Zuidoost Fryslân- vaarten met 
recreatievaart 

NL02L10a M3 
 

0,46 
  

0,48 
  

0,40 
  

0,70 
 

Zuidoost Fryslân- vaarten zonder 
recreatievaart 

NL02L10b M3 
 

0,57 
  

0,69 
  

0,46 
  

0,94 
 

Midden Fryslân-
  polderveenvaarten 

NL02L14 M10 
 

0,55 
  

0,51 
  

0,48 
  

0,69 
 

Noordwestelijke Wouden- 
regionale zandkanalen 

NL02L16 M3 
 

0,52 
  

0,27 
  

0,28 
  

0,61 
 

Polder eilanden- zwak brakke 
sloten 

NL02L12 M1b nvt nvt nvt 
 

0,54 
  

0,30 
  

0,53 
 

Fries kleigebied- zwak brakke 
polderkanalen 

NL02L13 M30 
 

0,73 
  

0,43 
  

0,31 
  

0,33 
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Bijlage 4 Advies uit het gebiedsproces 

Dit advies uit het gebiedsproces is een (samenvattende) weergave van de onderwerpen die in het 
KRW-gebiedsproces aan de orde zijn gekomen en van de discussie die daarover is gevoerd. De 
geformuleerde adviezen zijn adviezen vanuit de partners in het gebiedsproces aan de partijen die de 
KRW-maatregelen moeten vaststellen (Wetterskip en Provincie).  

Opzet gebiedsproces 

Voorafgaand aan het eerste Stroomgebiedbeheerplan (2010-2015) is een uitgebreid gebiedsproces 
gehouden waarin gezamenlijk is gekomen tot de opgestelde ecologische doelen en de 
maatregelenpakketten voor de KRW waterlichamen.  

Het gebiedsproces voor de huidige planherziening is klein gehouden. Het proces richtte zich 
voornamelijk op de actualisatie/bijstelling van KRW doelen en KRW maatregelen. In november 2012 
is in de Klankbordgroep-KRW, waarin overheden en belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd, 
de KRW-planherziening aangekondigd en is gevraagd de achterban te raadplegen voor inbreng in 
het KRW-gebiedsproces.  

Op 5 september 2013 is het gebiedsproces van start gegaan, met een gezamenlijke 
startbijeenkomst, georganiseerd door Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.  Op 
basis van de bevindingen uit de startbijeenkomst hebben waterschap, provincie en Rijkswaterstaat 
de vervolgstappen voor het gebiedsproces besproken. De verdere uitwerking vond per thema 
plaats: natuur, landbouw, gemeenten, visserij, wadden. Voor ieder van deze thema’s is overlegd met 
de betrokken partijen. Dit gebeurde zoveel mogelijk binnen bestaande overlegstructuren. Het 
gebiedsproces is afgesloten met een bijeenkomst op 12 juni 2014.  

Deelnemers aan het gebiedsproces waren LTO Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Recreatieschap Marrekrite, Gemeenten, Friese Milieufederatie, Rijkswaterstaat 
Noord Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Port of Den Helder, Programma ‘Naar een 
rijke Waddenzee, Provincie Fryslân, Vitens, Sportvisserij Fryslân, Beroepsvisserij Fryslân, 
Waddenvereniging, Watersportverbond, Klankbordgroep Gastvrij Fryslân. 

De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten en de tussentijdse overleggen aan bod zijn gekomen, 
zijn in dit gebiedsadvies beschreven. Voor elke onderwerp is ten slotte het advies weergegeven.  

Maatregelen gemeenten 

Tijdens de startbijeenkomst is de stand van zaken van de gemeentelijke KRW maatregelen 
gepresenteerd. De conclusie was dat de gemeenten nagenoeg klaar zijn met de KRW-opgaven die 
ze zijn aangegaan aan het begin van de voorgaande planperiode. De gemeenten hebben vervolgens 
vanuit het GAWO (Gemeentelijk Ambtelijk Wateroverleg) gezamenlijk aangegeven dat de 
gemeenten in het vervolg van het gebiedsproces een bescheiden rol zouden innemen. De 
gemeenten gaan -uiteraard- verder met het nemen van waterkwaliteitsmaatregelen. 

In de komende planperiode zullen de gemeenten veel minder (of niet) uitvoerder van KRW-
maatregelen zijn. Wel zullen ze een faciliterende rol hebben, bijvoorbeeld bij de uitvoering van 
ruimtelijk beleid of het verlenen van vergunningen. Dit betekent dat gemeenten geen maatregelen 
vaststellen, maar wel betrokken blijven vanwege de gemeentelijke rol bij de uitvoering van 
maatregelen door bijvoorbeeld Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. Ook bij het uitvoeren van 
maatregelen in zwemwateren spelen gemeenten een belangrijke rol.  
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Advies: 

 Gemeenten tijdig betrekken bij de uitvoering van projecten, vooral daar waar vergunningen 
nodig zijn of het gaat om uitvoering van ruimtelijk beleid. Gemeenten kunnen dan 
faciliteren; 

 Samen met de gemeenten de verbetering van de zwemwaterkwaliteit aanpakken.  

Natuur 

Natura 2000 gebieden 

De KRW maatregelen met betrekking tot Natura 2000 gebieden zijn afgestemd in het Natte 
Graslanden Overleg (Provincie, Waterschap, Natuurbeheerders). Binnen dit overleg is gewerkt aan 
een afwegingskader voor KRW doelen en Natura 2000 doelen. KRW maatregelen kunnen in natte 
graslanden leiden tot een te hoge waterstand. Anderzijds vragen veel verdroogde graslanden om 
een hogere grondwaterstand. Het afwegingskader levert een keuze in de verdeling van de 
natuurdoelen (droog en nat) over de beschikbare gronden. Hierbij wordt gestreefd naar grotere, 
robuuste gebieden met een optimale benutting van de aanwezige potenties in een gebied (zoals 
kwelstromen).  

Beekdalen 

Tijdens de startbijeenkomst is voorgesteld om in de komende planperiode in De Lende en het 
Alddjip  vooral te kiezen voor beekdalherstel in de vorm van herprofilering (zodat de stroming 
hersteld wordt) in plaats van het realiseren van brede meanders. Hierover lijkt over het algemeen 
overeenstemming te zijn. Dit zal worden meegenomen in de inrichtingsplannen die voor deze beken 
worden ontwikkeld en de besluitvorming die hierover zal plaatsvinden.  

Verdrogingsbestrijding 

Tijdens de startbijeenkomst is de wens uitgesproken dat de verdrogingsbestrijding in Natura2000 
gebieden met een grondwateropgave voor de KRW wordt geëvalueerd. Hier zou een prioritering uit 
moeten rollen voor de komende planperiode. De provincie heeft dit opgepakt en alle 
verdrogingsmaatregelen op een rij gezet. Ook zijn de mogelijkheden voor het vasthouden van water 
in hogere delen van grondwaterlichaam Dekzand Rijn Noord onderzocht (zie voor meer informatie 
KRW documenten van Provincie Fryslân).  

Advies:  

 Bij het opstellen van plannen die voortkomen uit de KRW aansluiten bij de veenweidevisie 
en rekening houden met weidevogels; 

 Bij de keuze van gebieden voor KRW maatregelen gebruik maken van het afwegingskader 
voor natuurdoelen; 

 Prioriteit geven aan maatregelen in de Lende en het Alddjip. 

Bergingsopgave in relatie tot de KRW 

In de eerste planperiode waren alle waterbergingsmaatregelen (VBA) ook opgenomen in het KRW 
maatregelenpakket. Voor de komende planperiode is besloten om de maatregelen die geen effect 
hebben op de ecologische doelen in de waterlichamen niet meer op te nemen. Deze maatregelen 
worden nog wel uitgevoerd maar hebben als doel alleen waterberging. Maatregelen die zowel op 
waterberging als op ecologische doelen een positief effect hebben, zijn wel opgenomen in het KRW 
maatregelenpakket.  

Deelnemers aan de slotbijeenkomst vroegen zich af of dit wel kan aangezien er resultaatverplichting 
geldt voor de maatregelen. In 2009 is het gehele maatregelenpakket voor de drie planperioden tot 
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en met 2027 opgesteld. De maatregelen voor de periode 2010-2015 zijn vastgesteld en kennen een 
resultaatsverplichting. Het Wetterskip heeft de resultaatsverplichting over het geheel bezien 
gehaald. Voor sommige maatregelen ligt het Wetterskip voor op de planning (bijvoorbeeld 
natuurvriendelijke oevers in de boezem) voor andere maatregelen achter (bijvoorbeeld 
natuurvriendelijke oevers in de polder). Dit laatste wordt veroorzaakt door moeizame 
grondverwering. Mits goed onderbouwd, kunnen maatregelen voor de tweede planperiode worden 
geschrapt, doorgeschoven of aangepast. Dit vindt plaats binnen het proces van de actualisatie van 
het KRW-maatregelenpakket voor de periode 2016-2021. Voor de maatregelen die voor de tweede 
planperiode worden vastgesteld geldt vervolgens weer de resultaatsverplichting.  

Advies: 

 Waar mogelijk VBA maatregelen combineren met KRW maatregelen. 

Pilot beheervisserij 

De VBC- Friese boezem is op 27 januari 2014 geïnformeerd over het aanstaande traject naar het 
nieuwe SGBP (2016-2021) en de actuele toestand voor wat betreft het onderdeel vis. De ecologische 
toestand is bepaald met de landelijke KRW maatlatten. Vooral in de beken en boezemmeren scoort 
de visstand slecht op de KRW maatlatten. Er is gezamenlijk gediscussieerd over de nauwkeurigheid 
van de beoordeling en over de mogelijkheden om de visstand te beïnvloeden en te sturen.  

Maatregelen voor de waterkwaliteit die een directe relatie hebben met de visserij zijn opgenomen in 
het Visplan van de VBC. Een voorbeeld hiervan zijn de voorwaarden die gelden voor het uitzetten 
van karpers. Deze maatregelen zijn over het algemeen niet als KRW-maatregelen aangemerkt.  

Een uitzondering hierop is de pilot beheervisserij die wel als KRW-maatregel is opgenomen. 
Visstandbeheer kan een kosteneffectieve maatregel zijn om de ecologische toestand in de boezem 
te verbeteren. In overleg met de beroeps- en sportvisserij is besloten om beheervisserij pas toe te 
passen als een geschikte locatie met voldoende lage nutriëntengehalten en -belastingen is 
gevonden. Dit is tijdens de afgelopen KRW planperiode nog niet gelukt. De Leijen is onderzocht 
maar bleek nog niet voedselarm genoeg om een goed resultaat te kunnen garanderen. De 
nutriëntenbelasting was nog te hoog. De komende jaren wordt onderzocht of alsnog een geschikte 
locatie kan worden gevonden. In dat geval zal in de periode 2016-2021 alsnog een pilot 
beheervisserij worden opgestart. Na de pilot wordt beoordeeld of visstandbeheer breder in het 
watersysteem ingezet kan worden. Mocht er zich de komende planperiode weer geen geschikte 
locatie voordoen dan wordt de maatregel onderbouwd nogmaals doorgeschoven. De sport- en 
beroepsvissers vinden een pilot visstandbeheer te beperkt. Men acht het eerder nuttig en haalbaar 
dat een pilot wordt uitgevoerd waarbij in een gebied de belasting, inrichting en beheer helemaal 
worden afgestemd op de verbetering van de visstand en de ecologische toestand in brede zin. 

Blijvende monitoring om de ontwikkelingen in de visstand te volgen wordt nodig geacht. Verder 
werd gewezen op de aandachtspunten die de sport- en beroepsvisserij hebben ingebracht in de 
Notitie Belangrijke Waterbeheerkwesties van het Ministerie van I&M (2012). 

Advies: 

 De visstand goed blijven monitoren; 

 Een pilot visstandbeheer alleen uitvoeren in combinatie met andere maatregelen en/of in 
een gebied waar de belasting laag genoeg is en de ecologische inrichting al op orde is. 
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Zwemwateren 

Tijdens de bijeenkomst van het Friese Meren Project op 25 maart 2014 (Klankbordgroep Gastvrij 
Fryslân) heeft Wetterskip Fryslân een presentatie gegeven over de ontwikkeling van de 
waterkwaliteit in de Friese zwemwateren. Niet alle zwemwateren voldoen aan de eisen van de 
Zwemwaterrichtlijn (zie paragraaf 6.2). Er is in enkele zwemwateren nog een te hoge mate van 
fecale verontreiniging, grotendeels veroorzaakt door lozingen van afvalwater door recreatievaart.  

Daarnaast is in een groot aantal zwemwateren sprake van bloeien van blauwalgen, waardoor een 
waarschuwingsbord geplaatst moet worden of een zwemverbod moet worden ingesteld. Dit is niet 
goed voor het imago van de betreffende zwemwateren. Blauwalgenbloei kan ontstaan als het water 
voedselrijk is en de temperatuur hoog is.  

Het Wetterskip is verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de kwaliteit van de zwemwateren 
en stelt daarnaast de zwemwaterprofielen op. Vanuit die rol heeft het Wetterskip een trekkende rol 
in het nemen van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit op zwemlocaties. Dit 
betekent echter niet dat het Wetterskip de verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de realisatie 
van alle maatregelen. Vaak zijn hiervoor eigenaren of beheerders van zwemlocaties aan zet.  

Een deel van de problematiek op zwemlocaties wordt veroorzaakt door factoren die buiten de 
zwemlocaties liggen. Belangrijk hierbij zijn de lozingen van vuilwater door de recreatievaart. Het 
effect hiervan gaat ook verder dan de zwemlocaties. Schoon zwemwater is van belang voor de 
recreatie in Fryslân. Hierbij wordt een beeld nagestreefd van een Friese boezem met fris en helder 
water met een gevarieerde plantengroei en visstand waarin de recreant grenzeloos kan varen en 
onbezorgd kan zwemmen in de Friese boezem. Voordat een dergelijk beeld gerealiseerd is moet er 
nog veel gebeuren. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. 
Afgesproken is dat de Provincie hierin een trekkende rol neemt. Vanuit de provincie zal het initiatief 
genomen worden om te bekijken of het gezamenlijke streven bekrachtigd kan worden door het 
sluiten van een convenant met de betrokken partners.  

Advies: 

 Gezamenlijk (met provincie, gemeenten, Klankbordgroep gastvrij Fryslân, Recreatieschap 
de Marrekrite en het Watersportverbond) de zwemwaterproblematiek aanpakken waarbij 
het Wetterskip de regie voert;  

 De samenwerking tussen de betrokken partijen bij het verbeteren van de kwaliteit van 
zwemwateren en het oplossen van de bredere vuilwaterproblematiek borgen in een 
convenant.  

 Goed en vaak communiceren naar recreanten om illegale lozingen van afvalwater tegen te 
gaan. 

Begrenzing van waterlichamen 

Het Wetterskip heeft de begrenzing van enkele waterlichamen aangepast en een aantal kanalen van 
categorie (met of zonder scheepvaart) veranderd. Bij de toekenning van deze categorieën is 
uitgegaan van het referentiejaar 2002. De regionale boezemkanalen zonder scheepvaart, die een 
formele vaarwegfunctie voor motorvaartuigen hebben op de kaart uit het Plan Kleine 
Waterrecreatie van 2002 van de provincie, worden (alsnog) ingedeeld in de categorie 
boezemkanalen met scheepvaart.  

Waar kanalen die formeel geen scheepvaartfunctie, wél een scheepvaartfunctie krijgen, of waar een 
opwaardering van de scheepvaartfunctie plaatsvindt, moeten maatregelen genomen worden om 
ervoor te zorgen dat geen achteruitgang van de ecologische of chemische toestand plaatsvindt (dit 
geldt ook voor de Wurdumer Feart, waar men een sloepenroute van wil maken). Dit betekent dat 
compensatiemaatregelen uitgevoerd moeten worden om achteruitgang van de ecologische 
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toestand te voorkomen. Vaak zal dit betekenen dat ondiepe, luwe zones elders of op een andere 
manier moeten worden gerealiseerd.  

Advies:  

 Bij wijzigingen in vaarwegfuncties tijdig bepalen welke KRW doelen voor het waterlichaam 
gelden en een plan maken voor compensatie om achteruitgang van de ecologische toestand 
te voorkomen. 

Nutriënten 

Nederland heeft ten opzichte van andere landen een relatief slechte ecologische toestand 
(nutriënten en biologische kwaliteitselementen). Dit wordt vooral veroorzaakt door de matige 
oppervlaktewaterkwaliteit en de onnatuurlijke inrichting van de wateren. Na een lange periode van 
daling van de fosfaat- en stikstofconcentraties, zijn deze vanaf 2006 stabiel gebleven. In Fryslân zijn 
landbouwgebieden in de polders een belangrijke bron van nutriënten voor het boezemsysteem. 

Waarom de nutriëntengehalten in het water niet verder dalen is niet overal goed te verklaren. De 
kunstmestgiften zijn na 2006 nog wel gedaald en het beleid is de laatste jaren steeds verder 
aangescherpt, vooral voor fosfaat. In sommige delen van Fryslân zijn er andere belangrijke bronnen 
van nutriënten. In het noordelijke kleigebied is sprake van fosfaatrijke kwel. Daar is het echter geen 
knelpunt doordat het zoete water naar de Waddenzee afstroomt en dus niet in de boezem 
terechtkomt. Bovendien zijn in deze waterlichamen de normen minder streng. Ook in veengebieden 
zijn vaak veel nutriënten opgeslagen in de bodem, die als gevolg van oxidatie van veen in het 
oppervlaktewater terecht komen.” Om dit tegen te gaan is een ander peilbeheer nodig. Ook hier is 
de inzet van agrariërs nodig om dit mogelijk te maken.  

De trends in Fryslân komen wel overeen met de landelijke trends (daar is dezelfde stabilisatie te 
zien). De herkomst van de nutriënten is niet overal te verklaren. De wisseling van polder- en 
boezemwater (inlaat van boezemwater in de zomer en afvoer van polderwater op de boezem in de 
winter) maakt het systeem in Fryslân complex. 

De belasting vanuit andere gebieden/landen via de grote rivieren is afgenomen. De kwaliteit van het 
rivierwater en het IJsselmeerwater is de afgelopen jaren flink verbeterd. Voor Fryslân geldt dat de 
kwaliteit van het IJsselmeerwater beter is dan dat van de Friese boezem.  

Advies: 

 Goed uitzoeken waardoor de nutriëntengehalten in het water niet verder dalen en met een 
duidelijke verklaring komen in de communicatie met agrariërs. 

Landbouw 

Generieke maatregelen 

Het Rijk is met de Europese Commissie in overleg over het verlengen van de derogatie voor 
nitraatbelasting (van 2014 t/m 2017). Er mag dan 250 kg stikstof uit dierlijke mest gebruikt worden 
per hectare op voorwaarde dat ten minste  80 % van de grond uit grasland bestaat. Ook voor het 
Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn liggen de maatregelen nog niet vast.  

De voorgestelde maatregelen voor het vijfde Actieprogramma nitraatrichtlijn zijn: 

 De veehouderij maakt afspraken met producenten van diervoeders om de hoeveelheid fosfaat in 
het voer te verminderen; 

 Veehouders moeten hun mestoverschot laten verwerken; 

 Mest kan worden verwerkt voor de export. 
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Deze generieke maatregelen moeten leiden tot een verdere afname van het mestoverschot. Het 
Rijk draagt niet financieel bij aan regionale maatregelen gericht op afname van de 
nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. 

Regionale maatregelen: DAW 

Maatregelen die binnen de landbouwsector genomen worden ten behoeve van KRW doelen kunnen 
worden uitgevoerd binnen het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer is een plan van LTO om agrariërs mee te laten werken aan de doelen van de KRW en 
het Deltaplan Zoetwatervoorziening. Het plan is omarmd door de Unie van Waterschappen, het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de landelijke Stuurgroep Water. Regionaal wordt het 
verder uitgewerkt door LTO en de waterschappen.  

De agrariërs (vertegenwoordigd door LTO Fryslân) zijn betrokken bij de planherziening voor de 
Kaderrichtlijn Water. In 2013 heeft een aantal malen overleg plaatsgevonden tussen LTO en het 
Wetterskip (ambtelijk en bestuurlijk). Hierbij is gesproken over het DAW en de belangrijkste 
wijzigingen in het KRW maatregelenpakket.  

Eén van de onderwerpen die hierin aan bod kwam, is het nemen van KRW maatregelen in de 
polders. Om het areaal watervegetatie uit te breiden zijn maatregelen nodig, zoals het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers of het verbreden van watergangen. De uitvoering hiervan loopt 
vertraging op doordat grondverwerving moeizaam verloopt. Het onderbrengen van KRW-
maatregelen in POP-3, waarmee inkomenssteun voor agrariërs gerealiseerd kan worden, levert 
nieuwe kansen voor waterkwaliteitsmaatregelen in agrarische gebieden.  

Binnen het DAW vinden momenteel de eerste pilot projecten plaats, waarbij agrariërs binnen een 
deelgebied zelf maatregelen nemen en het beheer gaan oppakken om waterdoelen te behalen. Dit 
wordt deels gefinancierd vanuit POP 3. Het betreft vooral het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers en het onderhoud hiervan.  

Ook maatregelen tegen de afspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen kunnen binnen het 
DAW worden uitgewerkt. In kleinere wateren in het akkerbouwgebied overschrijden 
bestrijdingsmiddelen nog regelmatig de norm. Agrariërs hebben tijdens de startbijeenkomst 
voorgesteld om betere technieken te gebruiken en akkerrandenbeheer toe te passen. Hierbij wordt 
in een rand langs de akker niet bemest en worden geen bestrijdingsmiddelen gebuikt. Hiervoor kan 
financiering vanuit het GLB verkregen worden (als >5% van de akker als onbemeste akkerrand in 
beheer is).  

LTO geeft aan dat het goed werkt als er voor iedere partij winst te halen is. Voorlichting aan 
agrariërs over de mogelijkheden is hierbij van groot belang. Dit wordt per gebied opgepakt  

Een andere optie is het baggeren van voedselrijke hoofdwatergangen. Dit is echter een dure 
maatregel, vooral als de bagger afgevoerd moet worden. Een alternatief is de bagger over het land 
te spuiten. Dit dient dan als bemesting van het land. Of deze maatregel effectief is moet nader 
onderzocht worden.  

Advies: 

 Naar agrariërs duidelijk aangeven waarom geplande maatregelen effectief zijn;  

 Maatregelen in het vervolgtraject gezamenlijk met Provincie en LTO verder uitwerken 
binnen het DAW; 

 Win-win situaties zoeken; 

 Gebruik maken van het GLB; 

 Agrariërs meer mogelijkheden geven bij de keuze van maatregelen en 
onderhoudsmethoden; 

 Samen met LTO moet extra aandacht besteden aan de communicatie met de agrariërs;  
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 Wetterskip of Provincie moet een kwartiermaker leveren (voorheen deed DLG dit);  

 Gebruik maken van kavelruil om boeren die willen meewerken met maatregelen op de juiste 
plek te krijgen (LTO ontwikkeld hier een systeem voor); 

 Effecten van maatregelen monitoren en de effecten aan de agrariërs laten zien;  

 Baggeren als maatregel (inclusief bagger over het land spuiten) onderzoeken. 

Van beleid naar uitvoering 

Binnen het Wetterskip wordt het KRW beleid vertaald naar het Waterbeheerplan en onder meer 
Watergebiedsplannen. Een groot deel van de inrichtingsmaatregelen in boezemwateren wordt 
uitgevoerd binnen Oever- en Kade-herstelprojecten. Voor de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinningen 
worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd in 
afzonderlijke projecten.  

Het is wel belangrijk om de integrale sturing te waarborgen tijdens de uitvoering. Hier zou ook LTO 
bij betrokken moeten worden. Het is belangrijk om samen met LTO veel energie te steken in de 
communicatie naar de agrariërs. Het Wetterskip gaat insteken op een grotere rol van de agrariërs 
zelf, zodat ze meer invloed hebben op hun eigen gebied. Hiervoor lopen nu pilotprojecten met het 
werken met groen-blauwe diensten door agrariërs. Voor grotere betrokkenheid en betere realisatie 
van gedragen maatregelen moet een win-win situatie het uitgangspunt zijn. Binnen DAW (een 
landelijke overeenkomst tussen Rijk en LTO) wordt daarnaar gezocht.  

Advies: 

 Zorgen voor uitvoeringsprogramma’s waarbinnen alle KRW maatregelen zijn opgenomen 
(dit is vooral nodig voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het verbreden van 
watergangen waar deze niet binnen het herstelprogramma Oevers & Kaden vallen); 

 Maatregelen zoveel mogelijk integraal uitvoeren (bijvoorbeeld veenweidevisie-KRW); 

 Bij het opstellen en uitvoeren van programma’s samenwerken met de betreffende partners 
uit het gebiedsproces. Partners worden graag bij de uitvoering betrokken.  
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Bijlage 5 Beoordeling zwemwateren (2010-2013)  

Zwemwateren die aandacht nodig hebben zijn de wateren die in de laatste twee jaren niet goed of uitstekend scoren of die in de eerste twee jaren slecht 
scoren. 

Naam zwemwater 2010 2011 2012 2013 aandacht nodig onderzoek/maatregelen uitgevoerd 
oorzaken fecale verontreiniging (nader onderzoek 
nodig) 

Heeg goed slecht goed goed 
 

 
 De Leien goed slecht aanvaardbaar slecht x onderzoek oorzaken fecale verontreiniging overstorten/beroeps- en recreatievaart 

Pottenstrand goed goed uitstekend uitstekend 
 

verbeteringsplan opgesteld 
 De Heide goed aanvaardbaar uitstekend uitstekend 

 
 

 Dagrecreatieterrein 
Burgumer Mar 

slecht aanvaardbaar goed 
aanvaardbaar x 

onderzoek oorzaken fecale verontreiniging 
bezoekers/overstorten/RWZI 

Eastermar slecht aanvaardbaar slecht slecht x onderzoek oorzaken fecale verontreiniging ongerioleerde lozingen/overstorten 

It Wiid goed goed uitstekend uitstekend 
 

 
 Smeliester Sân aanvaardbaar aanvaardbaar goed goed 

 
 

 Indijk slecht slecht goed goed x onderzoek oorzaken fecale verontreiniging beroeps- en recreatievaart/bezoekers 

Aldegeaster Brekken goed goed uitstekend uitstekend 
 

 
 Lytse Wielen slecht slecht uitstekend uitstekend x maatregelen uitgevoerd 
 Grutte Wielen slecht aanvaardbaar uitstekend uitstekend x 

 
 Spokeplas aanvaardbaar aanvaardbaar uitstekend uitstekend 

 
 

 De Driesprong aanvaardbaar slecht aanvaardbaar 
 

x onderzoek oorzaken fecale verontreiniging beroeps- en recreatievaart/bezoekers/jachthavens 

Elahuizen De Lange Hoek aanvaardbaar slecht goed goed x 
 

 Zwem en Surf Centrum Balk aanvaardbaar aanvaardbaar aanvaardbaar aanvaardbaar x verbeteringsplan opgesteld 
 De Uilesprong goed aanvaardbaar goed goed 

 
 

 Eeltsjemar goed aanvaardbaar aanvaardbaar goed x verbeteringsplan opgesteld 
 Terherne aanvaardbaar aanvaardbaar goed goed 

 
 

 Kannedemeer goed slecht uitstekend uitstekend x 
 

 Watermolen Opende aanvaardbaar goed goed goed 
 

 
 De Kuilart aanvaardbaar aanvaardbaar goed aanvaardbaar x onderzoek oorzaken fecale verontreiniging beroeps- en recreatievaart/bezoekers/jachthavens 

Rohel aanvaardbaar aanvaardbaar goed goed 
 

 
 Langwarder Wielen goed slecht aanvaardbaar goed x 

 
 Woudfennen aanvaardbaar goed uitstekend uitstekend 

 
 

 Skipsleat aanvaardbaar aanvaardbaar uitstekend uitstekend 
 

 
 Nannewiid goed goed uitstekend uitstekend 

 
 

 Berkenplas aanvaardbaar goed uitstekend uitstekend 
 

 
 De Vleyen aanvaardbaar aanvaardbaar goed goed 

 
 

 Duinmeertje Hee goed aanvaardbaar uitstekend uitstekend 
 

 
 Swanneblom goed aanvaardbaar slecht slecht x 

 
 Vlinderslag aanvaardbaar goed uitstekend uitstekend 

 
 

 


