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1. LEESWIJZER

De Beheerrapportage 2014 is opgesteld als aanvulling op de Jaarrapportage 2014. 
In deze Beheerrapportage is de programmarapportage, de uitvoeringsinformatie en 
een overzicht van de exploitatierekening naar kostensoorten opgenomen.

PROGRAMMAVERANTWOORDING
De programmaverantwoording bevat het gerealiseerde beleid van het waterschap 
voor het begrotingsjaar 2014 en is verdeeld naar de programma’s waterveiligheid, 
voldoende water, schoon water en organisatie.
Per programma wordt gestart met een korte inleiding en een overzicht van het 
dagelijks werk van Wetterskip Fryslân. Vervolgens wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste concrete beleidsdoelstellingen voor 2014 en in hoeverre deze 
gerealiseerd zijn. De realisatie wordt mede weergegeven door een kleurcode.

n Groen: doelstelling op schema
n Geel: doelstelling is niet in 2014 behaald, maar wordt begin 2015 gerealiseerd 
n Rood: doelstelling is niet volgens begroting gerealiseerd 
n  Blauw: doelstelling is gewijzigd in samenspraak met  bestuur of vanuit  

andere overheid

Ter afsluiting worden de werkelijke netto lasten voor het programma weergegeven 
en de ontwikkeling van de kredietportefeuille.

UITVOERINGSINFORMATIE
Conform het waterschapsbesluit (artikelen 4.69 t/m 4.73) wordt jaarlijks bij de 
jaarrapportage de uitvoeringsinformatie opgesteld. In de uitvoeringsinformatie 
wordt op verschillende onderwerpen detailinformatie verstrekt.

OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT
In het overzicht zijn de totale lasten weergegeven in de kostensoorten: goederen en 
diensten, personeelslasten en kapitaallasten. Deze informatie is zowel in de vorm 
van een tabel als grafiek weergegeven. 

LEESWIJZER>
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PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.1 WATERVEILIGHEID

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 2014

In dit hoofdstuk is per programma opgenomen een inleiding, de realisatie van de 
concrete beleidsdoelstellingen, de realisatie van de netto lasten en de ontwikkeling 
van de kredietportefeuille. De realisatie van de concrete beleidsdoelen is, naast een 
tekstuele toelichting, aangegeven met een kleurcode. Hieronder is de realisatie in 
kleurcodes samengevat:

2.1 WATERVEILIGHEID

Het programma waterveiligheid is gericht op het duurzaam beschermen tegen 
overstroming en wateroverlast door middel van waterkeringen. Door goed beheer, 
onderhoud, vergunningverlening en handhaving zorgt het waterschap ervoor dat 
dijken, duinen en kaden sterk en betrouwbaar blijven. 
Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, meren 
of rivieren zijn in het deltaprogramma nieuwe veiligheidsnormen voor primaire 
waterkeringen ontwikkeld. Ook zijn in het programma voorkeursstrategieën 
geïdentificeerd om de dijken en duinen aan de toekomstige opgave te laten voldoen. 
In het Hoogwaterbeschermingsprogramma worden de verbeterwerken van de 
dijken geprogrammeerd en uitgevoerd die nodig zijn om in 2050 alle waterkeringen 
aan de nieuwe normering te laten voldoen. 
Kaden langs de Friese boezem en binnen het watersysteem van het Groninger 
Westerkwartier beschermen de achterliggende polders tegen wateroverlast. Veel 
kaden zijn door de provincie aangewezen en genormeerd. Periodiek toetst het 
waterschap of deze regionale waterkeringen nog aan de provinciale norm voldoen. 
Als er verbetermaatregelen nodig zijn dan worden deze in het herstelprogramma 
oevers en kaden opgenomen. Daarnaast wordt gericht op de veiligheid van de 
boezemkaden de muskusrattenbestrijding uitgevoerd. 

n Groen: doelstelling op schema
n Geel: doelstelling is niet in 2014 behaald, maar wordt begin 2015 gerealiseerd 
n Rood: doelstelling is niet volgens begroting gerealiseerd 
n  Blauw: doelstelling is gewijzigd in samenspraak met  bestuur of vanuit andere 

overheid

22%

72%4%
2%

DAGELIJKS WERK 
Dagelijks voert Wetterskip Fryslân het beheer over de volgende waterkeringen:

Langs het IJsselmeer en Waddenzee 64  kilometer

Op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog 43,5  kilometer

Langs de boezem in Fryslân en het Groninger Westerkwartier 3.185  kilometer

Het beheer bestaat onder andere uit het uitvoeren van onderhouds werkzaam heden 
en verbeterprojecten, toezicht houden, ontheffingen verlenen en muskusratten 
bestrijden. 
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Rapportage

(vervolg)

Het Rijk voert in het kader van de beslissing zand. De pilots “lerend werken met 

zand” uit. In het Waddengebied wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit 

van geulwandsuppleties en een buitendelta suppletie in het tegengaan van 

erosie van de zandige kust  en het meegroeien van het Waddensysteem met de 

zeespiegelstijging.

OVERDRACHT KERINGEN EN OPSTELLEN BEHEERVISIE DUINWATERKERINGEN
In het kader van doelmatig waterbeheer is tussen de Unie van Waterschappen en 
het Rijk afgesproken dat primaire waterkeringen zoveel mogelijk in beheer komen bij 
de waterschappen. 

ONDERWERP PK 8: OVERDRACHT ZANDIGE KUST WADDENEILANDEN 
Doelstelling Het besluit over overname, onder voorwaarden, van het beheer en onderhoud 

van de primaire waterkeringen op de vier Friese Waddeneilanden is genomen.

Maatregel MP Wetterskip Fryslân neemt het primaire waterkeringbeheer op de Friese 

Waddeneilanden over van het Rijk.

Prestatie 2014 Overname van het beheer van de primaire zeedijk op Vlieland.

Rapportage Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat zijn gestart met de besprekingen over de 

overdracht van de primaire dijk van Vlieland die in 2015 tot de overname moet 

leiden. Na overdracht ontstaat er een vergelijkbare beheersituatie met die op 

Terschelling en Ameland.

2.1.1 BELEIDSDOELEN

DELTAPROGRAMMA (VEILIGHEID, KUST EN WADDENGEBIED)
Op Prinsjesdag 2014 bood het kabinet het deltaprogramma 2015 aan het parlement 
aan. De uitvoering van de deltabeslissingen in dat programma zorgt ervoor dat ons 
land de komende honderd jaar is beschermd tegen overstromingen en over genoeg 
zoetwater beschikt. De nieuwe normering voor de primaire weterkeringen wordt in 
2017 wettelijk verankerd.

ONDERWERP PK 7: DELTAPLAN VEILIGHEID, KUST EN WADDENGEBIED
Doelstelling Ook bij te verwachten klimaatveranderingen moet veilig werken, wonen en 

recreëren mogelijk blijven. 

Maatregel MP Bestuurlijke inbreng in de integraal en gebiedsgericht te formuleren 

maatregelen voor de Waddenzee en de toekomstige waterveiligheid binnen het 

deltaprogramma. 

Prestatie 2014 Een bestuurlijke en een beperkte ambtelijke inbreng in de voorstellen voor 

deltabeslissingen over de waterveiligheid.

Rapportage •  In 2014 zijn de deltabeslissing veiligheid, de beslissing zand en de 

voorkeurstrategieën kust en waddengebied vastgesteld door het Rijk en 

vertaald in een aanpassing van het eerste nationale waterplan.

•  Met de deltabeslissing veiligheid is gekozen voor een nieuwe normering 

waterveiligheid voor de primaire waterkeringen. Voor de trajecten langs 

het IJsselmeer en langs het vasteland grenzend aan de Waddenzee, is 

een overstromingskans van eens per 3.000 jaar vastgesteld. Op de Friese 

Waddeneilanden hebben vrijwel alle trajecten een norm van eens per 1.000 

jaar gekregen. Uitzonderingen zijn het duintraject van Terschelling (eens per 

3.000 jaar) en het duintraject van Vlieland (eens per 300 jaar). De nieuwe 

normering zal in 2017 in de wet vastgelegd worden.

•  Het deltaprogramma gaat nu de implementatiefase in waarbij de 

waterschappen via het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 

een belangrijke uitvoerende taak krijgen. Voor de Waddenzeedijken wordt 

vooruitlopend op het starten van diverse projecten een project overstijgende 

verkenning uitgevoerd (POV). 

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.1 WATERVEILIGHEID
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PILOT DISTELBESTRIJDING
Wetterskip Fryslân wil het gebruik van milieuschadelijke bestrijdingsmiddelen 
zo veel mogelijk verminderen. Daarom is Wetterskip Fryslân gestart met een 
onderzoek naar de effecten van alternatieve handmatige distelbestrijding. Uit de 
tussen evaluatie in 2012 bleek dat handmatig distels steken er wel voor zorgt dat 
de distel afneemt, echter wel tegen flink hogere kosten dan chemische bestrijding. 
Om de effecten inzichtelijk te maken wordt de ontwikkeling van de distels tot en met 
2015 gevolgd. 

ONDERWERP PK 13: PILOT DISTELBESTRIJDING 
Doelstelling Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen op de primaire waterkeringen. 

Maatregel MP Een pilot met handmatige distelbestrijding wordt uitgevoerd gedurende vier jaar.

Prestatie 2014 De pilot distelbestrijding is geëvalueerd.

Rapportage Tot eind 2015 wordt een jaarlijkse telronde uitgevoerd en een tweejaarlijkse 

vegetatie inventarisatie uitgevoerd. In december 2014 is gestart met het 

opstellen van een bestuurlijke evaluatie en deze is begin 2015 gereed. 

(N)HWBP
In het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma worden de 
dijkverbeteringswerken van Wetterskip Fryslân geprogrammeerd. Naast 
het uitvoeren van dijkverbeteringen aan primaire waterkeringen die in de 
tweede veiligheidstoetsing ‘onvoldoende’ scoorden werkt Wetterskip 
Fryslân vanaf 2014 ook aan de voorbereiding van de projecten in het nieuw 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). 

ONDERWERP PK 9: OVERDRACHT NIEUWE BILDTDIJK EN ÂLDDYK 
Doelstelling Overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de voormalige 

keringen met daarbij aandacht voor de cultuurhistorische waarde van deze 

eeuwenoude zeedijken en coupures.

Maatregel MP Wetterskip Fryslân werkt aan de overdracht aan derden.

Prestatie 2014 Afhankelijk van interesse bij derden wordt het eigendom, beheer en onderhoud 

van de Nieuwe Bildtdijk, de Koedijk en Âlddyk overgedragen.

Rapportage De gemeente Het Bildt heeft aangegeven geen belang te hebben bij het 

verkrijgen van het eigendom van de Nieuwebildtdijk en Koedijk. De gemeente 

Dongeradeel heeft eveneens geen belang bij het verkrijgen van het eigendom 

van de Âlddyk, omdat de cultuurhistorische waarde van de oude zeekering 

voldoende is verankerd in het bestemmingsplan. De Koedijk en Âlddyk worden 

aan derden verkocht waarbij voldoende rekening zal worden gehouden met 

de belangen van naastliggende particulieren. De verkoop van erfpacht en 

opstalpercelen op de Nieuwebildtdijk blijft doorgaan waarbij we uiteraard 

afhankelijk zijn van de bereidwilligheid tot aankoop door particulieren.

ONDERWERP PK 19: OPSTELLEN BEHEERVISIE DUINWATERKERINGEN
Doelstelling Een beheervisie voor primaire duinwaterkeringen.

Maatregel MP Het ontwikkelen van een beheervisie voor de primaire duinwaterkeringen.

Prestatie 2014 Het uitvoeren van onderzoek dat als basis dient voor een beheervisie 

duinwaterkeringen.

Rapportage In 2014 is het onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is de beheervisie 

duinwaterkeringen voorbereid en wordt in 2015 opgesteld. De afronding van de 

beheervisie vindt plaats in 2015.

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.1 WATERVEILIGHEID
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Rapportage In 2014 is gestart met de projectoverstijgende verkenning Waddenzee. Op 9 

oktober 2014 heeft er als onderdeel van de POV-W een deskundigencongres 

plaatsgevonden.

Het tweeledige doel van dit congres was om een breed draagvlak te creëren 

voor de innovatieve dijkconcepten, en kennis te delen over de verschillende 

concepten, randvoorwaarden en producten.

De portefeuillehouders hebben kennis genomen van de uit te werken 

dijkconcepten, te onderzoeken randvoorwaarden en nader te beschouwen 

(innovatieve) producten. Deze voorstellen tot uitwerkingen en onderzoeken 

worden verwoord in een plan van aanpak fase 2 POV-W. Dit plan van aanpak 

wordt begin 2015 voor bestuurlijke besluitvorming (dagelijks bestuur) 

voorgelegd aan de besturen van de drie deelnemende waterschappen.

VEILIGHEIDSTOETS EN OEVERS EN KADEN
Eens in de zes jaar wordt door Wetterskip Fryslân getoetst of de regionale 
waterkeringen langs de Friese boezem en binnen het watersysteem van het 
Groninger Westerkwartier aan de provinciale norm voldoen. Kaden met een 
hoogtetekort groter dan 10 cm of waarbij de ruimtelijke inpassing complexer is, 
worden uitgevoerd in het herstelprogramma Oevers en Kaden. Kaden met een 
gering hoogtetekort worden aangepakt in het onderhoudsprogramma voor 
regionale waterkeringen. Daarnaast worden voor een passende aanpak van het 
beheer en onderhoud de oevers en oeverconstructies geïnventariseerd. 

ONDERWERP OK 1: VEILIGHEIDSTOETS 
Doelstelling De regionale boezemkaden voldoen aan de provinciale veiligheidsnormen uit het 

Waterhuishoudingsplan en de provinciale Waterverordening.

Maatregel MP In 2015 wordt veiligheidstoetsing van de risicovolle boezemkaden volgens de Leidraad 

Toetsing Veiligheid Regionale Waterkeringen afgerond met de DAM- methode. 

Prestatie 2014 Stabiliteitstoets eind 2015 gereed.

Rapportage De resultaten van de hoogtetoets zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

De voorbereiding van de stabiliteitstoets ligt op schema. In 2015 wordt de 

stabiliteitstoetsing van kaden langs de Friese boezem en de boezem van het 

Groninger Westerkwartier afgerond als onderdeel van de veiligheidstoetsing.

ONDERWERP PK 10: HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA (HWBP2)  
DIJKEN EN KUNSTWERKEN 

Doelstelling Het bieden van veiligheid aan allen die wonen, werken en recreëren in het 

beheergebied, op basis van de veiligheidsnormen uit de Waterwet.

Maatregel MP Voorbereiding en uitvoering van dijkverbeteringen aan de primaire 

waterkeringen (37,9 kilometer) en kunstwerken (vijf stuks) die in de tweede 

veiligheidstoetsing ‘onvoldoende’ scoorden.

Prestatie 2014 •  Het aantal kilometers te verbeteren dijk:

•  Het aantal verbeterde kunstwerken in de primaire kering

Rapportage Wetterskip Fryslân verbetert de komende jaren, in het kader van HWBP2, nog 

drie dijktracés in haar beheergebied, te wetende dijkverbetering Ameland 

(16,5 km), IJsselmeerdijk bij Lemmer (5 km) en verschillende dijkvakken van 

de Waddenzeedijk (vaste wal 13,5 km). De dijkverbetering IJsselmeerdijk bij 

Lemmer omvat naast het HWBP2-traject ook een traject uit het programma van 

(n)HWBP, namelijk 2,4 km (onderdeel van de genoemde 5 km). In 2014 is gewerkt 

aan de voorbereiding van de dijkverbeteringsprojecten. 

ONDERWERP PK 20: VERKENNING NIEUW HOOGWATERBESCHERMINGSPRO-
GRAMMA (NHWBP) DIJKEN EN KUNSTWERKEN 

Doelstelling Het bieden van veiligheid aan allen die wonen, werken en recreëren in het 

beheergebied, op basis van de veiligheidsnormen uit de Waterwet.

Maatregel MP De verkenning opstellen voor dijkverbeteringen aan de primaire waterkeringen 

(63 kilometer) en verbetering van acht kunstwerken die in de derde 

veiligheidstoetsing ‘onvoldoende’ scoorden.

Prestatie 2014 In dijkring 6 verband starten met de projectoverstijgende verkenning 

Waddenzee (POV-W)

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.1 WATERVEILIGHEID
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ONDERWERP OK 5: OEVERINRICHTING EN BESCHERMING 
Doelstelling Doelmatig beheer en onderhoud, oeverinrichting en –bescherming oevers 

Friese Boezem

Maatregel MP Het inventariseren en vervolgens evalueren van de doelmatigheid van het beheer 

en onderhoud van oevers en van de huidige oeverinrichting en -bescherming.

Prestatie 2014 Verkenning en globale inventarisatie en analyse oevers vaarwegen.

Rapportage Vanuit  gemeenschappelijk overleg met de Provincie Fryslân is een brief gestuurd 

aan provinciale staten met de toezegging om net na de zomervakantie 2015 te 

komen met de eerste contouren van de opgave beheer en onderhoud oevers en 

kaden in Fryslân.

DIFFERENTIATIE REGIONALE WATERKERINGEN EN LOKALE WATERKERINGEN
In 2014 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de overstromingsrisico’s voor 
regionale waterkeringen beschikbaar gekomen. Het waterschap heeft eind 2014 
op basis hiervan de keuze voor differentiatie en voor een robuust en veerkrachtig 
watersysteem gemaakt. Wetterskip Fryslân bespreekt in 2015 de uitkomsten 
met de provincies Fryslân en Groningen en bepaalt of dit leidt tot aanpassingen 
in het Waterhuishoudingsplan. In 2014 is nieuw beleid voor lokale waterkeringen 
opgesteld.

ONDERWERP OK 3: HERSTELPROGRAMMA OEVERS EN KADEN
Doelstelling De regionale boezemwaterkeringen (stedelijk en landelijk gebied) voldoen in 

2029 aan de provinciale veiligheidsnormen uit het Waterhuishoudingsplan en de 

provinciale Waterverordening. 

Maatregel MP Het voorbereiden en uitvoeren van het herstelprogramma Oevers en Kaden.

Prestatie 2014 Het aantal kilometer (74) verbeterde boezemkaden.

Rapportage In 2014 is ruim 74 km aan kadeverbetering voorbereid en in uitvoering gebracht. 

Een deel daarvan – 33 km – is in 2014 opgeleverd. Het resterende deel wordt in 

de loop van 2015 opgeleverd. In 2013 zijn en in 2015 zullen er meer kilometers 

verbeterde boezemkade worden geactiveerd dan begroot, waardoor het 

meerjaren-gemiddelde op koers blijft.

De begroting 2015 gaat uit van restopgave na 2014 van zo’n 321 km te herstellen 

kaden. Doordat in 2014 11 km meer afgerond is dan begroot omvat het totale 

investeringsprogramma na 2014 nog zo’n 310 km te herstellen kaden, waarvan 

30 km stedelijk gebied.

Wetterskip Fryslân heeft met de provincie afgesproken dat er op basis van 

de herziening van het Waterhuishoudings-/Waterbeheerplan (2015) het 

herstelprogramma Oevers en Kaden getemporiseerd wordt.

Het projectenprogramma wordt na het vaststellen van de stabiliteitstoets (zie 

OK 1) opnieuw bijgesteld, waarbij de temporisering van het programma van 2019 

naar 2027 en de beperking van de investeringsruimte vanaf 2015 in ogenschouw 

wordt genomen.

Ten behoeve van het MP2016-2020 wordt op basis van het geactualiseerde 

programma oevers- en kaden de projectenprogrammering bijgesteld. Het 

programma kadewerken bebouwd gebied wordt daarbij expliciet gemaakt en als 

een aantal aparte investeringsprojecten opgevoerd in de programmering.

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.1 WATERVEILIGHEID
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Rapportage

(vervolg)

Bij de inventarisatie van lokale kaden is gebleken dat 32 km een hoogtetekort 

heeft. Deze lokale kaden zullen in de periode 2016-2021 op orde worden 

gebracht. Hierbij worden de werken, waar mogelijk, door eigenaren zelf 

uitgevoerd.

Alle lokale kaden zijn in 2015 opgenomen in de integrale legger en de keur 

van Wetterskip Fryslân. Vanaf 2016 worden de kaden door het waterschap 

tweejaarlijks geschouwd. In 2021 wordt ook de hoogte gemonitord en 

vergeleken met de legger De financiële gevolgen worden meegenomen in het 

meerjarenperspectief 2016-2020.

ONDERWERP OK 6: VEILIGHEIDSKLASSEN REGIONALE KERINGEN 

Doelstelling De provinciale veiligheidsnormen uit het waterhuishoudingsplan en de 

provinciale Waterverordening zijn afgestemd op de overstromingsrisico’s van de 

deelsystemen.

Maatregel MP Een onderzoek of aanpassing van de veiligheidsklassen voor regionale keringen 

op basis van overstromingsrisico’s kansrijk is. 

Prestatie 2014 Rapportage over het onderzoek naar de mogelijkheid om op basis van 

overstromingsrisico’s de veiligheidsklassen van regionale kaden aan te passen. 

Rapportage De uitkomsten van de studie differentiatie regionale waterkeringen 

zijn in december 2014 aan het algemeen bestuur gepresenteerd. Het 

algemeen bestuur kiest om te streven naar een robuust en veerkrachtig 

boezemwatersysteem. Dit levert tevens doelmatigheidswinst op. Op basis van 

de geactualiseerde gevolgschades is de provincie geadviseerd over de kaden 

waarvoor de status van lokale kade passender is. Voor deze lokale kaden stelt 

niet de provincie, maar het waterschap zelf de normering vast. Wetterskip 

Fryslân overlegd met de provincie over het compartimenteren van grote 

kaderingen, zodat de kaden aan een lagere veiligheidsnorm moeten voldoen . 

Daarnaast werkt het waterschap de risicogerichte ontwerpen nader uit in een 

technische richtlijn voor de oevers en kaden herstelprojecten.  

ONDERWERP LK 1: NORMERING 
Doelstelling In 2015 zijn de lokale waterkeringen definitief door het waterschap aangewezen 

en genormeerd.

Maatregel MP Aanwijzen en normeren lokale waterkeringen 2015.

Prestatie 2014 Invulling geven aan de wijze van normeren van de verschillende typen lokale 

waterkeringen.

Rapportage Het beleid voor lokale waterkeringen is begin 2015 door het bestuur vastgesteld. 

Het beleid met betrekking tot de lokale waterkeringen bij de hoogwatercircuits 

is buiten beschouwing gelaten en is meegenomen in de langetermijnvisie 

veenweidegebied. In het beleid lokale waterkeringen wordt aangegeven dat 

de (gewone) onderhoudsplicht voor de lokale kaden bij de eigenaren en het 

buitengewoon onderhoud bij het waterschap ligt. Bij de inventarisatie van lokale 

kaden is gebleken dat 32 km een hoogtetekort heeft. 

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.1 WATERVEILIGHEID
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2.1.2 NETTO LASTEN PROGRAMMA

JAARREKENING  
2013

GEWIJZIGDE  
BEGROTING 2014

JAARREKENING  
2014

Waterveiligheid 17,2 19,3 16,7

Het verschil van de netto lasten tussen jaarrekening en begroting is met name het 
gevolg van incidentele, niet beïnvloedbare gebeurtenissen zoals de ontvangen 
afkoopsom voor het toekomstig onderhoud van de Noorder- en Zuiderpier 
in Harlingen en het afronden van onderzoeken zoals een archeologisch 
onderzoek voor een kadeophoging en een grondonderzoek ten behoeve van de 
veiligheidstoetsing.

In hoofdstuk 1 van de Jaarrapportage 2014 wordt het verschil verder toegelicht.

2.1.3 KREDIETPORTEFEUILLE PROGRAMMA

Onderstaand tabel geeft het verloop van de kredietportefeuille weer voor het 
programma waterveiligheid.

JAARREKENING 2014

BRUTO NETTO
Omvang per 01/01/14 109,4 33,1

Verstrekkingen 2014 44,6 20,7

Afgeronde projecten -23,4 -16,3

Omvang per 01/01/15 130,6 37,5

In paragraaf 3.5 van de jaarrapportage 2014 worden de investeringen verder 
toegelicht.

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.2 VOLDOENDE WATER
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Gemalen circa 980

Stuwen circa 4.300

Inlaten circa 4.000

Peilgebieden circa 8.200

Hoofdwatergangen circa 5.800 km

Spuisluizen 3

Voor de waterkwantiteit houdt Wetterskip Fryslân zich bezig met onder 
meer: het regelen van de waterpeilen, opstellen van peilbesluiten, opstellen 
en actualiseren van de legger waterlopen en kunstwerken, uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan watersystemen (bijvoorbeeld hekkelen en 
baggeren) en gemalen, grondwaterbeheer, houden van toezicht en het verlenen van 
ontheffingen.

2.2.1 BELEIDSDOELEN

WATERGEBIEDSPLANNEN
Samen met de streek stelt Wetterskip Fryslân watergebiedsplannen op. Hierin zijn 
integraal uitgewerkt: het gewenst peilbeheer en de verschillende wateropgaven 
(normering regionale wateroverlast, droogtebestrijding, Kaderrichtlijn Water, 
knelpuntenbeheer en onderhoud). In een watergebiedsplan staat in hoofdlijnen 
hoe het waterbeheer in het gebied in de komende tien jaar uitgevoerd moet 
worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De in de watergebiedsplannen 
opgenomen maatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd binnen integrale 
gebiedsontwikkelingen. Nadat een watergebiedsplan is vastgesteld, vindt 
herziening van de peilbesluiten plaats. 
De voortgang van de uitvoering van maatregelen uit de watergebiedsplannen 
is afhankelijk van de beschikbare middelen. Het instrument ‘strategisch 
programmeren’ wordt ingezet om met de juiste overwegingen te prioriteren.

2.2 VOLDOENDE WATER

Met het programma voldoende water werkt Wetterskip Fryslân aan een robuust 
watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en 
bodemdaling kan opvangen. Dit programma is gericht op het beheer en onderhoud 
van zee- en poldergemalen, opmalingen, stuwen, inlaten en peilgebieden, 
hoofdwatergangen en spuisluizen. Een belangrijke taak is daarnaast de uitvoering 
van het dagelijkse peilbeheer in de deelsystemen en de boezem. Het watersysteem 
is ingericht voor een efficiënte vervulling van de functies landbouw, bebouwing, 
natuur, scheepvaart en recreatie.
De werkzaamheden richten zich op het in goede staat houden van het 
watersysteem, de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en het grondwaterbeheer. 
Voor de waterkwantiteit bestaat het reguliere werk onder meer uit: het 
regelen van de waterpeilen, het opstellen van peilbesluiten, het opstellen en 
actualiseren van de legger waterlopen en kunstwerken, het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan watersystemen (zoals bijvoorbeeld hekkelen 
en baggeren) en gemalen, het uitvoeren van verdrogingsbestrijdingsprojecten, 
verrichten van het grondwaterbeheer, het houden van toezicht en het verlenen van 
ontheffingen. Het opstellen van peilbesluiten en het opstellen en actualiseren van 
de legger waterlopen en kunstwerken geeft een juridische basis aan het dagelijkse 
beheer van de watersystemen en het maakt duidelijk welke inspannings- en 
onderhoudsverplichtingen het waterschap en haar ingelanden hebben. Ook stelt 
Wetterskip Fryslân watergebiedsplannen op. Door het uitvoeren van projecten past 
het waterschap de inrichting van het watersysteem stelselmatig aan.

DAGELIJKS WERK
De watersystemen in het beheergebied in goede staat houden. De werkzaamheden 
richten zich op de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en het grondwaterbeheer. Het 
waterschap beheert:

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.2 VOLDOENDE WATER
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ONDERWERP VO 5: HERZIENING PEILBESLUITEN 
Doelstelling Herziening van peilbesluiten. 

Maatregel MP Opstellen van nieuwe peilbesluiten voor gebieden waarvoor een 

watergebiedsplan is vastgesteld. 

Prestatie 2014 Voor vijf gebieden met een watergebiedsplan is een herzien ontwerp peilbesluit 

opgesteld.

Rapportage Voor vier gebieden met een watergebiedsplan is een herzien ontwerp peilbesluit 

opgesteld:

•  Het peilbesluit Ameland is in december 2014 vastgesteld.

•  Het peilbesluit Schiermonnikoog is in december 2014 inspraakrijp verklaard en 

ligt vanaf 14 januari 2015 ter visie.

•  Het peilbesluit Vlieland is in december 2014 inspraakrijp verklaard en ligt vanaf 

14 januari 2015 ter visie. 

•  Het peilbesluit Koningsdiep-West deelgebied 2 is opgesteld en is begin 2015 in 

inspraak gebracht.

Het peilbesluit Grutte Wielen komt in het eerste kwartaal van 2015 gereed.

Om het peilbesluitproces Alde Feanen beter op de gebiedsontwikkeling centrale 

as, de haak om Leeuwarden en de landinrichting Alde Feanen aan te laten sluiten 

is de planning doorgeschoven naar 2015.

ONDERWERP VO 4: WATERGEBIEDSPLANNEN 
Doelstelling Kwantificeren en lokaliseren van de beleidsopgaven per gebiedsblok.

Maatregel MP Samen met de streek opstellen van watergebiedsplannen. Hierin zijn integraal 

uitgewerkt: het gewenst peilbeheer en de verschillende wateropgaven 

(normering regionale wateroverlast, droogtebestrijding, Kaderrichtlijn Water, 

knelpuntenbeheer en onderhoud).

Prestatie 2014 Eind 2014 zijn zes watergebiedsplannen opgesteld.

Rapportage Eind 2014 zijn zes watergebiedsplannen (wgp) opgesteld:

 1.  Koningsdiep Oost: De plantekst is klaar voor vaststelling. De 

vaststellingsprocedure wordt gecombineerd met de procedure voor N2000 

en PAS. Deze is gestart in het eerste kwartaal van 2015.

2.  Twizel: Vanwege de EHS-vertraging is de concept-plantekst opnieuw 

voorgelegd aan de klankbordgroep. Het plan is voorgelegd aan de AB-

commissie Wetterskip Fryslân, maar is één maand aangehouden voor het 

verder vergroten van het draagvlak voor het plan. De vaststellingsprocedure 

is begin 2015 opnieuw gestart.

3.  Tjonger: De concept-plantekst van dit watergebiedsplan is klaar. De 

streekbijeenkomst is gehouden in januari 2015. 

4.  Zuidelijke veenpolders: De concept-plantekst van dit watergebiedsplan is 

klaar. De streekbijeenkomst is gehouden in januari 2015.

5.  Tusken Ie & Swemmer: De concept-plantekst van dit watergebiedsplan is 

klaar. De klankbordgroep is geïnformeerd. De streekbijeenkomst is gehouden 

in januari 2015, waarna de vaststellingsprocedure wordt ingezet.

6.  Súdwesthoeke -Fryske Marren (voorheen Skarsterlân): De concept-

plantekst van dit watergebiedsplan is klaar. De klankbordgroep is 

geïnformeerd. De streekbijeenkomst is gehouden in december 2014. De 

vaststellingsprocedure is gestart in januari 2015. 

7.  Greidhoeke: De planvorming is grotendeels afgerond in 2014. De 

klankbordgroep is eind 2014 geïnformeerd. De planning hiervan is afgestemd 

met het pilotproject toekomstbestendig waterbeheer  in een deelgebied van 

de Greidhoeke.

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.2 VOLDOENDE WATER
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GEMEENTEN
Met de gemeenten uit het beheergebied maakt Wetterskip Fryslân jaarlijks heldere 
afspraken over het realiseren van de waterdoelen binnen de gemeente. Het kan 
gaan om (her)inrichting van bebouwde gebieden, afspraken in de waterketen en 
andere onderwerpen waar gemeenten en waterschap raakvlakken hebben.

ONDERWERP VO 11: ACTUALISEREN GEMEENTELIJKE WATERPLANNEN
Doelstelling Samen met gemeenten doelstellingen realiseren voor waterbeheer en 

gerelateerde beleidsvelden.

Maatregel MP Heldere afspraken maken met gemeenten over planvorming en uitvoering in 

stedelijk gebied.

Prestatie 2014 Evaluatie functioneren waterplannen.

Rapportage De evaluatie is in het najaar van 2014 afgerond. De kernboodschap uit het rapport 

is dat de samenwerking tussen waterschap en gemeenten door het werken 

met de eerste generatie waterplannen verbeterd is en dat belangrijke doelen 

bereikt zijn. Op basis van deze evaluatie is besloten in principe geen nieuwe 

gemeentelijke waterplannen meer te maken.  

De waterjaarplannen zijn hierop een passend vervolg, waarbij naast langere 

termijndoelen wordt ingesprongen op actuele thema’s die zowel gemeente 

als waterschap raken. Met de gemeenten worden vanaf 2015 jaarlijks heldere 

afspraken gemaakt over het realiseren van doelstellingen. De doelstellingen 

worden vertaald in waterjaarplannen. Deze plannen worden ambtelijk voorbereid 

en vastgesteld in het jaarlijkse bestuurlijk overleg tussen gemeente en 

waterschap.

VEENWEIDEVISIE
Door de voortdurende maaivelddaling in het veenweidegebied treden negatieve 
effecten voor landbouw, natuur en bebouwing. De provincie Fryslân heeft in 2014 in 
nauwe samenwerking met het waterschap aan de veenweidevisie gewerkt. Hierin 
is deze problematiek omschreven en een visie voor het gebied ontwikkeld. De 
uitwerking van de veenweidevisie in maatregelen vindt zoveel mogelijk plaats in de 
uitvoering van de watergebiedsplannen.

ONDERWERP VO 8: VISIE VOOR DE WATERHUISHOUDKUNDIGE INFRASTRUC-
TUUR IN VEENWEIDEGEBIEDEN 

Doelstelling De visie veenweidegebieden vormt de basis voor het waterbeheer. De visie 

zal ook gebaseerd zijn op het gewenst of verwacht toekomstbeeld van het 

ruimtegebruik. De visie wordt vertaald naar voor het waterschap geldende 

beleidsregels, die opgenomen worden in het nieuwe waterbeheerplan 2016-

2021.

Maatregel MP Het gezamenlijk met de provincie ontwikkelen van een toekomstvisie voor 

veenweidegebieden.

Prestatie 2014 • Vastgestelde visie medio 2014

• Uitgewerkte beleidsregels voor het beheer van hoogwatervoorzieningen

Rapportage •  Op 4 september 2014 heeft de stuurgroep veenweide de ontwerp 

langetermijnvisie vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten 

van Fryslân. Deze heeft de visie op 28 oktober besproken, waarna deze 

ontwerpvisie is door Provinciale Staten op 21 januari 2015 vastgesteld.

•  Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 16 december een advies 

over de visie vastgesteld dat is aangeboden aan Provinciale Staten van Fryslân.

•  Om de voorkeuren voor de lange termijn aanpak duidelijk te krijgen, is gewerkt 

aan een eigen bestuursnota veenweide. Deze is op 16 december door het 

algemeen bestuur vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de 

visie door Provinciale Staten, inclusief het beschikbaar maken van financiële 

middelen door Provinciale Staten. De bestuursnota bevat een uitwerking 

van de, in de visie aangegeven keuzes in concrete beleidsaanpassingen 

(waaronder die over hoogwatervoorzieningen). Deze aanpassingen worden 

opgenomen in het nieuwe waterbeheerplan.

PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.2 VOLDOENDE WATER



> 1. LEESWIJZER > 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 2014 > 3. UITVOERINGSINFORMATIE > 4. OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT

14

> INHOUDSOPGAVE

ONDERWERP VO 17: AUTOMATISERING BESTAANDE STUWEN 

Doelstelling De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Om hierop in te spelen, staan in het waterbeheerplan (WBP) 2010-2015 

maatregelen voor vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Maatregel MP Tot 2030 worden bestaande stuwen geautomatiseerd voor 40.000 hectare 

watersysteem. De restopgave na 2014 is circa 24.510 hectare.

Prestatie 2014 Toename van circa 1.000 hectares met geautomatiseerde stuwen. 

Rapportage Voor de automatisering van de stuwen wordt uitgegaan van een gemiddelde 

realisatie van 1.000 hectare per jaar. De realisatie vindt gezien de noodzakelijke 

voorbereidingstijd niet volgens een vast jaarritme plaats. In 2014 lag de 

nadruk op de voorbereiding van nieuwe projecten die in de komende jaren in 

uitvoering komen. In 2014 is dan ook minder dan het gemiddeld aantal hectaren 

gerealiseerd (realisatie 2014 is 250 hectare). Begin 2015 wordt voor ruim 2.000 

hectare stuwen geautomatiseerd, onder andere in het project landinrichting 

Koningsdiep. Over het geheel bleef Wetterskip Fryslân ook in 2014 voorlopen op 

de opgave.

ONDERWERP VO 18: REALISEREN BERGING DEELSYSTEMEN 

Doelstelling De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Om hierop in te spelen, staan in het Waterbeheerplan 2010-2015 maatregelen 

voor vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Maatregel MP Tot 2030 wordt 1.650 hectare extra berging gecreëerd in deelsystemen in 

stedelijk en landelijk gebied. De restopgave na 2014 is 1.270 hectare.

Prestatie 2014 Realiseren van 70 hectare extra berging in deelsystemen:

Rapportage In 2014 is 7,5 hectare in deelsystemen gerealiseerd. In het veiligheidsplan II, dat 

in december 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld, is het jaar waarop 

deze maatregel gerealiseerd moet zijn heroverwogen en verschoven van 2030 

naar 2050. Meerjarig ligt deze doelstelling op schema. 

VERDROGINGSBESTRIJDING
Samen met de provincie treft het waterschap maatregelen om de verdroging van 
natuurgebieden te verminderen.

ONDERWERP VO 12: VERDROGINGSBESTRIJDING NATUUR 

Doelstelling Bijdragen aan de afname van het areaal verdroogde natuur.

Maatregel MP Aanpassen van waterhuishoudkundige condities in en om gebieden met 

verdroging.

Prestatie 2014 Voor zeven deelgebieden in de watergebiedsplannen zijn uitvoeringsplannen 

uitgevoerd.

Rapportage De uitvoering van de zeven uitvoeringsplannen heeft vooral door externe 

invloeden vertraging opgelopen, te weten: 

1. Het landelijk natuurbeleid heeft vertraging opgelopen, waardoor 

lokale maatregelen achterblijven, zo ook de verdrogingsbestrijding. 

Verdrogingsbestrijding is gekoppeld aan Natura 2000-beheerplannen. 

2. Voor verdrogingsbestrijding is het nodig grond aan te kopen. Omdat de grond 

door grondeigenaren onvoldoende ter beschikking wordt gesteld verloopt de 

realisatie verdrogingsbestrijdingsmaatregelen moeizaam. 

3. Door wijzigingen van het Rijksbeleid (minder financiële bijdrage) is het 

Frysk Milieuprogramma 2011-2014 aangepast. Het gevolg is dat alleen geld 

beschikbaar is voor de aanpak van Natura 2000-gebieden. Hierdoor is geen 

provinciale bijdrage te verwachten voor de aanpak van verdroogde niet-Natura 

2000-gebieden waardoor minder doelen bereikt kunnen worden.

VASTHOUDEN, BERGEN EN AFVOEREN
De uitvoering van het huidige maatregelenpakket om wateroverlast te voorkomen 
door middel van vasthouden, bergen en afvoeren is in 2014 voortgezet. Vanuit 
lopende projecten zijn in 2014 in deelwatersystemen stuwen geautomatiseerd, 
waterberging gecreëerd en indien nodig de capaciteit van poldergemalen 
vergroot. Eventuele capaciteitsuitbreiding van de gemalen wordt meegenomen in 
de renovatie en vervanging van gemalen, waarin jaarlijks circa € 10 miljoen wordt 
geïnvesteerd. De herziening, die voortvloeit uit het nieuwe veiligheidsplan wordt 
vanaf 2015 uitgevoerd.
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ONDERWERP VO 25: GEMAAL VIJFHUIZEN 

Doelstelling De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Om hierop in te spelen, staan in het Waterbeheerplan 2010-2015 maatregelen 

voor vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Maatregel MP Er wordt een gemaal in Vijfhuizen gebouwd met een capaciteit van 4,2 m³/s.

Prestatie 2014 Het doorlopen van een procedure- en vergunningentraject met afgehandelde 

bezwaar- en beroepsprocedures en start van de bouw van het gemaal.

Rapportage In navolging van de uitspraak van de Raad van State heeft het algemeen bestuur 

op 16 december 2014 besloten om de procedure op basis van een aangepast 

projectplan voort te zetten. In december 2014 besloot de gemeenteraad 

van gemeente Ferwerderadiel medewerking te verlenen aan wijziging van 

het bestemmingsplan. Er wordt een nieuw integraal projectplan Waterwet 

in procedure gebracht, waarin alle werken binnen- en buitendijks worden 

verantwoord. De provincie coördineert de procedure. Met de provincie en 

Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de meerkosten 

van het voortzetten van het project. Indien alle procedures met goed gevolg 

doorlopen worden, kan het project eind 2018 worden gerealiseerd

Door aanpassingen in het watersysteem Ropta kan meer water uit de boezem 
worden afgevoerd naar de Waddenzee.

ONDERWERP VO 26: DOORVOERCAPACITEIT ROPTA

Doelstelling De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Om hierop in te spelen, staan in het waterbeheerplan 2010-2015 maatregelen 

voor vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Maatregel MP De doorvoercapaciteit van de Friese boezem wordt via het gebied Ropta 

uitgebreid met 3 m³/s.

Prestatie 2014 De realisatie van 3 m³/s extra doorvoer via het gebied Ropta is gestart.

Rapportage De ingediende reacties op de planwijziging voor het gebied Franekeradeel-

Harlingen zijn verwerkt door de provincie Fryslân. De planwijziging is begin 

2015 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De voorbereiding van een aantal 

maatregelen om de doorvoercapaciteit te realiseren, is in 2014 gestart.

ONDERWERP VO 19: BERGENDE OPPERVLAKTE FRIESE BOEZEM 

Doelstelling De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Om hierop in te spelen, staan in het waterbeheerplan 2010-2015 maatregelen 

voor vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Maatregel MP Tot 2030 breidt Wetterskip Fryslân samen met partners het bergend oppervlak 

van de Friese boezem uit met 1.400 hectare. De restopgave na 2014 is 591 

hectare 

Prestatie 2014 68 hectares extra bergend oppervlak boezem (inclusief zomerpolder):

Rapportage De uitbreiding van het bergend oppervlak wordt zoveel mogelijk 

gecombineerd met de realisatie van Kaderrichtlijn Water-doelstellingen en het 

herstelprogramma oevers en kaden. Het beschikbare budget is opgenomen bij 

oevers en kaden, onder het programma waterveiligheid. 

Voorbereiding en uitvoering lopen over meerdere jaren, met een uitvoeringspiek 

in 2013 en 2015. In 2014 zijn vooral projecten voorbereid en gestart en is 5,4 

hectare extra bergend oppervlak boezem opgeleverd. Meerjarig ligt de realisatie 

op koers.

De bouw van het gemaal Vijfhuizen (zie ook VO 25) is onderdeel van de sinds 
2009 lopende integrale gebiedsontwikkeling Ferwerderadiel Fernijt. Wetterskip 
Fryslân heeft de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het gemaal, 
de gebiedscommissie verzorgt de aan- en afvoer naar/van het gemaal. Het 
oorspronkelijke plan (uit 2007) is aangevuld met onder andere inzet van het gemaal 
voor polderbemaling, aanleg van natuurvriendelijke oevers in de aanvoerroute, 
efficiënte combinatie van boezem- en polderbemaling en integratie met doelen op 
het gebied van recreatie en infrastructuur. Het gemaal heeft een belangrijke functie 
in de vismigratie tussen Waddenzee en binnenwater en draagt bij aan de realisatie 
van een zoet-zout gradiënt in het buitendijkse gebied.
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Rapportage •  In totaal zijn in de acht rayons die in 2014 gecontroleerd zijn 198 illegale 

dempingen geconstateerd. 

•  Het dagelijks bestuur heeft de evaluatie van het eerste jaar in april 2014 

besproken. De conclusie van de evaluatie was dat het toezicht met behulp van 

luchtfoto’s zonder problemen geïmplementeerd is. In het eerste controlejaar 

zijn rayons geselecteerd waarvan vooraf werd ingeschat dat er relatief weinig 

illegale dempingen zouden zijn. Daardoor is geconstateerd dat het aantal met 

luchtfoto’s geconstateerde overtredingen in het eerste controlejaar veel lager 

was dan tijdens de pilot. De bespreking van de evaluatie heeft niet geleid tot 

aanpassingen van de werkwijze.

RECREATIEF MEDEGEBRUIK
Het waterschap neemt, als de kansen zich voordoen, bij de uitvoering van projecten 
ook recreatieve doelen mee.

ONDERWERP VO 44: RECREATIEF MEDEGEBRUIK 
Doelstelling Het benutten van kansen op het gebied van recreatie en het versterken van de 

relatie met burgers.

Maatregel MP Kleinschalig recreatief medegebruik mogelijk maken.

Prestatie 2014 Minimaal één eigen initiatief tot recreatief medegebruik met een kleinschalig 

karakter wordt gerealiseerd.

Rapportage •  Wetterskip Fryslân heeft actief medewerking verleend aan het idee ‘Het 

Paard van Fryslân’ in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 

Europa in 2018. Het waterschap dacht mee over de locatie vlakbij de kop van 

de Afsluitdijk en stelde middelen beschikbaar voor de berekeningen van de 

fundering van het 25 meter hoge stalen ros. 

•  Wetterskip Fryslân gaf een kleine bijdrage aan de realisatie van een 

‘uitzichtbrug’ in Oudemirdum (Seedykkiekje). In dit recreatieve project 

wordt op het bijbehorende informatiebord naast het agrarische werk aldaar 

aandacht besteed aan het waterschapswerk (keringen).

BAGGEREN
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de 
hoofdwatergangen voor de aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit. In de 
(integrale) legger zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het op diepte houden van 
de hoofdwatergangen.

ONDERWERP VO 34: BAGGEREN HOOFDWATERGANGEN 

Doelstelling De hoofdwatergangen op diepte houden voor de aan- en afvoer van water en 

voor de waterkwaliteit.

Maatregel MP Diverse hoofdwatergangen worden gebaggerd.

Prestatie 2014 • Vooronderzoek van circa 600 kilometer watergangen (3 gebieden) 

• Baggeren van circa 300 kilometer watergangen (3 gebieden)

Rapportage •  Conform het baggeruitvoeringsplan zijn drie clusters en twee eilanden 

onderzocht. Ook is er gebaggerd op Terschelling en Ameland.

•  De uitvoering is voorspoedig verlopen. In 2014 bevond de baggercyclus 

van negen jaar zich in het achtste jaar. Ieder jaar wordt onderzocht welk 

percentage van de aangewezen clusters daadwerkelijk moeten worden 

gebaggerd. In 2014 was dit 70%

ILLEGALE DEMPINGEN
Naast de maatregelen om de waterberging te vergroten, streeft het waterschap 
naar het behoud van de bestaande berging in de watersystemen. Demping van 
watergangen vermindert de potentiële waterberging binnen een deelsysteem. Door 
voorlichting en handhaving wordt het aantal illegale dempingen teruggedrongen.

ONDERWERP VO 41: AANTAL ILLEGALE DEMPINGEN TERUGDRINGEN 

Doelstelling Het verbeteren van het naleven van de verbodsregels op dempingen.

Maatregel MP Door voorlichting en handhaving wordt het aantal illegale dempingen 

teruggedrongen.

Prestatie 2014 Implementatie methodiek
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2013
(VERVOLG)

Terschelling Overdrachtsdocument door dagelijks bestuur 
goedgekeurd. Gemeente heeft bezwaar gemaakt (wil 
dat Wetterskip Fryslân onderhoud blijft doen); is in 
behandeling.

Grootegast (voor het beheer-
gebied Wetterskip Fryslân)

Overdrachtsdocument begin 2015 in dagelijks 
bestuur. 

Harlingen Idem
Dongeradeel Idem
Smallingerland Idem
Weststellingwerf Idem, onder voorbehoud van voldoende beschikbare 

tijd van de gemeente.
Menameradiel Idem
Opsterland Idem

2014

Littenseradiel Voorbereiding opstellen overdrachtsdocumenten 
loopt. Overdrachtsdocument halverwege 2015 in 
dagelijks bestuur. 

Ooststellingwerf Idem
Het Bildt Idem
Franekeradeel Idem
Kollumerland Idem
Dantumadeel Idem
Ferwerderadiel Idem
Leeuwarderadeel Idem
De Friese Meren Idem, de overdracht van de hoofdwateren en 

peilregulerende kunstwerken in voormalig 
Boarnsterhim heeft plaatsgevonden.

2015

Tytsjerksteradiel Voorbereiding opstellen overdrachtsdocumenten eind 
2014 opgestart. Overdrachtsdocument tweede helft 
2015 in dagelijks bestuur. 

Achtkarspelen Idem
Súdwest-Fryslân Idem, de overdracht van de hoofdwateren en 

peilregulerende kunstwerken in Bolsward heeft al 
plaatsgevonden.

Heerenveen Idem, de overdracht van de hoofdwateren en 
peilregulerende kunstwerken heeft al plaatsgevonden, 
inclusief voormalig Boarnsterhim.

Leeuwarden Idem, d e overdracht van de hoofdwateren 
en peilregulerende kunstwerken in voormalig 
Boarnsterhim heeft al plaatsgevonden.

OVERDRACHT WATERBEHEER BEBOUWD GEBIED
Op grond van de waterwet en het provinciale waterschapsregelement neemt 
Wetterskip Fryslân het waterbeheer in de bebouwde gebieden over van de 
gemeenten. In de overdrachtsovereenkomsten staan de waterstaatkundige 
objecten (wateren, gemalen en stuwen) vermeld waarvan het waterschap het 
beheer overneemt. Ook zijn afspraken opgenomen over het uitvoeren van 
achterstallig baggerwerk in de bebouwde gebieden van de gemeenten. Volgens de 
overdrachtsafspraken voert het waterschap achterstallig baggeronderhoud uit.

ONDERWERP VO 35: OVERDRACHT WATERBEHEER IN BEBOUWD GEBIED 
Doelstelling Overdracht van het waterbeheer in de bebouwde gebieden van de gemeenten.

Maatregel MP Er zijn afspraken gemaakt met gemeenten over de overdracht van het 

waterbeheer in het bebouwd gebied naar Wetterskip Fryslân.

Prestatie 2014 Met tien gemeenten worden in 2014 overdrachtsovereenkomsten opgesteld. 

Rapportage • Met negen gemeenten is in 2014 een overdrachtsovereenkomst opgesteld. 

•  Voor de gemeenten Terschelling, Zuidhorn, Grootegast, Harlingen, 

Dongeradeel, Smallingerland, Weststellingwerf, Menameradiel en Opsterland 

is in 2014 het concept-overdrachtsdocument opgesteld. De stand van zaken 

per gemeente is in onderstaande tabel opgenomen. 

•  Eind december 2014 is met de gemeenten uit de klankbordgroep 

overeenstemming bereikt over, voor alle gemeenten te hanteren 

eenheidstarieven voor de onderhoudspakketten. Deze tarieven worden 

verwerkt in alle overdrachtsovereenkomsten.

OVERZICHT PLANNING OPSTELLEN OVERDRACHTSDOCUMENTEN
PLANNING GEMEENTE STAND VAN ZAKEN

2013

Schiermonnikoog Overdracht door dagelijks bestuur en gemeente 
goedgekeurd.

Ameland Idem
Zuidhorn (voor het beheer-
gebied Wetterskip Fryslân) 

idem
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Prestatie 2014

(vervolg)

•  De monitoringsfase van de proef ‘de zachte zandmotor’ wordt uitgevoerd 

onder regie van een projectgroep waarin het waterschap is vertegenwoordigd 

samen met It Fryske Gea, provincie Fryslân en de betrokken gemeenten.

Rapportage •  Het landelijke deltaprogramma zoetwater is in juni 2014 afgerond met 

het opstellen van de deltabeslissing. Binnen de regio Noord van het 

deltaprogramma zoetwater is een voorstel voor een maatregelenpakket 

opgesteld met daarin ook een aantal maatregelen voor Wetterskip Fryslân. 

De voorgestelde maatregelen sluiten aan bij lopende en geplande projecten 

en hebben deels het karakter van onderzoek en innovatie. Binnen het 

landelijk deltaprogramma zijn in juni afspraken gemaakt op hoofdlijnen over 

medefinanciering van een aantal maatregelen uit het deltafonds. Binnen de 

regio Noord-Nederland zijn de maatregelen in het najaar van 2014 verder 

gespecificeerd. De uitwerking vindt vanaf 2015 plaats.

•  Het landelijke deltaprogramma IJsselmeergebied is in juni 2014 afgerond met 

het opstellen van een deltabeslissing. In overleg met de Provincie Fryslân en 

de betrokken Friese gemeenten is in april/mei 2014 een analyse gemaakt van 

mogelijke compenserende en mitigerende maatregelen voor het invoeren van 

een flexibel peil op het IJsselmeer. Hiervoor is als basis het rapport ‘nulsituatie 

veiligheid buitendijkse gebieden’ gebruikt. In deze analyse is ook verkend welke 

‘building with nature’ maatregelen, die worden onderzocht in het project ‘de 

zachte zandmotor’, hierbij een rol kunnen hebben. De gezamenlijke besturen 

van de provincie, Friese gemeenten en het waterschap hebben de resultaten 

in juni 2014 besproken en gevraagd om de maatregelen concreet uit te gaan 

werken. De uitwerking vindt plaats in de periode 2015-2017.

•  De deltabeslissingen zijn in september 2014 voorgelegd aan de Tweede 

Kamer. In september is de commissie Algemene Zaken, Primaire keringen, 

Stedelijk water en Zuiveringsbeheer geïnformeerd over deze voorgenomen 

deltabeslissingen. Over het algemeen was er brede steun in de Tweede kamer. 

Het deltaprogramma is dan ook zonder voor Wetterskip Fryslân relevante 

wijzigingen vastgesteld.

ONDERWERP VO 36: OVERDRACHT WATERBEHEER IN BEBOUWD  
GEBIED (BAGGEREN) 

Doelstelling Uitvoeren achterstallig baggerwerk na overdracht van het waterbeheer in de 

bebouwde gebieden van de gemeenten.

Maatregel MP Het eventueel achterstallige baggeronderhoud in bebouwd gebied wordt voor 

eind 2025 weggewerkt.

Prestatie 2014 Het uitvoeren van het baggerplan in de gemeente Dongeradeel.

Rapportage De uitvoering van het baggerplan voor het achterstallig onderhoud en de 

bijbehorende verrekening zijn in de gemeenten Menameradiel en Dongeradeel 

in 2014 afgerond.

DELTAPROGRAMMA (IJSSELMEERGEBIED EN ZOET WATER)
Het deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen 
tegen hoog water. Ook voorziet het programma in het op orde houden van de 
zoetwatervoorziening. Daarbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied 
van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. 
De uitwerking van het deltaprogramma wordt zoveel mogelijk meegenomen in de 
uitvoering van de watergebiedsplannen 

ONDERWERP VO 45: DELTAPLAN IJSSELMEERGEBIED EN ZOET WATER 
Doelstelling Ook bij te verwachten klimaatveranderingen, moet veilig werken, wonen en 

recreëren mogelijk blijven.

Maatregel MP Bestuurlijke inbreng in het formuleren van maatregelen voor het IJsselmeer en 

de toekomstige zoetwatervoorziening binnen het deltaprogramma. Dit gebeurt 

integraal en gebiedsgericht. 

Prestatie 2014 •  Regionale bijdrage in het formuleren van de landelijke deltabeslissing voor de 

zoetwatervoorziening van Nederland in 2014. De bijdrage van het waterschap 

bestaat uit een voorstel voor regionale maatregelen en een inbreng in het 

landelijke advies. 

•  Regionale bijdrage in het formuleren van de landelijke deltabeslissing voor het 

peilverloop in het IJsselmeergebied in 2014. Parallel aan dit besluit ontwikkelen 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied en de betrokken waterschappen 

beheerprotocollen voor het peilbeheer op het IJsselmeer. 
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Rapportage

(vervolg)

•  In Fryslân worden zeven gebiedscollectieven opgericht die vanaf 2016 

verantwoordelijk worden voor de organisatie en uitvoering van het agrarisch 

natuurbeheer. Wetterskip Fryslân wil met deze collectieven ook graag 

afspraken maken over de uitvoering van waterschapsopgaven. Een eerste 

gespreksronde hierover heeft plaatsgevonden. Eind dit jaar moet dit leiden tot 

principe afspraken. Vooruitlopend daarop zijn we in overleg met Noardelike 

Fryske Wâlden om nog dit jaar met een pilot voor de concrete uitvoering van 

een gebiedsofferte voor wateropgaven te starten.  

• In Unieverband is een samenhangend pakket van blauwe diensten 

ontwikkeld dat kan worden opgenomen in de officiële catalogus Groenblauwe 

diensten. Diensten binnen deze catalogus voldoen aan de staatssteuntoets. 

• De voortgangsrapportage is in 2014 opgesteld en is in maart 2015 in het 

algemeen bestuur behandeld.

VEILIGHEIDSPLAN II EN GEMAAL LAUWERSOOG
In het veiligheidsplan II zijn maatregelen tegen wateroverlast voor de boezem en deel-
systemen opgenomen. Het veiligheidsplan II is een actualisatie van het veiligheids-
plan uit 2008, waarin onder andere realisatie van een gemaal op Lauwersoog was 
opgenomen. Vanaf 2015 werkt Wetterskip Fryslân aan de voorbereiding en uitvoering 
van de maatregelen die in het geactualiseerde veiligheidsplan II zijn opgenomen. De 
uitwerking neemt het waterschap in de uitvoering van de watergebiedsplannen en het 
herstelprogramma oevers en kaden mee.

GROENBLAUWE DIENSTEN
Om waterschapsdoelen in het landelijk gebied kosteneffectief en met draagvlak te 
realiseren, worden Groenblauwe diensten samen met landbouworganisaties en 
agrarische collectieven ingezet. 

ONDERWERP VO 46: GROENBLAUWE DIENSTEN 
Doelstelling Het benutten van kansen om met de inzet van groenblauwe diensten 

waterschapsdoelen in het landelijk gebied kosteneffectief en met draagvlak te 

realiseren.

Maatregel MP Het ontwikkelen van een samenhangend pakket aan concrete Groenblauwe 

diensten.

Prestatie 2014 Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma 2013-2015.

Rapportage Naast de drie lopende pilots zijn in 2014 twee pilots gestart. De ervaringen in 
deze pilots zorgen er voor dat er een samenhangend pakket aan concrete 
Groenblauwe diensten kan worden opgesteld. 
Enkele onderdelen uit het uitvoeringsprogramma 2014-2015 zijn : • De pilot 
groenblauwe diensten Westerkwartier is in maart 2014 afgesloten met een 
symposium waarin de belangrijkste leerervaringen zijn gepresenteerd.
•  In Zuidoost Fryslân zijn samen met Elan en de lokale agrarische 

natuurverenigingen Groenblauwe pilots gestart voor de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en waterberging in het gebied van de midden 
Tsjonger en het onderhoud van de hoofdwatergangen in de Groote 
Veenpolder.

•  Voor de pilot uitvoering WGP Appelscha is een plan van aanpak opgesteld. 
Met de landbouw en andere gebiedspartners is afgesproken om voor 
de deelgebieden de Harken en Haulerpolder als eerste een integraal 
uitwerkingsplan op te stellen. Wat betref het aspect water wordt niet alleen 
gekeken naar het duurzamer inrichten van het watersysteem maar ook naar 
maatregelen op bedrijfsniveau (bijvoorbeeld erfafspoeling).  
• Met de provincie zijn ambtelijk principe afspraken gemaakt over de 
inzet vanaf 2015 van jaarlijks € 2,9 miljoen extra middelen uit Brussel voor 
wateropgaven in agrarisch gebied gekoppeld aan klimaatverandering, KRW 
opgaven en de nitraatrichtlijn. Wetterskip Fryslân staat daarbij aan de lat voor 
€ 1,9 miljoen cofinanciering (vanuit de bestaande budgetten voor bedoelde 
opgaven). De provinsje Fryslân voor € 1 miljoen. Verdere uitwerking en 
bestuurlijke besluitvorming vinden in de loop van het jaar plaats
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Rapportage

(vervolg) 

Uiterlijk in 2022 vindt een herijking van het veiligheidsplan plaats. Nieuwe 

ontwikkelingen kunnen aanleiding geven het veiligheidsplan eerder te 

herijken. Bij de volgende herijking wordt opnieuw naar de beste locatie en 

realisatietermijn voor een gemaal gekeken.

WATERBEHEERPLAN 2016-2021
Het opstellen van een waterbeheerplan is een wettelijke verplichting die voortvloeit 
uit de Waterwet. Bij het opstellen van het waterbeheerplan moet het waterschap 
rekening houden met de beleidskaders uit het nationale waterplan en het 
provinciale waterhuishoudingsplan. Afstemming met het waterhuishoudingsplan 
is vooral van belang. In het waterbeheerplan zijn het actuele beleid, planvorming en 
uitvoering van maatregelen over een periode van zes jaar opgenomen.

ONDERWERP VO 48: OPSTELLEN WATERBEHEERPROGRAMMA 2016-2021
Doelstelling Het waterbeheerplan heeft drie doelen: 

•  afstemmen van het waterbeleid en -beheer met overheden en stakeholders 

•  richting geven voor het meerjarenperspectief en de begroting in de 

planperiode

•  informeren van ingelanden over de doelstellingen van het waterschap

Maatregel MP Het opstellen van een waterbeheerplan. 

Prestatie 2014 Een ontwerp- waterbeheerplan.

Rapportage •  Wetterskip Fryslân heeft in het najaar van 2014 met de provincie bestuurlijk 

overlegd en afgestemd en de uitkomsten leiden tot zowel aanpassing van het 

waterbeheerplan als het waterhuishoudingsplan. Begin 2015 is dit overleg 

vervolgd.

•  Wetterskip Fryslân is in 2014 begonnen met de totstandkoming van het nieuwe 

waterbeheerplan. Het eerste concept-ontwerp is afgerond en wordt in het 

eerste kwartaal van 2015 voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 

•  Het waterschap maakt met de stakeholders (gemeenten en maatschappelijke 

organisaties) afspraken over de wijze waarop zij bij de totstandkoming van 

het waterbeheerplan worden betrokken. Om daarvoor voldoende ruimte te 

creëren, is de planning herzien. Het plan waterbeheerplan wordt niet eind 

2015, maar in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld.

ONDERWERP VO 47: EVALUEREN EN ACTUALISEREN VEILIGHEIDSPLAN
Doelstelling Het in 2008 vastgestelde veiligheidsplan, zoals opgenomen in het 

waterbeheerplan, wordt geactualiseerd.

Maatregel MP Het actualiseren van het in 2008 vastgestelde veiligheidsplan. 

Prestatie 2014 Een geactualiseerd veiligheidsplan.

Rapportage In de vergadering van 16 december 2014 is het veiligheidsplan II vastgesteld door 

het algemeen bestuur. In het veiligheidsplan zijn de maatregelen opgenomen 

om wateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan. De maatregelen bestaan 

uit het vergroten van de waterberging in boezem en deelsystemen en op termijn 

uit vergroting van de maalcapaciteit van de boezem. Bij de vaststelling van het 

veiligheidsplan zijn twee amendementen aangenomen. Een amendement 

betreft het gebruik van landbouwgronden voor boezemuitbreiding. Het andere 

amendement gaat over een aanvullende maatschappelijke kosten en baten 

analyse voor nieuwe ontwikkelingen Vanaf 2o15 werkt het waterschap verder 

aan de uitvoering van de maatregelen uit het veiligheidsplan II. Uiterlijk in 

2022 vindt een nieuwe herijking van het veiligheidsplan II plaats, tenzij nieuwe 

ontwikkelingen aanleiding geven dit eerder te doen.

ONDERWERP VO 21: REALISATIE VAN HET GEMAAL LAUWERSOOG 
Doelstelling De klimaatverandering zorgt voor meer neerslag en een stijgende zeespiegel. 

Om hierop in te spelen staan in het waterbeheerplan 2010-2015 maatregelen 

voor vasthouden, bergen en afvoeren van water.

Maatregel MP Het uitwerken van de gekozen variant voor het gemaal en zorgen voor de (mede)

financiering.

Prestatie 2014 Noodzaak gemaal beoordelen in de context van de onderzoeken in Groningen 

(droge voeten 2050) en Fryslân (veiligheidsplan).

Rapportage In 2014 lag het accent op de actualisatie van het veiligheidsplan (zie VO 47). 

Hierin is onderzoek gedaan naar verschillende maatregelen om wateroverlast 

te voorkomen. In het veiligheidsplan II zijn meerdere locaties voor een gemaal 

onderzocht, waaronder de locatie Lauwersoog. In de besluitvorming in 

december 2014 zijn door het algemeen bestuur nog geen definitieve keuzes 

gemaakt voor een locatie. Uit het onderzoek bleek verder dat uitbreiding van de 

gemaalcapaciteit niet eerder dan 2035 nodig is.
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Rapportage

(vervolg)

•  PI-2: Op basis van de uitkomsten van de pilots zijn kansrijke maatregelen en 

ervaringen uit het project ‘toekomstbestendig waterbeheer’ 2014 verwerkt 

in een agenda voor het bestuur. Deze is in maart 2015 voorgelegd aan het 

algemeen bestuur. 

Onderdeel van het communicatieplan ‘toekomstbestendig waterbeheer’ is 

een proef met een dialoog in het pilotgebied Greidhoeke. Daarvoor vonden in 

september en oktober 2014 twee werksessies plaats. Beide sessies waren 

succesvol. De uitkomsten uit de dialoog zijn verwerkt in de agenda voor het 

bestuur.

•  PI-3: In het MP 2015-2019 is besloten dat de maatregel ‘peilvakken 

samenvoegen’ na 2019 besparingen oplevert. 

BELEIDSREGELS (INTEGRALE) LEGGER
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de 
hoofdwatergangen voor de aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit. In 
de (integrale) legger zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het op diepte houden 
van de hoofdwatergangen. De beleidsregels voor de integrale legger zijn de actuele 
waterkwaliteitseisen en -profielen voor bijvoorbeeld wateren, kunstwerken (stuwen, 
inlaten en dergelijke) en (regionale) keringen. 

ONDERWERP VO 50: OPSTELLEN VAN BELEIDSREGELS TEN BEHOEVE VAN DE 
INTEGRALE LEGGER

Doelstelling Het aanvullen van de legger met doelstellingen voor ecologie, waterkwaliteit en 

vaarwegbeheer. Daarvoor moeten eerst de beleidsregels worden aangevuld en 

vastgesteld. Die zijn vervolgens leidend voor het opstellen van de legger. 

Maatregel MP Het opstellen van een legger waarin de actuele waterkwantiteitseisen en 

-profielen, vaarwegprofielen en de ecologische functievervulling (onder andere 

beleidsuitgangspunten ecologie) integraal op elkaar zijn afgestemd en verwerkt.

Prestatie 2014 Het opstellen van beleidsregels en daarna het opstellen van de legger

Rapportage De beleidsregels zijn in concept gereed. De procedure voor het vaststellen van 

de beleidsregels vindt plaats in het eerste kwartaal van 2015. Aansluitend wordt 

op basis van deze beleidsregels de legger opgesteld.

TOEKOMSTBESTENDIG WATERBEHEER
Binnen het project toekomstbestendig waterbeheer onderzoekt Wetterskip Fryslân 
de mogelijkheden om te komen tot een robuust, duurzaam toekomstbestendig 
watersysteem. Daarbij vormt de toekomstige betaalbaarheid een belangrijk 
aandachtspunt. De conclusies uit het project neemt het waterschap mee in de 
uitvoering van de watergebiedsplannen, het veiligheidsplan en gebiedsprocessen.

ONDERWERP VO 49: TOEKOMSTBESTENDIG WATERSYSTEEM 
Doelstelling Een toekomstbestendig watersysteem  waarvan het beheer en onderhoud 

efficiënt worden uitgevoerd.

Maatregel MP •  Toegesneden onderzoeken, analyses en maatregelen om te komen tot een 

efficiënter waterbeheer (inrichting, beheer en onderhoud)

•  Realiseren van de, in het meerjarenperspectief 2014-2018 opgenomen 

maatregel peilvakken samenvoegen

•  In/na 2015: Opstellen toekomstbestendige visie op het watersysteem anno 

2030

Prestatie 2014 •  PI-1: Indeling beheergebied in deelgebieden; verzamelen van kengetallen per 

deelgebied en analyse van het huidige watersysteem

•  PI-2: Uitwerking mogelijke maatregelen  bepalen effect op de kengetallen (= 

maatschappelijke kosten-batenanalyse op basis van kengetallen)

•  PI-3: Besluitvorming over meerjarenperspectief-maatregel peilvakken 

samenvoegen

Rapportage •  PI-1: De indeling in deelgebieden heeft plaatsgevonden. De financiële analyse 

van het huidige watersysteem op basis van de eerder verzamelde kengetallen 

is afgerond. Verder is een (waterschapsbreed inzetbare) methodiek opgesteld. 

Hiermee kunnen een kosten-batenanalyse, maatschappelijke kosten-

batenanalyse en bepaling van de kwalitatieve effecten van maatregelen 

worden uitgevoerd. De definitieve rapportage over deze methodiek rondt 

het waterschap in het eerste kwartaal van 2015 af. Deze methodiek is onder 

andere toegepast op de maatregelen van het veiligheidsplan II en enkele pilots 

van ‘toekomstbestendig waterbeheer’ (TBW). 
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2.2.2 NETTO LASTEN PROGRAMMA

JAARREKENING  
2013

GEWIJZIGDE  
BEGROTING 2014

JAARREKENING  
2014

Voldoende water 42,1 43,6 40,7

Het verschil van de netto lasten tussen jaarrekening en begroting is met name 
het gevolg van de beperkte neerslag waardoor bijvoorbeeld kunstwerken minder 
vaak hebben gedraaid. Het verschil is ook het gevolg van de afhankelijkheid van 
derden wat heeft geleid tot verschuiving van de werkzaamheden (bijvoorbeeld 
door weinig belangstelling bij toekomstige eigenaren om bruggen over te nemen en 
samenwerking met gemeenten in het kader van overdracht stedelijk waterbeheer 
heeft geleid tot aanpassing van de planning).

In hoofdstuk 1 van de Jaarrapportage 2014 wordt het verschil verder toegelicht.

2.2.3 KREDIETPORTEFEUILLE PROGRAMMA

Onderstaand tabel geeft het verloop van de kredietportefeuille weer voor het 
programma voldoende water.

JAARREKENING 2014

BRUTO NETTO
Omvang per 01/01/14 57,1 39,6

Verstrekkingen 2014 19,8 16,2

Afgeronde projecten -8,7 -8,4

Omvang per 01/01/15 68,1 47,4

In paragraaf 3.5 van de jaarrapportage 2014 worden de investeringen verder 
toegelicht.
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In het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn: 

Waterlichamen Kaderrichtlijn Water 24

Waterlichamen in Natura 2000   6

Officiële zwemwaterlocaties 32

De zuiveringstaak van Wetterskip Fryslân bestaat uit de zuivering van het afvalwater 
van huishoudens en bedrijven uit de gemeentelijke rioleringen. 

Het waterschap heeft het beheer over:

Rioolwaterzuiveringsinstallaties 28

Persleiding circa 800 km

Persgemalen 275

Slibontwateringsinstallaties 1

De jaarlijkse hoeveelheid gezuiverd afvalwater bedraagt 86 miljoen m3.

2.3 SCHOON WATER

Het programma schoon water richt zich op een goede waterkwaliteit van alle 
oppervlaktewateren in het beheergebied. Al lange tijd werkt het waterschap aan 
het terugdringen van vervuiling van het oppervlaktewater door verontreinigende 
stoffen. Hierbij moet de kwaliteit van het oppervlaktewater aan chemische normen 
voldoen.
Sinds 2009 zijn, als uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water, naast de 
chemische normen concrete ecologische doelen gesteld. Bijvoorbeeld voor de 
visstand en de aanwezigheid van waterplanten. Deze normen zijn afgestemd op de 
functies. Een bijzondere categorie wordt gevormd door de wateren met de functie 
zwemwater. Hier gelden ook bacteriële normen en normen voor blauwalg.

Belangrijke opgaven voor het verbeteren van de waterkwaliteit zijn de 
natuurvriendelijke inrichting van het watersysteem, het verminderen van de 
emissies van nutriënten en bestrijdingsmiddelen en het terugdringen van het lozen 
van afvalwater door de recreatievaart.

Door het reguleren van emissies door vergunningen, het houden van toezicht, het 
uitvoeren van inrichtingsprojecten zoals het herstelprogramma oevers en kaden 
en het zuiveren van afvalwater, levert het waterschap een belangrijke bijdrage 
aan het behalen van de gestelde doelen. Hiervoor zijn echter ook bijdragen van 
anderen noodzakelijk. Het waterschap werkt bij de groenblauwe diensten en het 
deltaprogramma agrarisch waterbeheer samen met de agrarische sector.

DAGELIJKS WERK
Het hoofddoel is zorgen voor een goede ecologische en chemische waterkwaliteit 
van het oppervlaktewater. Het dagelijkse werk omvat bijvoorbeeld: verlenen 
van vergunningen, toezicht en handhaving, onderzoek van de waterkwaliteit, 
verwijderen van verontreinigde waterbodems, aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers en vispassages en natuurvriendelijk onderhoud.
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ONDERWERP WK 8: STROOMGEBIEDBEHEERPLAN  
Doelstelling Het voorbereiden van het tweede stroomgebiedbeheerplan (2016-2021). 

Maatregel MP Actualiseren gegevens in de Kaderrichtlijn Waterfactsheets (Kaderrichtlijn 

Water van waterlichamen (begrenzingen, toestand, doelen en maatregelen). 

Prestatie 2014 Geactualiseerde factsheets Kaderrichtlijn Water-waterlichamen, afgestemd in 

het gebiedsproces. 

Rapportage •  Eind 2014 zijn de Kaderrichtlijn Water-factsheets en -beslisnota door het 

algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân in ontwerp vastgesteld. De 

KRW-factsheets zijn tevens door Provinciale staten van Fryslân in ontwerp 

vastgesteld.

•  De Kaderrichtlijn Water-factsheets en -beslisnota zijn begin 2015 ter inzage 

gelegd.

ONDERWERP WK 9: WATER BUITEN WATERLICHAMEN (KLEINE WATEREN)
Doelstelling Er zijn waterkwaliteitsnormen voor alle wateren in het beheergebied.

Maatregel MP Adviseren aan de provincie over uitwerking en implementatie van de landelijk 

ontwikkelde methodiek voor het bepalen van doelen voor overige wateren. 

Prestatie 2014 Besluit over hoe uitwerking gegeven wordt aan de landelijke methodiek voor 

waterkwaliteitsdoelen voor overige wateren.

Rapportage In 2013 stelde Wetterskip Fryslân een landelijke methodiek voor het bepalen 

van doelen voor overige wateren vast. Deze sluit aan bij de Kaderrichtlijn Water-

methodiek maar is lichter van opzet en kent geen resultaatsverplichtingen. 

Binnen het traject van de planherziening van het ‘waterhuishoudingsplan en 

waterbeheerplan’ besluit de provincie Fryslân in overleg met Wetterskip Fryslân 

of en hoe doelen voor overige wateren worden vastgesteld. De uitwerking en 

vaststelling van deze doelen zullen na 2015 plaatsvinden. Het huidige kader 

voor waterkwaliteitsdoelen in overige wateren is vastgelegd in de beleidsnota 

ecologie & vis.

2.3.1 BELEIDSDOELEN

VOORTGANG BELEIDSUITVOERING WATERKWALITEIT 
Monitoring 
Om te bepalen of het oppervlaktewater voldoet aan de eisen en om de effectiviteit 
van beleid en maatregelen vast te kunnen stellen, monitort het waterschap de 
waterkwaliteit van bijvoorbeeld zwemwater en voor de Kaderrichtlijn Water. 

ONDERWERP WK 7: MONITORING GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
Doelstelling Inzicht in de aanwezigheid van (resten van) gewasbeschermingsmiddelen in 

oppervlaktewater.

Maatregel MP Het systematisch onderzoeken van oppervlaktewater op aanwezigheid van 

(resten van) gewasbeschermingsmiddelen.

Prestatie 2014 De evaluatie van de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen in 

oppervlaktewateren is uitgevoerd en op basis daarvan is het meetprogramma 

voor de komende jaren opgesteld.

Rapportage De evaluatie is afgerond en het (landelijke) meetprogramma voor 2015 is 

opgesteld.

VOORTGANG KADERRICHTLIJN WATER
In het waterbeheerplan en waterhuishoudingsplan leggen Wetterskip Fryslân 
en de provincie Fryslân zich vast op de uitvoering van een groot aantal 
inrichtingsmaatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze 
maatregelen, zoals aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages, dragen bij 
aan het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.
De Kaderrichtlijn Water-opgave omvat ook de ‘vasthouden bergen en afvoeren’- 
opgave voor de boezem en de deelsystemen. 
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ONDERWERP WK 12: AANPAK DIFFUSE BRONNEN
Doelstelling Beperken van de invloed van diffuse bronnen op de chemische en ecologische 

toestand van oppervlakte- en grondwater.

Maatregel MP De regionale aanpak van diffuse bronnen baseren op het emissiebeheerplan en 

nationaal beleid zoals de tweede nota duurzame gewasbescherming 2013.

Prestatie 2014 Drie projecten of communicatietrajecten zijn uitgevoerd.

Rapportage 1.  Wetterskip Fryslân neemt deel aan het landelijk project water ABC (‘land- 
en tuinbouw organisatie, Wageningen universiteit onderzoek- centrum, 
ministerie van infrastructuur en milieu, de Unie van Waterschappen en enkele 
waterschappen). Doel van dit project is het beperken van de emissie van 
gewasbeschermings-middelen. Dit wordt bereikt door emissiebeperkende 
maatregelen te borgen en te certificeren. Wetterskip Fryslân heeft input 
geleverd voor het ontwikkelen van maatregelen tegen uit- en afspoeling van 
gewasbeschermingsmiddelen vanaf akkerbouwpercelen. Het water ABC is in 
deze verslagperiode dan ook voor Wetterskip Fryslân in een afrondende fase 
gekomen.

2.  Communicatie is als middel ingezet om lozingen van vuilwater door de 

recreatievaart te beëindigen. Verschillenden partijen leverden een bijdrage 

(Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, de Marrekrite, gemeentes, Het 

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond). Onder regie van de provincie is 

een communicatieplan vastgesteld.

3.  Gewasbeschermingsmiddelen

a)  De teeltgerichte monitoring naar gewasbeschermingsmiddelen over de 

periode 2009 tot begin 2014 is geëvalueerd. De rapportage is in 2014 

afgerond. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de aard en de omvang 

van de problematiek. Binnen het Deltaplan agrarisch waterbeheer ligt een 

belangrijke opgave voor de landbouwsector om deze emissie terug te 

dringen.

b)  Nalevingsstrategie afspoeling gewasbeschermingsmiddelen 

Normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen komen te 

vaak voor door uit- en afspoeling van, met gewasbeschermingsmiddelen 

verontreinigd regenwater vanaf akkerbouwpercelen. Strikt genomen zijn 

deze lozingen verboden. 

ONDERWERP WK 16: INRICHTINGSMAATREGELEN KADERRICHTLIJN WATER 
(DEELS IN COMBINATIE MET WATERVEILIGHEID EN  
VOLDOENDE WATER)

Doelstelling De chemische en ecologische waterkwaliteit voldoet aan de eisen van de 

Kaderrichtlijn Water. 

Maatregel MP Het realiseren van 459 kilometer natuurvriendelijke oevers tot en met 2015.

Prestatie 2014 Minimaal 45 kilometer natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. 

Rapportage Het realiseren van natuurvriendelijke oevers wordt zoveel mogelijk 

gecombineerd met het herstelprogramma Oevers en Kaden. In 2014 is 9 

kilometer natuurvriendelijke oever gerealiseerd. Door de terughoudendheid 

van enkele ingelanden verlopen een aantal projecten moeizaam. Zoals vermeld 

bij OK 3 is een behoorlijk aantal projecten voorbereid, waardoor er een 

uitvoeringspiek plaatsvindt in 2015. Over meerdere jaren gezien ligt de realisatie 

op koers. 

ONDERWERP WK 17: VISPASSAGES 
Doelstelling Een evenwichtige vispopulatie als onderdeel van een gezonde ecologische 

waterkwaliteit.

Maatregel MP Het vispasseerbaar maken van 43 kunstwerken (gemalen, sluizen en stuwen).

Prestatie 2014 Aantal vispasseerbaar gemaakte gemalen, sluizen en stuwen: 10-13.

Rapportage In 2014 zijn bij zeven kunstwerken vispassages gerealiseerd. Daarnaast zijn in 

2014 dertig gemalen vispasseerbaar gemaakt.

EMISSIES EN WATERKWALITEIT
Het grootste deel van de verontreiniging van oppervlaktewater is afkomstig 
uit diffuse bronnen. Emissies vanaf agrarische erven en percelen vormen 
een belangrijke vervuilingsbron. Wetterskip Fryslân werkt op verschillende 
manieren aan het terugdringen van deze emissies. Het is de bedoeling van het 
deltaprogramma agrarisch waterbeheer dat de landbouwsector zelf, door middel 
van concrete uitvoeringsprojecten actief bijdraagt aan vermindering van de 
uit- en afspoeling vanaf erven (vooral stikstof en fosfaat) en akkerbouwpercelen 
(gewasbeschermingsmiddelen). 
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SANERING WATERBODEMS
Het huidige waterbodemsaneringsprogramma loopt tot en met 2015. Met de 
uitvoering van deze saneringen zijn in Fryslân de ernstige en spoedeisende 
waterbodemverontreinigingen met humane risico’s gesaneerd. Wetterskip Fryslân 
gaat na 2015 locaties met ecologische en verspreidingsrisico’s saneren. 

ONDERWERP WK 15: WATERBODEMSANERING 
Doelstelling De waterbodems in het beheergebied hebben geen negatieve invloed op de 

waterkwaliteit.

Maatregel MP Ernstig vervuilde baggerspecie verwijderen volgens de landelijke instructies.

Prestatie 2014 De sanering van de Nieuwe Vaart van Gorr0edijk naar Terwispel (FR/106/403) is 

gestart en wordt in 2015 afgerond.

Rapportage De voorbereiding van de sanering is afgerond. De voorlopige gunning heeft 

in december 2014 plaatsgevonden. De planning van het project richt zich 

op oplevering voor de start van het vaarseizoen 2015. Het werk omvat een 

gecombineerde sanering van de verontreinigde waterbodem van de Nieuwe 

Vaart tussen Gorredijk en de kruising met de A7 en die van de voormalige 

gasfabriek Gorredijk. De sanering wordt gecombineerd uitgevoerd met het 

kadeherstel door de gemeente Opsterland. Het project wordt mede gefinancierd 

door de provincie.

VOORTGANG BELEIDSUITVOERING WATERKETEN
Samenwerking waterketen
Om de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater zo doelmatig 
mogelijk uit te voeren, werkt het waterschap nauw samen met de partners in de 
waterketen. Als onderdeel van het Fries bestuursakkoord waterketen is de ‘arkbak’ 
doelmatig werken in de afvalwaterketen’ ontwikkeld. Deze omvat een verzameling 
van mogelijke besparingsmaatregelen, die partijen zelfstandig of gezamenlijk 
kunnen oppakken.

ONDERWERP WK 25: ERFAFSPOELING 
Doelstelling Verminderen van lozingen als gevolg van erfafspoeling.

Maatregel MP Voorlichting en toezicht inzetten om het nalevingsgedrag te bevorderen.

Prestatie 2014 Bestuursvoorstel heffing en stimuleringsregeling erfafspoeling voorleggen aan 

het algemeen bestuur.

Rapportage Het dagelijks bestuur heeft besloten:  

1.  Dat een convenant opgesteld wordt met de sector land- en tuinbouw 

organisatie Noord/ Nederlandse melkveehouders vakbond/ agrarische 

jongeren Friesland. Dit is begin 2015 door alle partijen ondertekend en 

afgestemd met de provincies Fryslân en Groningen.

2.  Het handhavingstraject te intensiveren. De intensivering wordt afgestemd op 

de activiteiten van het convenant. 

Er worden afspraken gemaakt over landelijke ondersteuning in het daarvoor 

beslissende orgaan. 

ONDERWERP WK 18: MAATREGELEN ZWEMWATER
Doelstelling De waterkwaliteit bij officiële zwemlocaties in het beheergebied voldoet aan de 

eisen van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn.

Maatregel MP Het uitvoeren van waterbeheermaatregelen voor een betere 

zwemwaterkwaliteit.

Prestatie 2014 Voor drie zwemwateren is een verbeteringsplan opgesteld.

Rapportage Het waterschap heeft voor drie locaties analyses gedaan en onderzoeken 

uitgevoerd naar mogelijke maatregelen. Ook zijn enkele maatregelen al 

uitgevoerd. Omdat er voor de betreffende zwemwateren een actualisatie van 

de zwemwaterprofielen moet plaatsvinden, is er voor gekozen de voorgestelde 

maatregelen op te nemen in de geactualiseerde zwemwaterprofielen. Dit is begin 

2015 afgerond. 
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PROGRAMMAVERANTWOORDING> 2.4 ORGANISATIE

Rapportage De in 2013 gerealiseerde bellenbeluchting van rwzi Kootstertille heeft in 2014 
voor een energie-efficiency van circa 1% gezorgd. In 2014 is Wetterskip Fryslân 
gestart met de voorbereiding voor het project optimalisatie sliblijn van de rwzi 
Drachten.  
Naast het behalen van de geformuleerde doelstellingen heeft het waterschap 
met het plaatsen van bellenbeluchting op de rwzi Heerenveen een extra bijdrage 
geleverd aan het behalen van de energie-efficiencydoelstellingen.

OPTIMALISATIE SLIBKETEN
Als onderdeel van het integraal zuiveringsplan 2013 is de slibstrategie van 
Wetterskip Fryslân vastgesteld. Het besparen en terugwinnen van energie en 
grondstoffen zijn hierin belangrijke uitgangspunten. 

ONDERWERP WAK 12: REALISATIE MAXIMALE SLIBVERWERKING 
Doelstelling Doelmatige en duurzame slibketen.

Maatregel Invulling geven aan de slibstrategie van Wetterskip Fryslân.

Prestatie 2014 In 2014 startte de planstudiefase waarin de gedefinieerde maatregelen voor 
het maximaal vergisten en ontwateren van zuiveringsslib worden uitgewerkt in 
een technisch ontwerp. De benodigde vergunningen en ontheffingen worden 
aangevraagd en de aanbestedingsprocedure voor de realisatie wordt opgestart.

Rapportage Voor het maken van een referentieontwerp en de voorbereiding van de 
aanbesteding is een voorbereidingskrediet vrijgegeven.  
Het referentieontwerp is gereed. 
Door de technologische ontwikkelingen en de wijzigingen op de markt van 
slibeindverwerking kunnen de uitgangspunten van de business case wijzigen, 
waarmee de gekozen richting ongunstiger uit kan komen ten opzichte van andere 
alternatieven. Daarom wordt de business case eerst opnieuw doorgerekend en 
beoordeeld voordat het definitief ontwerp bestuurlijk kan worden vastgesteld. 
Het onderzoek en de besluitvorming vinden in 2015 plaats.

ONDERWERP WAK 2: SAMENWERKING BEHEER EN ONDERHOUD
Doelstelling Een duurzame waterketen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Maatregel MP Wetterskip Fryslân werkt nauwer samen met gemeenten en Vitens op het 

gebied van beheer en onderhoud.

Prestatie 2014 Twee gestarte samenwerkingsactiviteiten

Rapportage Met Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland is concreet 

gesproken over maatregelen uit de ‘arkbak’ die 2014 jaar zijn opgepakt. 

De arkbak is een toolbox met mogelijke maatregelen om de deelnemende 

partijen te helpen bezuinigingen te realiseren. Er is een aanjager aangetrokken 

voor de arkbak. De aanjager ondersteunt Friese gemeenten en Wetterskip 

Fryslân bij het toepassen van maatregelen uit de arkbak, het opstellen van 

een actieprogramma en de monitoring en bewaking. In november 2014 is 

gerapporteerd aan de stuurgroep Fries bestuursakkoord waterketen. 

ZUIVERINGEN EN ENERGIE-EFFICIENCYMAATREGELEN
Energie speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de duurzaamheid en 
doelmatigheid van de waterketen. In 2009 ging de branchevereniging (Unie van 
Waterschappen) de meerjarenafspraak (MJA-3) aan met als doelstelling: het halen 
van 30% energiebesparing- in 2020 ten opzichte van 2005, specifiek voor de taak 
waterzuiveringen. Wetterskip Fryslân heeft voor de planperiode 2013-2016 in 2012 
een energie efficiency plan opgesteld. In dit plan staan diverse maatregelen die 
bijdragen aan de energiebesparingsdoelstelling.

ONDERWERP WAK 9: ENERGIE-EFFICIENCYMAATREGELEN
Doelstelling Het realiseren van een duurzamere en doelmatige waterketen.

Maatregel MP Wetterskip Fryslân voldoet aan de doelstellingen die vastgelegd zijn in de 
meerjarenafspraak energie (MJA-3).

Prestatie 2014 •  Het in gebruik nemen van de bellenbeluchting rwzi Kootstertille.
•  Het voorbereiden van het project optimalisatie sliblijn rwzi Drachten.
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2.3.2 NETTO LASTEN PROGRAMMA

JAARREKENING  
2013

GEWIJZIGDE  
BEGROTING 2014

JAARREKENING  
2014

Schoon water 42,9 43,7 42,2

Het verschil van de netto lasten tussen jaarrekening en begroting is met name het 
gevolg van de lage neerslaghoeveelheden wat heeft geresulteerd in een lagere 
hoeveelheid slib en een lager energieverbruik van zuiveringsinstallaties. Het verschil 
komt ook omdat de afhankelijkheid van derden heeft geleid tot aanpassing van de 
planning (bijvoorbeeld omdat gemeenten hebben aangegeven dat werkzaamheden 
later in de tijd plaatsvinden).

In hoofdstuk 1 van de Jaarrapportage 2014 wordt het verschil verder toegelicht.

2.3.3 KREDIETPORTEFEUILLE PROGRAMMA

Onderstaande tabel geeft het verloop van de kredietportefeuille weer voor het 
programma schoon water

2.3.3  KREDIETPORTEFEUILLE PROGRAMMA
Onderstaand tabel geeft het verloop van de kredietportefeuille weer voor het 
programma schoon water.

JAARREKENING 2014

BRUTO NETTO
Omvang per 01/01/14 27,6 27,6

Verstrekkingen 2014 21,3 17,3

Afgeronde projecten -9,2 -9,2

Omvang per 01/01/15 39,6 35,7

In paragraaf 3.5 van de Jaarrapportage 2014 worden de investeringen verder 
toegelicht.
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2.4.1.1  PROCESGERICHT WERKEN (PROGRAMMA WETTERSKIP FRYSLÂN OP KOERS)
Eind 2011 is het programmaprocesgericht werken van start gegaan. Met het 
programma wordt een procesgerichte organisatie gerealiseerd. Werkprocessen 
worden opnieuw ingericht om zo de doelmatigheid en doelgerichtheid te 
versterken. Het programma leidt tot besparingen op zowel goederen en diensten- 
als personeelsbudgetten en draagt bij aan een efficiëntere organisatie.

Bij het herinrichten van de belangrijkste processen wordt onderscheid gemaakt 
in procesontwerp en procesimplementatie. Het proces wordt ontworpen 
gericht op maximaal resultaat en minimale kosten. Kleine verbeteringen worden 
direct ingevoerd. Grote verbeteringen worden uitgewerkt in een gedetailleerde 
procesbeschrijving en een implementatieplan. Na vaststelling van deze 
documenten vindt implementatie plaats.

De processen uit de eerste ronde verkeren in verschillende stadia van 
implementatie. In 2014 is het deelproces Aanbesteden, onderdeel van het 
proces Inkopen van Goederen en Diensten, geïmplementeerd. Het tweede 
deelproces Bestellen is vanaf 1 januari 2015 operationeel en het derde deelproces 
Voorraadbeheer wordt in de loop van 2015 geïmplementeerd. De verbeteringen 
leiden tot een versnelling en kwaliteitsverbetering in het inkoopproces en een 
afname van de administratieve last.
Het grootste deel van het proces Inkopen van Werken is geïmplementeerd. Dit 
betreft de meest gebruikte aanbestedingsvormen: de Europese aanbesteding 
en de meervoudig onderhandse aanbesteding. Ook hierbij wordt het digitale 
inkoopplatform toegepast, waardoor het inkoopproces sterk is gestandaardiseerd. 
De efficiency is toegenomen en de rechtmatigheid verbeterd.

Ook de implementatie van de drie werkenprocessen is volop doorgezet. Hoewel 
het nieuwe proces in 2015 in zijn reeds diverse verbeteringen doorgevoerd. 
Voorbeelden hiervan zijn een effectievere projectstart en een efficiëntere 
dossieropzet. Onderdeel van de implementatie is de invoering van een nieuw 
projectinformatiesysteem. In 2014 vond de selectie hiervan plaats en is gestart met 
de inrichting van dit pakket. 

2.4 ORGANISATIE

Wetterskip Fryslân heeft in 2014 gewerkt aan belangrijke speerpunten uit het 
Bestuursprogramma, zoals innovatie, duurzaamheid, (internationale) samenwerking 
en organisatieontwikkeling.

De organisatie van Wetterskip Fryslân is sinds 2010 volop in ontwikkeling. Een 
belangrijke doelstelling is het steeds verder verbeteren van de efficiency en 
resultaatgerichtheid van de organisatie, de klantgerichtheid en maatschappelijke 
sensitiviteit. Maar ook een betere bediening van het bestuur. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen komt onder meer terug in doelstellingen op het gebied 
van samenwerking met onze maatschappelijke partners, duurzaamheid en omgaan 
met het energievraagstuk. Een snel veranderende wereld vraagt om een groter 
aanpassingsvermogen. Dat vertaalt zich in doelstellingen om de flexibiliteit en 
de slagvaardigheid van de organisatie verder te vergroten. En het vertaalt zich 
uiteraard naar doelstellingen op het gebied van de medewerkers: doelstellingen die 
gaan over kennis, houding en gedrag. Maar ook veilig en verantwoord werken en het 
bieden van een uitdagende en motiverende werkomgeving. Dit laatste is van belang 
om ook in de toekomst bij een krimpend aanbod van werknemers voldoende in de 
arbeidsbehoefte te voorzien.

Wetterskip Fryslân werkt aan deze doelstellingen met tal van maatregelen. 
Hieronder wordt ingegaan op de gerealiseerde maatregelen in 2014. 

2.4.1 ORGANISATIEONTWIKKELING

In 2014 werkte het waterschap verder aan de verwezenlijking van de concernvisie 
Samenstromen. Hierin is aangegeven in welke richting de organisatie zich de 
komende jaren ontwikkelt. Deze ontwikkeling vindt in de volle breedte van de 
organisatie plaats. Belangrijke onderdelen van de organisatieontwikkeling zijn: 
invoeren procesgericht werken (programma Wetterskip Fryslân op koers), 
Wetterskip in Balans Vooruit en ontwikkeling personeelsbeleid. 
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Over de programmaperiode (2011 t/m 2014) was in het programmaplan een 
opbrengst begroot van € 8,9 miljoen cumulatief. Tot en met 2014 is een bedrag 
van € 14,2 miljoen cumulatief gerealiseerd, € 5,3 miljoen meer dan begroot. De 
verwachting is dat de komende periode de opbrengst met minimaal € 1,5 miljoen 
zal oplopen. Deze extra besparingen worden aangewend om de ingerekende 
taakstellingen te concretiseren.

Kosten
In de begroting 2014 is € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 
programma organisatieontwikkeling . Dit bedrag is in 2014 volledig besteed.

2.4.1.2 WETTERSKIP IN BALANS VOORUIT
Het project Wetterskip in balans Vooruit is uitgevoerd om te voldoen aan de 
aanvullende financiële taakstelling. Met de opdracht van het bestuur om te komen 
tot aanvullende bezuinigingen is de al lopende ontwikkeling waar mogelijk versneld. 
Hierbij is over de volle breedte gekeken naar besparingsmogelijkheden waarbij de 
kwalitatieve doelstellingen van het waterschap overeind blijven. 

Het project heeft geleid tot een concrete opgave van bezuinigingsmaatregelen. 
Daarnaast is gekeken naar verbeteringen en doorontwikkeling in de bedrijfsvoering 
die nodig zijn om dit te kunnen realiseren. De bezuinigingen hebben ook betrekking 
op te realiseren besparingen op de organisatie, in het bijzonder op die van de 
personele lasten. Om hieraan invulling te geven zijn kansrijke maatregelen in kaart 
gebracht. Ook kleine veranderingen in de organisatiestructuur die een verbetering 
in de efficiency inhouden zijn daarbij meegenomen. Er zijn in 2014 tal van 
maatregelen getroffen die uiteindelijk hebben geresulteerd in diverse aanpassingen 
van de organisatiestructuur. De reorganisatie die hiervan het gevolg was, is per 1 
januari 2015 doorgevoerd. 

Vanaf 2015 vindt een verdere uitwerking van de maatregelen plaats. Hierbij gaat 
het onder meer om de voorbereiding van de  invoering van een centrale regiekamer 
voor de aansturing van de zuiveringen, maatregelen op gebied van het waterbeheer 
en een slimmere inrichting van de interne ondersteunende functies. In 2015 
worden daartoe implementatieplannen opgesteld die vervolgens in de periode 
2015 tot 2019 worden uitgevoerd. Bij deze implementatieplannen worden ook de 

Wetterskip Fryslân heeft voor haar ICT infrastructuur gekozen voor veelal kleinere, 
effectieve informatiesystemen. In het project ESB (enterprise service bus) is 
een architectuurplatform geïmplementeerd dat verschillende kleinschalige 
informatiesystemen van ons waterschap optimaal laat samenwerken in hun 
ondersteuning van de processen. De implementatie is afgerond. De realisatie van 
koppelingen met andere systemen vormt een doorlopend proces. 

Het ontwerp van het proces Onderhoud Watersystemen en Primaire Keringen 
is afgerond. In november is gestart met de implementatie. Het ontwerp voor 
het proces Beheer Waterkeringen en Primaire Keringen is in 2014 uitgewerkt. 
Implementatie vindt vanaf 2015 plaats. Diverse verbetermaatregelen zijn inmiddels 
doorgevoerd  zoals het gebruik van tablets bij de kadeschouw. Eind 2014 is het 
nieuwe proces  onderhoud van waterzuiveringen gestart. 

Het project documentbeheer richt zich op het verbeteren van de documentstromen 
en -opslag binnen de organisatie. Dit omvat zowel de digitale als de papieren 
archieven. In 2014 is het procesontwerp gestart en zijn de eerste stappen gezet 
naar een volledige digitalisering van de documentenstroom en archivering.

Opbrengsten
De organisatieontwikkeling levert besparingen op. In onderstaand overzicht is 
aangegeven wat het besparingspotentieel is volgens het programmaplan en de 
bedragen die gerealiseerd zijn.

 REALISATIE 

PERSONEEL 2011 2012 2013 2014 CUMULATIEF

Programmaplan 0,6 1,2 2,0 2,8 6,6

Gerealiseerde bezuinigingen 1,2 2,5 3,2 3,2 10,2

Verschil 0,6 1,3 1,2 0,4 3,6

OVERIG (G&D) 2011 2012 2013 2014 CUMULATIEF

Programmaplan 0,3 0,6 0,7 0,7 2,3

Gerealiseerde bezuinigingen 0,5 1,0 1,2 1,3 4,0

Verschil 0,2 0,4 0,5 0,6 1,7
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Van het budget van € 500.000 is € 331.000 toegekend aan projecten. De verdeling 
over de innovatiethema’s was als volgt: 
duurzaamheid en kringlopen .................................................................. € 113.000
optimaliseren zuiveren van afvalwater .............................................. € 133.000
watersysteem ................................................................................................. €  85.000 
In 2014 zijn vijf projecten goedgekeurd:

Biogas levering aan Fier 

Fryslân en Watercampus

Fier Fryslân bouwt een opvanghuis aan de Holstmeerweg. 

Wetterskip Fryslân gaat biogas leveren om het gebouw 

te verwarmen. Het biogas is afkomstig uit het slib op de 

rioolwaterzuivering Leeuwarden, die ook biogas gaat leveren aan 

de watercampus.

CFU slibindikking Lemmer Met Circulaire Flotatie Unit wordt slib mechanisch ingedikt, 

waardoor geen polymeren gebruikt hoeven te worden. Dit is 

duurzamer. Het is een nieuwe techniek die in de industrie wordt 

toegepast, maar nog niet voor slib van een rioolwaterzuivering. 

Het is een efficiënte techniek die robuust moeten kunnen werken  

zonder veel beheer en onderhoud.

Vliegende waarneemstations 

voor inspecties

In dit project wordt in samenwerking met NHL en bedrijfsleven 

onderzocht of onbemande vliegende waarneemstations ingezet 

kunnen worden voor inspectiedoeleinden in de praktijk van het 

waterbeheer.

Building with Nature In dit project wordt de hermeandering van beken uitgewerkt door 

gebruik te maken van natuurlijke processen. Hierdoor verkrijgt het 

waterschap nieuwe inzichten in inrichtings- en beheermethoden.

te maken kosten in beeld gebracht. De implementatieplannen met bij behorende 
investeringsvoorstellen worden afzonderlijk aan het bestuur voorgelegd.

2.4.1.3 ONTWIKKELING PERSONEELSBELEID
Parallel aan de aanpassingen in de structuur van de organisatie is ook een stap 
gemaakt in de modernisering van het personeelsbeleid. Het vergroten van de 
flexibiliteit van de organisatie staat hierin voorop. Onderdeel hiervan vormt de 
invoering een generiek functiehuis. Alle medewerkers zijn geplaatst in een functie 
met een generieke omschrijving. Zo kan er beter ingespeeld worden op de 
veranderende behoefte aan inzet binnen de organisatie. Ook worden zo betere 
doorgroeimogelijkheden gecreëerd. Andere onderwerpen zoals competentie- en 
talentmanagement en de invoering van een flexpool (een intern detacherings- en 
adviesbureau) en het loopbaancentrum Waterloop, zijn voorbereid en worden in de 
loop van 2015 ingevoerd.

2.4.2 INNOVATIE 

Innovatie is een van de vijf speerpunten uit het bestuursprogramma. Bij innovatieve 
projecten is samenwerking van belang. In de driehoek van opleidingen, bedrijfsleven 
en overheid vinden perspectiefvolle innovaties plaats. De afgelopen jaren 
voerde Wetterskip Fryslân een aantal succesvolle projecten in een dergelijke 
samenwerking uit. Drie voorbeelden zijn: tijdelijke droogval om nutriënten terug 
te dringen en daarmee de waterkwaliteitsdoelen te bereiken (samenwerking met 
Staatsbosbeheer, STOWA en andere waterschappen), het inzetten van drones 
(onbemand vliegtuigje) in de schouw waardoor minder menskracht nodig is en 
het ontwikkelen van biologische afbreekbaar plastic (PHA) uit slib waardoor de 
grondstoffen worden teruggewonnen.

Het waterschap stelt jaarlijks een innovatieprogramma op. In het 
innovatieprogramma 2014 waren  vier thema’s benoemd waarbinnen 
projectvoorstellen voor goedkeuring aan het bestuur konden worden voorgelegd. 
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Tot op heden zijn er vele maatregelen in het kader van duurzaamheid ingevoerd. 
Enkele voorbeelden zijn :
• gebruik 100% groene stroom
• inkoop van aard- en biogas en elektrische auto’s
• huisvestingsplannen krijgen duurzame invulling
• duurzaam inkoopbeleid o.b.v. verklaring Agentschap NL
• duurzame energieproductie (zonnepanelen, productie biogas)
• terugwinning grondstoffen (urinepilot)

2.4.4 SAMENWERKING

Het afgelopen jaar heeft Wetterskip Fryslân veel geïnvesteerd in het tot stand 
brengen van samenwerking.  

STREEKAGENDA
Wetterskip Fryslân heeft samen met de provincie en de gemeenten vijf 
streekagenda’s opgesteld. Met de streekagenda’s willen de Friese overheden 
uitvoering geven aan gemeenschappelijke doelen in de streek. Per streekagenda 
zijn deze doelen omgezet in concrete projecten en beschreven in een meerjarige 
uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda staan projecten die ook in het 
meerjarenperspectief van Wetterskip Fryslân zijn opgenomen. Benutting van 
gelden uit het provinciale meerjarenprogramma landelijk gebied verlopen via de 
streekagenda’s. 

SAMENWERKING IN DE WATERKETEN
Om de kostenstijging voor burgers en bedrijven te beperken, is in 2011 in 
het bestuursakkoord water afgesproken om besparingen te realiseren in de 
afvalwaterketen (riolering en zuivering). Op grond van het Fries Feitenonderzoek 
bedraagt  de jaarlijkse besparingsdoelstelling in Fryslân in 2020 € 12,1 miljoen 
op jaarbasis. Het aandeel van Wetterskip Fryslân daarin is € 3,7 miljoen per jaar. 
Gemeenten en Vitens nemen het restant van de doelstelling voor hun rekening. 
Sinds het referentiejaar 2010 is een besparing gerealiseerd van € 2,6 miljoen op 
jaarbasis. Deze besparingen zijn te herleiden uit opeenvolgende begrotingen 
en zijn hoofdzakelijk het gevolg van autonome besparingsmaatregelen: lager 

2.4.3 DUURZAAMHEID

Wetterskip Fryslân draagt bij aan een zuiniger, efficiëntere omgang met 
de leefomgeving, voor huidige en toekomstige generaties. In 2013 is een 
duurzaamheidsstrategie opgesteld waarin het waterschap haar visie heeft 
geformuleerd. Vanaf 2014 geeft Wetterskip Fryslân richting aan duurzaamheid door 
middel van de uitvoeringsstrategie duurzaamheid. 

ONDERWERP O 1: DUURZAAMHEIDSTATEMENT 
Doelstelling Wetterskip Fryslân wil met een duurzame benadering bijdragen aan een zuiniger, 

efficiënter en op lange termijn meer continue omgang met de leefomgeving, voor 

huidige en toekomstige generaties.

Maatregel Het implementeren van concrete maatregelen naar aanleiding van de 

duurzaamheidsstrategie in de activiteiten van Wetterskip Fryslân voor 2014.

Prestatie 2014 •  De duurzaamheidstrategie is vertaald in een uitvoeringsstrategie 

duurzaamheid die is vastgesteld door het algemeen bestuur.

•  Uitvoering geven aan concrete maatregelen die opgenomen zijn in de 

uitvoeringsstrategie duurzaamheid.

Rapportage •  De duurzaamheidsstrategie is vertaald in een uitvoeringsprogramma. Deze is 

vastgesteld in het bestuur en voorgelegd aan de klankbordgroep innovatie en 

duurzaamheid.

•  Er is uitvoering gegeven aan enkele concrete maatregelen, zoals verankeren 

van duurzaamheid in het reguliere handelingskader van de organisatie, 

duurzaamheid opnemen in de planning en control cyclus 2015, enkele 

beleidsontwikkelingen verder vorm te geven (energie, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen) en te starten met de 

implementatie van Duurzaam GWW (grond- weg- en waterbouw).
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BELASTINGHEFFING EN – INVORDERING
Ook in 2014 zocht Wetterskip Fryslân samen met Hefpunt naar samenwerking met 
gemeenten op het gebied van heffing en invordering van belastinggelden. Dit heeft 
op korte termijn nog niet tot resultaten geleid. Naar aanleiding van de mogelijke 
samenwerking tussen Hefpunt en de gemeente Groningen  is eind 2014 een 
verkennend onderzoek gestart. Een nadere beoordeling van deze verkenning vindt 
in 2015 plaats.

HOOGWATERBESCHERMINGSPLAN (HWBP) EN  
PROJECT OVERSTIJGENDE VERKENNING WADDENZEEDIJKEN 
Op basis van de resultaten van de derde veiligheidstoets is samen met de Unie 
van Waterschappen en het Rijk een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma 
opgesteld (nHWBP). In het kader van het eerste programma nHWBP 2014-2019 is in 
2014 is in dijkring 6-verband met de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s 
samengewerkt aan de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken 2014-
2016 (POV). Het doel van de POV is om, vooruitlopend op de daadwerkelijke start 
van de dijkversterkingsprojecten, één projectoverstijgende verkenning uit te voeren 
voor de Waddenzeedijken. 

GEGEVENSONTSLUITING/GEGEVENSBEHEER
Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân hebben acties geformuleerd op het gebied 
van gegevensontsluiting en gegevensbeheer. Met als doel om tot een goede 
afstemming van de werkzaamheden te komen en van elkaar te leren. Het betreft:
•  Het delen van data, bijvoorbeeld op het gebied van baggeren.
•  Het afstemmen van de afname van landelijke basisregistraties en het 

samenwerken bij het bronhouderschap van de basiskaart grootschalige 
topografie.

•  Het delen van innovaties, zoals het uitwisselen van nieuwe applicaties en app’s.
•  Het delen van data op het gebied van grondwatermetingen tussen waterschap, 

provincie en Vitens. Mogelijke vormen van samenwerking op het gebied van 
grondwatermetingen tussen de betrokken instanties worden verkend. Gekeken 
wordt naar een reductie van het aantal meetpunten en een eventueel gezamenlijk 
beheer van het grondwatermeetnet.

energiegebruik, afbouw IBA-subsidies, besparing op personele kosten en 
besparingen op grond van het integraal zuiveringsplan. Daarnaast zijn besparingen 
bereikt door afstemming met gemeenten, onder andere optimalisatiestudies. De 
verwachting is dat het waterschap haar besparingsdoelstelling gaat realiseren.
Laboratorium
De afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de 
laboratoria van Vitens en Wetterskip Fryslân samen te voegen. In 2014 is besloten 
hiervan af te zien. De uitkomsten van vervolgonderzoek, gericht op fiscale en 
juridische aspecten, BTW- en aanbestedingsproblematiek en een mogelijke 
financiële bijdrage van provincie Fryslân, waren onvoldoende positief. Wel 
wordt de samenwerking, daar waar mogelijk, geïntensiveerd. De ervaringen uit 
eerdere onderzoeksrapporten worden gebruikt om te bezien waar vormen van 
samenwerking tussen laboratoria tot stand kunnen worden gebracht. 

FRIESE UITVOERINGSDIENST MILIEU EN OMGEVING (FUMO)
De samenwerking met de FUMO is per 1 januari 2014 van start gegaan. De inzet 
bedroeg in 2014 ongeveer 0,7 fte. De verrekening van de kosten tussen FUMO 
en Wetterskip Fryslân is inmiddels afgestemd. Voor de medewerkers van het 
waterschap is een detacheringsovereenkomst opgesteld. De wederzijdse 
verrekening is verder gebaseerd op de business case die destijds is opgesteld.

INKOOP
Bij inkoopsamenwerking gaat het om afspraken binnen de regio over 
generieke goederen en diensten en afspraken met waterschappen over meer 
waterschapsspecifieke zaken. In het verslagjaar zijn de mogelijkheden voor 
verdergaande inkoopsamenwerking met andere waterschappen en met de 
provincie verder verkend, evenals die van de inkoopsamenwerking Leeuwarden 
(ISL). Inkoopsamenwerking met de provincie Fryslân lijkt kansrijk te zijn en wordt in 
2015 verder verkend en ingevuld. In 2014 is een aantal aanbestedingen gezamenlijk 
met andere waterschappen uitgevoerd. 
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Rapportage 

(vervolg)

•  In de periode september-december is een basis informatiesysteem voor 

rivierdijken voor het Limpopo stroomgebied opgestart en is een training in het 

gebruik van het informatiesysteem gegeven.

•  In september is eveneens het projectmobiel water meten bij ARA-Sul van start 

gegaan. Met dit project worden waterstanden van peilschalen gelezen met een 

smartphone. De data worden direct in een database opgeslagen. Dit betreft 

een innovatief project met financiering door waterpartners. Wetterskip Fryslân 

is als adviseur bij dit project betrokken. 

ONDERWERP IS 2: MILLENNIUMDOELSTELLING SCHOON WATER  
EN SANITATIE IN MOZAMBIQUE

Doelstelling Verbeteren van de toegang tot sanitaire voorzieningen in negen steden in 

Mozambique. 

Maatregel •  De bouw van sanitaire en drinkwatervoorzieningen bij scholen en op publieke 

plaatsen. 

•  Werken aan de organisatieontwikkeling van de partnergemeenten en de 

versterking van hun capaciteit op het gebied van sanitatie.

•  Het faciliteren van de aanschaf van verbeterde sanitatie door individuele 

gezinnen. 

•  Voorlichting en bewustwording in Fryslân. 

Prestatie 2014 •  Wetterskip Fryslân levert de projectleiding en een bijdrage aan een aantal 

adviezen.

•  Wetterskip Fryslân is de contractpartner voor externe partijen die financieel 

bijdragen (DGIS, ministerie van buitenlandse zaken).

Rapportage In het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten ontplooid:

•  de trainings- en voorlichtingswerkzaamhede in de stad Beira zijn gestart. Daar 

begon een nieuw team van vijf mensen (deels parttime).

•  in Chimoio is op ruim tien scholen gewerkt aan de bouw van 

toiletvoorzieningen.

•  de toiletblokken op de honderdste school is geopend. Hiermee zijn in totaal 

vanaf de start van het project een ruim 120.000 kinderen bereikt.

•  de projectleider nam deel aan de halfjaarlijkse gezamenlijke 

teambijeenkomsten in Beira respectievelijk Chimoio en de gemeenten zijn in 

de centrale steden bezocht. 

2.4.5 INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het beleid van Wetterskip Fryslân voor internationale samenwerking is vastgelegd 
in de nota buitenlandbeleid 2014-2018. Het waterschap was het in 2014 betrokken 
bij twee projecten in Mozambique en blijft dit ook de komende jaren.

ONDERWERP IS 1: ONDERSTEUNING WATERSCHAP ARA-SUL MOZAMBIQUE 
Doelstelling Uitvoering geven aan het buitenlandbeleid van Wetterskip Fryslân door met 

andere landen kennis te delen over waterbeheer. 

Maatregel Als onderdeel van het buitenlandbeleid ondersteunt Wetterskip Fryslân het 

waterschap ARA-Sul, het meest zuidelijke waterschap in Mozambique.

Prestatie 2014 •  Afronden fase 1; ondersteuning ARA-Sul op het gebied van dijkbeheer, 

zoetwaterbeheer en strategische planvorming met medefinanciering door het 

fonds van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB-fonds). 

•  Start fase 2; ondersteuning ARA-Sul op diverse aspecten van integraal 

waterbeheer met medefinanciering door de Nederlandse ambassade in 

Mozambique (2014/2017). 

Rapportage •  Voor het lopende adviestraject voor dijkbeheer is eind maart/begin april een 

training gegeven over dijkbeheer aan een twintigtal medewerkers van ARA-

Sul en een vijftal betrokken organisaties zoals gemeenten, irrigatiebedrijven 

en het ministerie van water. De training is samen gegeven met de Technische 

Universiteit van Delft.

•  Eind maart is gestart met de pilot voor watervoorziening. In de periode 

september- december is een waterallocatiemodel gebouwd en is een training 

gegeven. 

•  In maart tot juli is ook het voorstel voor extra ondersteuning van ARA-Sul door 

Wetterskip Fryslân binnen het programma van de Nederlandse ambassade 

in Mozambique opgesteld. Het betreft een ondersteuning voor ruim twee jaar 

voor de onderdelen duurzaam dijkbeheer, waterallocatie, institutional support 

en grondwaterbeheer. Het dagelijks bestuur heeft in juli ingestemd met dit 

voorstel. Er is een contract getekend met de Nederlandse ambassade waarin 

de ambassade aanvullende middelen voor de periode september 2014 tot eind 

2016 beschikbaar heeft gesteld.
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Rapportage 

(vervolg)

•  een missie afvalwaterbehandeling is uitgevoerd in Chimoio door de 

zuiveringstechnoloog van Wetterskip Fryslân, samen met een deskundige op 

het gebied van rioleringen van Aquario.

•  de jaarrapportage 2013 is goedgekeurd door de stuurgroep en aangeboden 

aan DGIS, die deze heeft goedgekeurd.

•  de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Schokker, bezocht het project. 

Dit bezoek stond in het teken van de evaluatie tot nu toe en het aangaan van de 

nieuwe samenwerking met de gemeente Beira.

•  het expertise-instituut IRC water, sanitation and hygiene heeft een 

zogenaamde ‘mid-term’ evaluatie uitgevoerd van het project. Deze is met DGIS 

besproken. 

•  Het jaarplan 2015 is aangeboden aan DGIS. 

•  een afsluitend seminar vond plaats in de zuidelijke steden. Vanaf januari 2015 is 

daar niet langer een projectteam actief en worden de contacten onderhouden 

via het team in de centrale steden.

2.4.6 ASSETMANAGEMENT

Assetmanagement betreft de systematische activiteiten om optimaal en duurzaam 
beheer te voeren over onze kapitaalgoederen op basis van prestaties, kosten en 
risico’s gedurende de gehele levenscyclus van de assets en de infrastructuur. Met 
de invoering van assetmanagement verandert Wetterskip Fryslân de komende jaren 
haar manier van werken. Daarbij wordt continue een optimale balans verkregen 
tussen operationele prestaties, financiële kosten en risico’s. 

Het afgelopen jaar is een programmaplan vastgesteld voor de implementatie 
van assetmanagement in onze organisatie. Het plan geeft aan hoe een adequaat 
assetmanagementsysteem binnen ons waterschap verankerd kan worden. En 
op welke wijze een optimale balans wordt aangebracht tussen operationele 
prestaties, financiële prestaties en risico’s voor alle kapitaalgoederen (assets) van 
het waterschap. Tevens zijn enkele pilots voorbereid. Door middel van deze pilots 
zal de afweging tussen prestaties, risico’s en kosten verder worden vormgegeven. 
Na deze pilots kan worden begonnen met de waterschapsbrede implementatie van 
Assetmanagement.
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Rapportage • Het uitvoeringsplan 2014 is vastgesteld; 

•  Wetterskip Fryslân heeft voor MBO-opleidingen, samen met het regionaal 

centrum voor innovatief vakmanschap (CIV), gastlessen, stageplaatsen, 

docentendagen, practica eerstejaars Nordwincollege verzorgd;

•  Voor HBO-opleidingen heeft Wetterskip Fryslân samen met het regionaal 

centre of expertise watertechnology (CEW) van NHL en hogeschool Van Hall 

Larenstein gastlessen, stageplaatsen, onderzoeksopdrachten verzorgd voor 

diverse onderwijsmodules, beschikbaar stellen demosite rwzi Leeuwarden 

voor proefopstellingen praktijkonderwijs, bijdragen aan open dagen NHL en 

Hogeschool Van Hall Larenstein;

•  Wetterskip Fryslân heeft zes studiebeurzen ter beschikking gesteld aan 

derde- en vierdejaars MBO- en HBO-studenten en WO-masterstudenten. 

Hiermee wil het waterschap studenten boeien en binden voor het werk in 

de watersector, om zo ook in de toekomst in de behoefte aan gekwalificeerd 

personeel te kunnen blijven voorzien. Als tegenprestatie voeren de studenten 

opdrachten uit voor Wetterskip Fryslân en vervullen zij een rol als ambassadeur 

voor het waterschap.

•  Watercampus en Wetsus spelen een belangrijke rol in 

samenwerkingsactiviteiten. Wetterskip Fryslân nam in 2014 actief deel in de 

‘Vereniging van participanten waterketen Noord-Nederland’. Hiermee geeft het 

waterschap richting aan onderzoeksprogramma’s en wordt de samenwerking 

met onder andere Wetsus verruimd.

2.4.7 EDUCATIEBELEID

Het educatiebeleid van Wetterskip Fryslân heeft tot doel om jeugd te 
enthousiasmeren voor waterschapswerk en te inspireren voor hun latere studie- en 
beroepskeuze. Zo ontstaat mogelijk in de toekomst een toename  van bekwaam 
personeel.  
De activiteiten in 2014 zijn uitgevoerd op basis van het educatiebeleidsplan 2012-
2017. Daarin is ingezet op continuering en versteviging van de ingezette lijn. Het ir. 
D.F. Woudagemaal, met het educatieve bezoekerscentrum, heeft een belangrijke 
functie in de kennismaking van de jeugd met het waterschapswerk. Er zijn aparte 
activiteiten georganiseerd voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het 
beroeps- en universitair onderwijs. Om de water gerelateerde MBO opleidingen 
in Leeuwarden en in het Noorden van ons land te versterken, is een regionaal 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) opgezet. Om de water-gerelateerde 
HBO-opleidingen in Leeuwarden te versterken is een regionaal Centre of 
Expertise Watertechnology (CEW) opgezet. Ons waterschap participeert actief 
in de activiteiten van beide centra en is in 2014 begonnen met het verstrekken van 
studiebeurzen aan studenten. 

ONDERWERP O 2: EDUCATIEBELEID 
Doelstelling Wetterskip Fryslân wil in de toekomst meer aandacht besteden aan educatie, 

enerzijds voor een effectief personeelsmanagement en anderzijds als onderdeel 

van de communicatiestrategie.

Maatregel Het uitvoeren van het educatiebeleid volgens een vast te stellen uitvoeringsplan.

Prestatie 2014 Personele inzet op het gebied van : 

• gastdocentschappen;  

• onderwijsontwikkeling en onderzoek;  

• aanbieding van stageplaatsen en traineeships en excursies (Woudagemaal); 

• ontwikkeling van educatiemateriaal; 

• verstrekken van studiebeurzen voor wateropleidingen. 
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de Provinciale Staten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie 
van de verkiezingen, het waterschap is actief betrokken. Zo is het waterschap 
verantwoordelijk voor de registratie van nieuwe partijen (2014), de kandidaatstelling 
(begin 2015) en het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen. De praktische 
uitvoering van de verkiezing is in handen van de gemeenten. 

In 2014 is het hoofdstembureau ingericht en hebben nieuwe partijen zich 
ingeschreven. De voorbereiding van de campagne is gestart. Met de gemeenten 
heeft afstemming plaatsgevonden. 
De opkomst bevorderende campagne start in februari 2015. Daarnaast krijgen 
de nieuwe bestuurders overdrachtsdossiers en krijgt het nieuwe bestuur een 
introductieprogramma aangeboden. 

RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement is een instrument dat helpt om de bedrijfscontinuïteit te 
garanderen en daarmee organisatiedoelen te realiseren. Het proces rondom het 
plannen, organiseren, sturen en controleren van de activiteiten van de organisatie 
is erop gericht om de kans op tegenvallers te minimaliseren, dan wel de impact van 
onverwachte gebeurtenissen te beperken.
De afgelopen jaren is op verschillende wijze inhoud gegeven aan 
risicomanagement, waaronder bijvoorbeeld risicosessies bij projecten, in de 
planning en control producten en in het kader van informatiebeveiliging. In 2014 
is een start gemaakt met een verdere verkenning om organisatie breed de risico’s 
op een eenduidige manier in beeld te brengen zodat risicomanagement verder 
geïntegreerd wordt in de bedrijfsprocessen.

INFORMATIEBEVEILIGING
Wetterskip Fryslân is in grote mate afhankelijk van informatie en 
informatieverwerkende systemen. Gebreken in de informatiebeveiliging leiden 
tot risico’s van diverse aard. Het afgelopen jaar is een gecontroleerd basisniveau 
van informatiebeveiliging gerealiseerd door het opstellen van beleid en de 
uitwerking van een informatiebeveiligingsplan. Hiermee voldoet Wetterskip Fryslân 
aan de afspraken die tussen de Unie van Waterschappen en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken zijn gemaakt over het vormgeven van informatiebeveiliging 
binnen de waterschapssector. 

2.4.8 OVERIGE ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING

BELEIDSCYCLUS
In het kader van de organisatieontwikkeling vindt een verdere professionalisering 
van de beleidscyclus plaats. Hierbij gaat het om een goede samenhang tussen 
beleid, planvorming en uitvoering in de gehele organisatie. De beleidscyclus wordt 
in 2015 ingevoerd. 

Tienjarig bestaan Wetterskip Fryslân en overige contacten met het publiek.
In 2014 bestond Wetterskip Fryslân in haar huidige vorm tien jaar. Hier is 
aandacht aan besteed in de vorm van een open dag. Publiek werd welkom 
geheten op vier locaties verspreid over het beheergebied. Tijdens de open dag 
is het waterschapswerk in de volle breedte zichtbaar gemaakt. Er zijn 3.000 
bezoekers ontvangen op rioolwaterzuiveringslocaties, van waaruit een breed 
programma is verzorgd. Met fietsroutes langs waterschapswerken, vaarroutes 
door de boezem, demonstraties muskusrattenbestrijding en rondleidingen op de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook presenteerde Wetterskip Fryslân zich op de 
wereldvismigratiedag in mei2014. Deze educatieve dag in en rond gemaal Roptazijl 
trok zo’n 300 jonge en oudere bezoekers.

COMMUNICATIE RONDOM PROJECTEN
In 2014 zijn diverse beleidsplannen en uitvoeringsprojecten van Wetterskip 
Fryslân communicatief ondersteund met het doel draagvlak voor de plannen te 
vergroten bij direct belanghebbenden. Zo werden inwoners van een deel van 
de Greidhoeke via een enquête en streekbijeenkomsten uitgenodigd mee te 
denken over het toekomstige waterbeheer in hun gebied. Via diverse streek- en 
informatiebijeenkomsten zijn inwoners betrokken bij bijvoorbeeld het opstellen 
en uitvoeren van watergebiedsplannen en de voorbereiding van het project 
dijkverbetering Ameland. Media aandacht is gegenereerd voor onder meer 
de oplevering van de renovatie van het Woudagemaal en de oplevering van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Heerenveen. 

VOORBEREIDING WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur 
plaats. Deze verkiezingen worden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor 
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INFORMATIETECHNOLOGIE
Op het gebied van ICT-voorzieningen heeft het waterschap in 2014 maatregelen 
getroffen die de beschikbaarheid en continuïteit van de ondersteunende ICT-
middelen voor de gehele bedrijfscontinuïteit van Wetterskip Fryslân bevorderen. 
Het verplaatsen van het computercentrum naar twee locaties van het bedrijf Data 
Center Fryslân in Leeuwarden is hier een goed voorbeeld van. Door het verdelen 
van de telemetrie apparatuur over twee locaties wordt de continuïteit bij een 
calamiteit, zoals brand, sterk verbeterd. 
In 2014 is verder invulling gegeven aan het vernieuwen van de telecommunicatie 
voorzieningen. De nieuwe telefonieomgeving is onlangs in bedrijf genomen.
Daarnaast is het flexwerken gefaciliteerd. Zowel de nieuwe telefonie, als het 
flexwerken zijn toegespitst op voorzieningen die plaats- en tijdonafhankelijk 
(samen)werken beter faciliteren. 

LABORATORIUM
In april heeft het jaarlijkse controlebezoek van de raad voor accreditatie (RvA) 
plaatsgevonden. Het beperkte aantal afwijkingen dat tijdens dit bezoek is 
vastgesteld, is inmiddels verholpen.
Innovatie vormt een speerpunt van het laboratorium. Afgelopen jaar zijn de 
onderstaande verbeteringen doorgevoerd:
•  Er is een robot aangeschaft voor de analyse van lutum (belangrijk bij onder andere 

waterbodemonderzoek).
•  De robot voor de analyse van pH, geleidbaarheid en bicarbonaat is vervangen 

door een nieuwe, efficiëntere robot.
•  Er is nieuwe analyseapparatuur in gebruik genomen voor de analyses van PCB’s 

en OCB’s waarmee het gebruik van radioactieve detectoren verleden tijd is. Er 
heeft een afsluitende stralingsinspectie plaatsgevonden en de kernenergiewet 
vergunning is beëindigd.

•  Er is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een landelijk 
bestrijdingsmiddelen meetnet opgezet en in uitvoering.

Mede door deze innovaties is de efficiency van het uitvoeren van analyses in 2014 
met ruim 10% verbeterd.

Risico’s zijn inzichtelijk gemaakt en door onderzoek en analyse is een beter inzicht 
in en begrip voor de situatie ontstaan. Maatregelen en risico’s worden bewust 
genomen op basis van de risicoafwegingen in het informatiebeveiligingsplan. 
Daarnaast is er blijvend aandacht voor de bewustwording van de medewerkers op 
het gebied van informatiebeveiliging.
In 2015 wordt gestart met het uitvoeren van het informatiebeveiligingsplan. De 
uitvoering wordt geborgd door informatiebeveiliging te verankeren in de planning en 
controlcyclus. 

INKOOP EN AANBESTEDINGEN
De geplande 38 Europese aanbestedingen voor het IGD-proces zijn volgens 
schema verlopen. Er zijn 26 Europese aanbestedingen afgerond en de resterende 
12 zijn gestart en lopen door in 2015. 

HUISVESTING
De herinrichting van het hoofdkantoor is in 2014 voorbereid. Het nieuwe 
huisvestingsconcept is gericht op samenwerking en verbinding. Het ondersteunt 
de organisatiefilosofie en het proces- en projectgericht werken. Bovendien leidt 
het tot een besparing op de huisvestingskosten en wordt een bijdrage geleverd 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Wetterskip Fryslân door het verregaand 
terugdringen van het energiegebruik van het kantoor, gepaard aan duurzame 
opwekking van de resterende energiebehoefte. Het programma van eisen en 
het ontwerp zijn gereed gemaakt voor aanbesteding. Vanaf begin 2015 zijn 
medewerkers tijdens de verbouwing gehuisvest in Crystalic en overige locaties.  

Tevens wordt naast het waterschapskantoor een werkplaats gebouwd ter 
vervanging van de verouderde huisvesting van de Technische dienst en enkele 
kleinere locaties elders. In de nieuwe werkplaats worden de processen van de 
clusters technische dienst en onderhoud geïntegreerd. Door de werkplaats 
naast het hoofdkantoor te bouwen, kan optimaal gebruik worden gemaakt van 
alle voorzieningen in het hoofdkantoor en kan een compacte werkplaats worden 
gebouwd. Bij de bouw van de werkplaats wordt, net als bij het hoofdkantoor, ingezet 
op een energieneutraal gebouw.
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2.4.9  NETTO LASTEN PROGRAMMA
JAARREKENING  

2013
GEWIJZIGDE  

BEGROTING 2014
JAARREKENING  

2014
Organisatie 17,4 21,4 21,2

De netto lasten zijn in lijn met de gewijzigde begroting. 
In hoofdstuk 1 van de Jaarrapportage 2014 wordt het verschil toegelicht.

2.4.10  KREDIETPORTEFEUILLE PROGRAMMA

Onderstaand tabel geeft het verloop van de kredietportefeuille weer voor het 
programma organisatie.

JAARREKENING 2014

BRUTO NETTO
Omvang per 01/01/14  12,7 12,7

Verstrekkingen 2014 6,9 6,6

Afgeronde projecten -2,9 -2,9

Omvang per 01/01/15 16,8 16,5

In paragraaf 3.5 van de jaarrapportage 2014 worden de investeringen verder 
toegelicht.

JURIDISCHE ZAKEN EN -KWALITEITSZORG
Ook in 2014 heeft Wetterskip Fryslân zich ingespannen om via minnelijk overleg 
(prémediation) bezwaren van burgers/bedrijven op te lossen ter voorkoming van 
kostbare gerechtelijke procedures. Dit sluit aan bij de landelijk uitgerolde, ’nieuwe 
zaaksbehandeling’ van de rechtelijke macht. Van de 14 ontvangen bezwaarschriften 
zijn er 10 met behulp van prémediation afgehandeld en vier bezwaarschriften zijn in 
de commissie behandeling bezwaren heroverwogen.
Aanpassing van het verzekeringsbeleidsplan op basis van risico inventarisatie is in 
de steigers gezet. De vaststelling vindt in 2015 plaats. 

GEGEVENSBEHEER
In de legger zijn de normen vastgelegd voor de waterstaatkundige infrastructuur 
(wateren, kunstwerken en keringen) en wordt aangegeven wie deze moet 
onderhouden. De legger (concept) en het beheerregister zijn in 2014 verder 
geoptimaliseerd. Het gaat om de vastlegging van aanpassingen van kunstwerken, 
peilgebieden, waterlopen en keringen die vanuit vergunningen en revisies van 
projecten worden aangeleverd. 

Ten behoeve van de Basiskaart Grootschalige (BGT) topografie zijn de 
leggerplichtige objecten in het buitengebied gedigitaliseerd. Het waterschap is met 
het landelijk samenwerkingsverband SVB-BGT een dienstverleningsovereenkomst 
aangegaan om deze gegevens, zoals wateren, wegen en kunstwerken te verwerken 
in de landelijke BGT kaart. Andere bronhouders, zoals provincie, gemeenten en rijk 
leveren hiervoor ook de informatie aan. 
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UITVOERINGSINFORMATIE > 3.1 REALISATIE VAN BATEN EN LASTEN NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN

3. UITVOERINGSINFORMATIE

Conform het waterschapsbesluit wordt jaarlijks bij de jaarrapportage de 
uitvoeringsinformatie opgesteld. Volgens artikel 4.72 moet bij het jaarverslag 
detailinformatie worden opgenomen over: 
a. De realisatie van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten;
b. De realisatie van netto-kosten naar beleidsproducten;
c. Toelichting op de exploitatie naar kostendragers;
d. De lijst van verbonden partijen;
e. De staat van vaste activa;
f. De staat van vaste schulden.
Het dagelijks bestuur dient de uitvoeringsinformatie behorende bij de 
jaarrapportage 2014 vast te stellen.

In onderstaande paragrafen is deze detailinformatie opgenomen.

3.1  REALISATIE VAN BATEN EN LASTEN NAAR  
KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN

De volgende tabel geeft de baten en lasten weer op het niveau van de kosten- en 
opbrengstsoorten en zijn daarbij afgezet tegen de begroting 2014, de gewijzigde 
begroting 2014 en de realisatie 2013.
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KOSTENSOORTGROEPEN KOSTENSOORTEN JAARREKENING 2014 BEGROTING 2014 GEWIJZIGDE BEGROTING 2014 JAARREKENING 2013
1  Rente en afschrijvingen 1.1  Externe rentelasten 12.051.288 12.996.084 12.996.084 11.326.575

1.2  Interne rentelasten 0 0 0 0

1.3  Afschrijvingen van activa 25.788.835 25.586.348 25.586.348 24.338.652

1.4  Afschrijvingen van boekverliezen 154.053 0 0 98.285

2  Personeelslasten 2.1  Salarissen huidig personeel en 

bestuurders

29.152.684 30.394.376 30.394.376 29.179.062

2.2   Sociale lasten 5.719.206 6.019.553 6.019.553 5.564.854

2.3  Rechtstreekse uitkeringen huidig 

personeel en bestuurders

1.831.063 1.958.878 1.958.878 1.874.767

2.4  Overige personeelslasten 1.437.227 1.425.837 1.425.837 1.268.622

2.5  Personeel van derden 3.371.280 2.553.000 2.553.000 2.545.351

2.6  Uitkeringen voormalig personeel 

en bestuurders

0 0 0 3.082

3  Goederen en diensten van derden 3.1  Duurzame gebruiksgoederen 2.888.815 2.317.911 2.317.911 2.434.989

3.2  Overige gebruiksgoederen en 

verbruiksgoederen

2.708.571 3.073.418 3.073.418 2.888.999

3.3  Energie 6.611.341 7.562.036 7.562.036 7.788.244

3.4  Huren en rechten 2.270.359 2.439.327 2.439.327 2.175.105

3.5  Leasebetalingen operational lease 0 0 0 0

3.6  Pachten en erfpachten 5.319 5.289 5.289 4.948

3.7  Verzekeringen 243.468 272.967 272.967 258.542

3.8  Belastingen 155.520 183.582 183.582 174.105

3.9  Onderhoud door derden 13.527.058 13.760.570 13.985.570 14.995.829

3.10  Overige diensten door derden 22.750.510 23.564.443 23.806.343 24.163.498

4  Bijdragen aan derden 4.1  Bijdragen aan bedrijven 0 0 0 4.532

4.2  Bijdragen aan het Rijk 298.603 0 0 0

4.3 Bijdragen aan openbare lichamen 5.049.988 3.658.098 3.388.098 2.209.769

4.4 Bijdragen aan overigen 607.096 355.500 355.500 506.609

5  Toevoegingen voorzieningen-

onvoorzien

5.1  Toevoegingen aan voorzieningen 645.557 527.433 527.433 679.118

5.2  Onvoorzien 0 150.000 150.000 0

Totaal lasten 137.267.840 138.804.649 139.001.549 134.483.536
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OPBRENGSTSOORTGROEPEN OPBRENGSTSOORTEN JAARREKENING 2014 BEGROTING 2014 GEWIJZIGDE BEGRO-
TING 2014

JAARREKENING 2013

1 Financiële baten 1.1 Externe rentebaten 3.891 0 0 2.662

1.2 Interne rentebaten 0 0 0 0

1.3 Dividenden en bonusuitkeringen 0 0 0 0

2 Personeelsbaten 2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten 23.654 9.688 9.688 101.804

2.2 Uitlening van personeel 498.320 316.600 316.600 348.552

3 Goederen en diensten aan derden 3.1 Verkoop van grond 18.565 20.000 20.000 45.221

3.2 Verkoop van duurzame goederen 145.404 100 100 83.956

3.3  Verkoop van overige goederen 89.947 40.000 40.000 7.203

3.4 Opbrengst uit grond en water 333.163 263.500 263.500 311.783

3.5 Huuropbrengst uit overige eigendommen 43.707 39.801 39.801 42.697

3.6 Diensten voor derden 3.103.954 785.919 785.919 3.332.474

4 Bijdragen van derden 4.1 Bijdragen van Europese Unie 0 0 0 0

4.2 Bijdragen van het Rijk 1.855.991 980.000 980.000 1.017.109

4.3 Bijdragen van provincies 74.363 0 0 0

4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen 1.473.683 0 0 0

4.5 Bijdragen van overigen 508.972 222.200 222.200 226.940

5 Waterschaps belastingen 5.1 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd 37.488.172 38.903.159 38.903.159 37.534.576

5.2 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen 21.308.013 20.473.742 20.473.742 19.786.475

5.3 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd 13.263.954 16.228.478 16.228.478 15.780.616

5.4 Opbrengst watersysteemheffing natuur 1.412.186 227.529 227.529 219.137

5.5 Opbrengst verontreinigingsheffing 1.764.181 1.509.690 1.509.690 1.656.313

5.6 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven 14.254.851 14.009.955 14.009.955 13.589.049

5.7 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens 34.869.008 34.667.769 34.667.769 34.115.727

5.8  Kwijtschelding/oninbaar -3.654.022 -3.250.000 -3.250.000 -3.055.191

6 Interne verrekeningen 6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen 144.043 0 0 955.366

6.2 Geactiveerde lasten 8.164.073 8.312.894 8.312.894 8.505.529

137.188.073 133.761.025 133.761.025 134.607.998

Jaarresultaat -79.768 -5.043.625 -5.240.525 124.462

UITVOERINGSINFORMATIE > 3.1 REALISATIE VAN BATEN EN LASTEN NAAR KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN
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3.2 KOSTENVERDEELSTAAT

KOSTENVERDEELSTAAT 2014

KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN TOTAAL
TE VERDELEN NAAR:

HULPKOSTEN- 
EN KOSTEN-
PLAATSEN

BELEIDS- 
PRODUCTEN

DERDEN

Rente 12.051.288 12.051.288  

Afschrijvingen 25.942.888 22.163.086 23.779.801

Personeelslasten 41.511.459 41.510.832 627

Onderhoud door derden 13.527.058 12.197.096 11.329.963

Goederen en diensten van 

derden

38.663.815 37.633.902 13.349.477 24.202.939

Bijdragen aan derden 5.955.688 832.760 5.122.928

Toevoeging voorzieningen 645.557  645.557

Onvoorzien    

Financiële baten 645.557 -3.891  

Personeelsbaten -521.973 -521.973  

Goederen en diensten aan 

derden

-2.523.201 -3.734.741 -347.706 -3.064.683

Bijdragen van derden -3.913.009 -7.470 -3.894.028 -11.511

Kwijtschelding en oninbaar 3.654.022  3.654.022

Onttrekking aan voorzieningen -144.043 -144.043  -144.043

Geactiveerde lasten -8.164.073  -8.164.073

Doorbelasting naar derden  -252.379  252.379

   

Netto lasten 124.440.132 70.971.120 53.469.010

Te verdelen kosten hulpkosten- en kostenplaatsen: 70.971.120

BELEIDSPRODUCTEN KOSTEN TOEREKENING TOTAAL
Eigen plannen 1.919.152 4.273.707 6.192.859
Plannen van derden 436.973 1.921.285 2.358.258
Beheersinstrumenten waterkeringen 431.930 510.305 942.235
Aanleg en onderhoud waterkeringen 8.087.846 2.800.790 10.888.636
Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 10.892 39.281 50.173
Beheersinstrumenten watersystemen 332.558 1.337.981 1.670.539
Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen 8.192.292 7.455.509 15.647.801
Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems 1.513.373 772.080 2.285.453
Beheer hoeveelheid water 8.367.155 6.580.949 14.948.104
Calamiteitenbestrijding watersystemen 14.948 14.948
Monitoring watersystemen 340.024 3.276.956 3.616.980
Getransporteerd afvalwater 4.186.034 936.490 5.122.524
Gezuiverd afvalwater 14.002.999 7.199.902 21.202.901
Verwerkt slib 8.514.276 961.130 9.475.406
Afvalwaterbehandeling door derden 219.392 219.392
Beheersinstrumenten vaarwegen en havens 22.610 22.610
Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens -239.731 22.800 -216.931
Vergunningen en keurontheffingen -182.687 2.069.467 1.886.780
Handhaving keur 37.756 784.376 822.132
WVO-vergunningen en meldingen 398.671 398.671
Handhaving WVO 79.223 1.353.077 1.432.300
Rioleringsplannen en subsidies lozingen 24.164 45.966 70.130
Aanpak diffuse emissies derden 17.668 17.668
Grondwaterbeheer vergunningverlening 112.109 112.109
Grondwaterbeheer handhaving 30.624 30.624
Belastingheffing 3.254.746 3.254.746
Invordering 1.724.327 1.724.327
Bestuur 761.783 1.973.636 2.735.419
Externe communicatie 132.077 519.580 651.657
Onvoorzien
Mutaties bestemmingsreserves
Verleende kwijtschelding 3.654.022 3.654.022
Overige baten en lasten -7.352.491 20.560.151 13.207.660
Totaal beleidsproducten: 53.469.012 70.971.121 124.440.133

Te verdelen naar taak: -124.440.133

TAAK BELASTINGEN TOEREKENING SALDO
Watersysteembeheer 75.236.506 76.371.624 -1.135.118
Zuiveringsbeheer 49.123.860 48.068.509 1.055.351

124.360.365 124.440.132 -79.768
De weergegeven belastingen zijn de bruto opbrengsten. De netto belastingopbrengst bedraagt € 120.706.343

UITVOERINGSINFORMATIE > 3.2 KOSTENVERDEELSTAAT
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BELEIDSPRODUCTENJAARREKENING 2014 JAARREKENING
2014

BEGROTING
2014

GEWIJZIGDE  
BEGROTING 2014

JAARREKENING
2013

10101 Eigen plannen 6.192.859 7.142.929 7.142.929 6.631.571
10102 Plannen van derden 2.358.256 2.442.510 2.442.510 2.027.655

10203 Beheersinstrumenten waterkeringen 942.236 1.496.343 1.496.343 811.678
10204 Aanleg en onderhoud waterkeringen 10.888.636 12.578.661 12.578.661 11.501.905
10205 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 50.173 66.730 66.730 66.127
10306 Beheersinstrumenten watersystemen 1.670.539 2.007.764 2.007.764 1.836.650
10307 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen 15.647.800 16.079.991 16.304.991 14.664.157
10308 Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems 2.285.453 2.388.366 2.388.366 3.009.054
10309 Beheer hoeveelheid water 14.948.104 16.537.300 16.667.300 15.949.926
10310 Calamiteitenbestrijding watersystemen 14.948 32.616 32.616 85.521
10311 Monitoring watersystemen 3.616.980 3.849.312 3.849.312 3.509.956

10412 Getransporteerd afvalwater 5.122.525 5.455.478 5.452.912 4.720.314
10413 Gezuiverd afvalwater 21.202.901 20.519.949 20.764.416 21.169.440
10414 Verwerkt slib 9.475.406 9.737.846 9.737.846 10.467.258
10415 Afvalwaterbehandeling door derden 219.392 185.000 185.000 285.667
10619 Beheersinstrumenten vaarwegen en havens 22.610 0 0 0

10620 Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens -216.931 0 0 0
10722 Keur 0 0 0 758
10723 Vergunningen en keurontheffingen 1.886.780 1.700.602 1.700.602 1.746.190
10724 Handhaving keur 822.131 571.935 571.935 888.495
10825 WVO-vergunningen en meldingen 398.671 591.361 591.361 513.136
10826 Handhaving WVO 1.432.300 1.590.658 1.590.658 1.603.814
10827 Rioleringsplannen en subsidies lozingen 70.130 126.726 126.726 47.436
10828 Aanpak diffuse emissies derden 17.668 38.530 38.530 14.665
10829 Grondwaterbeheer vergunningverlening 112.109 101.257 101.257 83.592
10830 Grondwaterbeheer handhaving 30.624 35.916 35.916 35.324
10929 Belastingheffing 3.254.746 2.968.032 2.968.032 2.824.880
10930 Invordering 1.724.327 1.612.601 1.612.601 1.553.617

11031 Bestuur 2.735.420 3.060.080 3.052.080 1.768.718
11032 Externe communicatie 651.656 712.754 720.754 636.325

11101 Onvoorzien 0 150.000 150.000 0
11103 Belastingopbrengst -124.360.365 -126.020.323 -126.020.323 -122.681.893
11104 Verleende kwijtschelding en oninbaar 3.654.022 3.250.000 3.250.000 3.055.191
11105 Overige baten en lasten 13.207.660 14.032.699 13.632.699 11.048.410

19999 Resultaat -79.768 -5.043.625 -5.240.525 124.462

3.3  REALISATIE VAN 
NETTOKOSTEN NAAR 
BELEIDSPRODUCTEN

UITVOERINGSINFORMATIE > 3.3  REALISATIE VAN NETTOKOSTEN NAAR BELEIDSPRODUCTEN
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NAAM  VESTIGINGSPLAATS RECHTSVORM
BELANG

 
EIGEN  

VERMOGEN
VREEMD VERMOGEN EIND 2014

FINANCIEEL  
RESULTAAT 2014BEGIN 2014 EIND 2014 EIND 2014 LANGLOPENDE

SCHULDEN
KORTLOPENDE 

SCHULDEN
Wetterskip Fryslân Deelnemingen BV* Leeuwarden BV 100% 100% 934.053 7.964 158.104*

Aquario Watermanagement BV i.l. ** Sneek BV 50% 50% 402.195 531.586 -1.112.308

Voorzuivering Zuivelafvalwater Workum V.O.F. Leeuwarden vof 50% 50% 159.990 470.000 708.733 159.990

Stichting Ir. D.F. Woudagemaal Leeuwarden stichting 179.810 264.490 -53.741

Stichting Waterschapserfgoed* Leeuwarden stichting 78.170 143.817 15.887*

Hefpunt Groningen GR 47,7% 47,7% 0 1.000.000 15.255.904 0

Waterschapshuis* Amersfoort GR 1.334.458 979.469 1.010.025*

Vereniging van Participanten  

Waterketen Noord-Nederland

Glimmen vereniging

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Grou GR 1.245.160 2.975.745 1.245.160

* Bron: jaarrekeningen 2013

**  Het negatieve financieel resultaat over 2014 is ontstaan door het treffen van een sociaal plan en het vormen van een voorziening als gevolg van de liquidatie van 

Aquario Watermanagement BV. Naar verwachting is de voorziening toereikend om toekomstige kosten te dekken. 

3.4  LIJST VAN VERBONDEN PARTIJEN 

(stand per 31-12-2014 uit de jaarrekeningen 2014, tenzij anders vermeld)

UITVOERINGSINFORMATIE > 3.4  LIJST VAN VERBONDEN PARTIJEN
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UITVOERINGSINFORMATIE > 3.5 STAAT VAN VASTE ACTIVA

(1)

STAND 01/01/2014 MUTATIES IN JAAR 2014 STAND 31/12/2014
CUMULATIEVE CUMULATIEVE

AANSCHAFPRIJS

(2)

AFSCHRIJVINGEN
EN BIJDRAGEN

RESERVES
(3)

SUBSIDIES

(4)

BOEKWAARDE

(5)

OVERNAME

(6)

NIEUWBOUW
DERDEN

(7)

GEACTIVEERDE
LASTEN

(8)

OVERBOEKING 
ONDERHANDEN

WERK
(9)

AANSCHAFWAARDE
DESINVESTERINGEN

(10)

CUMULATIEVE
AFSCHRIJVINGEN

DESINVESTERINGEN

ONTVANGEN 
SUBSIDIES

(11)

AFSCHRIJVINGEN

(12)

AANSCHAFPRIJS

(13)

AFSCHRIJVINGEN
EN BIJDRAGEN

RESERVES
(14)

SUBSIDIES

(15)

BOEKWAARDE

(16)

A  Werken in exploitatie (IVA)
* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP) 5.775.232 192.508 5.582.724 2.931.563 290.226 8.706.795 482.734 8.224.061

A  Werken in exploitatie (MVA)
* gronden 2.482.778 2.482.778 2.482.778 2.482.778

* vervoermiddelen en werktuigen 6.826.450 3.914.807 2.911.643 526.520 743.065 589.011 625.585 6.609.905 3.951.381 2.658.524

* overige bedrijfsmiddelen 4.748.791 2.134.285 2.614.506 450.659 1.029.939 1.029.939 1.051.191 4.169.511 2.155.537 2.013.974

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen 16.964.123 4.955.198 12.008.925 337.301 16.964.123 5.292.499 11.671.624

* primaire waterkeringen 28.213.117 7.500.200 20.712.917 265.735 276.488 276.488 1.098.626 28.202.363 8.322.337 19.880.026

* boezemwaterkeringen 113.651.159 29.026.151 84.625.008 22.792.228 140.448 140.448 5.426.681 136.302.939 34.312.384 101.990.555

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken 84.368.518 38.952.042 45.416.476 6.223.631 1.854.815 1.854.815 3.601.451 88.737.334 40.698.677 48.038.657

* gemalen waterkwantiteit 51.048.769 14.697.413 36.351.356 15.448.730 1.412.316 1.412.316 3.729.454 65.085.183 17.014.551 48.070.632

* zuiveringstechnische werken :

  - zuiveringsinstallaties 161.898.059 75.194.920 86.703.139 3.688.667 9.588.154 9.588.154 6.934.336 155.998.572 72.541.102 83.457.469

  - transportsystemen 52.300.084 29.678.738 22.621.346 2.627.877 3.153.736 3.153.736 2.203.207 51.774.224 28.728.209 23.046.015

  - slibverwerkingsinstallaties 10.665.481 7.169.976 3.495.506 636.258 636.258 444.361 10.029.223 6.978.079 3.051.144

* wegen 701.139 558.714 142.425 181.715 181.715 46.415 519.424 423.414 96.010

Totaal werken in exploitatie 539.643.699 213.974.952 325.668.748 54.955.609 19.016.934 18.862.881 25.788.835 575.582.375 220.900.906 354.681.469

Boekresultaat bij desinvestering 154.053 25.942.888

B  Onderhanden werken (IVA)
* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP) 2.931.563 2.931.563 4.727.633 -2.931.563 4.727.633 4.727.633

B  Onderhanden werken (MVA)

* gronden

* vervoermiddelen en werktuigen 296.047 296.047 905.796 -526.520 675.323 675.323

* overige bedrijfsmiddelen 811.946 811.946 2.252.876 -450.659 2.733 2.614.164 2.733 2.611.430

* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen 98.668 98.668 129.440 7.491 235.599 235.599

* primaire waterkeringen 11.171.276 7.132.330 4.038.947 266.369 1.134.213 -265.735 11.925.508 12.306.122 19.057.838 -6.751.716

* boezemwaterkeringen 38.626.473 8.480.218 30.146.255 5.405.557 1.743.042 -22.792.228 -7.142.514 22.982.843 1.337.704 21.645.139

* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken 10.990.483 1.653.142 9.337.341 3.251.583 1.348.903 -7.409.176 2.268.801 8.181.792 3.921.942 4.259.850

* gemalen waterkwantiteit 19.344.859 5.172.313 14.172.546 9.619.716 2.316.451 -14.263.185 -386.847 17.017.840 4.785.466 12.232.375

* zuiveringstechnische werken :

  - zuiveringsinstallaties 4.857.978 4.857.978 6.339.387 1.052.328 -3.688.667 8.561.027 8.561.027

  - transportsystemen 2.561.671 2.561.671 2.444.923 411.640 -2.627.877 308.207 2.790.357 308.207 2.482.150

  - slibverwerkingsinstallaties 7.753 7.753 230.976 150.005 388.734 388.734

* wegen 0 0 0 0

Totaal onderhanden werken 91.698.717 22.438.002 69.260.715 35.574.255 8.164.073 -54.955.609 6.975.889 80.481.435 29.413.891 51.067.544

Totaal materiële activa 631.342.416 213.974.952 22.438.002 394.929.462 35.574.255 8.164.073 19.016.934 18.862.881 6.975.889 25.788.835 656.063.809 220.900.906 29.413.891 405.749.013

STAND 01/01/2014 MUTATIES IN JAAR 2014 STAND 31/12/2014

(1)

AANSCHAFPRIJS

(2)

CUMULATIEVE
AFSCHRIJVINGEN

(3)

VERMINDERINGEN

(4)

BOEKWAARDE

(5)

HERWAARDERING

(6)

OVERIGE
VERMEERDERINGEN

(7) (8)

WAARDE
VERMINDERING

(9)

OVERIGE
VERMINDERINGEN

(10) (11) (12)

AANSCHAFPRIJS
(13)

CUMULATIEVE 
VERMINDERINGEN

(14) (15)

BOEKWAARDE

(16)
Deelneming Wetterskip Fryslân Deelnemingen  99.600  -    99.600  99.600 

Kapitaalverstrekking aan bedrijven  412.845  412.845  412.845 

Deelneming Wetterskip Leasing BV  -    -    -    -   

Leningen aan ambtenaren  846  -    846  -    -   

Totaal financiële vaste activa 513.291 846 512.445 512.445

3.5 STAAT VAN VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

STAAT MATERIËLE ACTIVA
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3.6  STAAT VAN VASTE 
SCHULDEN

BANK OORSPRON-
KELIJK 

BEDRAG 
GELDLENING

SOORT LE-
NING  

RENTE-PER-
CENTAGE

STAND 1-1-
2014

AFLOSSINGEN LAATSTE 
AFLOSSING

STAND 31-
12-2014

RENTE TE 
BETALEN

RENTE 
T.L.V.BEGRO-
TINGSJAAR

AFLOSSING 
2015

VERSCHUL-
DIGDE RENTE 

2014

BNG 13.613.406 lin. 4,70 3.403.352  680.670 2018 2.722.681 159.958  154.892 680.670  20.261 
BNG 13.613.406 lin. 4,84 4.084.022  680.670 2019 3.403.352  197.667 179.273 680.670 91.970 
NWB  1.290.000 lin. 5,18 172.000 86.000 2015 86.000  8.910 8.910 86.000  -
NWB  1.250.000 lin. 5,45 562.500 62.500 2022 500.000 30.656 28.111 62.500  20.362 
NWB  1.900.000 lin. 4,47 950.000 95.000 2023 855.000 42.465 39.634 95.000 25.479 
NWB 1.134.451 lin. 7,65 113.445 56.723 2015 56.723  8.679 5.460 56.723 3.218 
NWB 680.670 lin. 6,57 190.588 27.227 2020 163.361 12.522 12.522 27.227  -
NWB 453.780 lin. 6,57 127.058 18.151 2020 108.907  8.348 8.321 18.151  159 
NWB 453.780 lin. 6,40 68.067 22.689 2016 45.378  4.356 3.086 22.689 2.541 
NWB 1.361.341 lin. 6,40 204.201 68.067 2016 136.134 13.069 9.439 68.067 7.260 
NWB  2.042.011 ann. 6,43 1.015.490  101.028 2021 914.461 65.296 65.296  107.525  -
NWB 3.403.352 lin. 6,30 680.670 226.890 2016 453.780 42.882 41.691 226.890 2.382 
NWB 3.176.462 ann. 6,27  1.713.524 147.457 2022 1.566.067 107.438 98.603  156.702  93.828 
NWB 907.560 lin. 5,89 181.512 45.378 2017 136.134 10.691 8.241 45.378  7.350 
NWB 3.176.462 ann. 5,90 1.681.397  146.926 2022  1.534.472 99.202 98.913  155.594 3.018 
NWB  907.560 lin. 5,95 317.646 45.378 2020 272.268 18.900 16.650 45.378 13.500 
NWB 1.361.341 lin. 6,00  653.444 54.454 2025  598.990  39.207 38.544  54.454 7.288 
NWB  907.560 lin. 5,37 363.024 45.378 2021 317.646 19.494 17.464 45.378 14.215 
NWB 35.000.000 fixe 4,05 35.000.000  35.000.000 2014 - 1.416.800 330.587 -  -
NWB 10.000.000 fixe 4,07 10.000.000 - 2019 10.000.000 407.000  407.000 - 22.611 
ASN 15.000.000 fixe 4,04 15.000.000 - 2019 15.000.000 606.000  606.000 - 28.617 
NWB 35.000.000 lin. 3,32  16.333.333  2.333.333 2020 14.000.000 541.450  505.998  2.333.333 212.713 
NWB 35.000.000 lin. 3,65 18.666.667  2.333.333 2021 16.333.333 680.400  652.050  2.333.333 198.450 
NWB 35.000.000 lin. 4,15 26.600.000 1.400.000 2032 25.200.000 1.102.570  1.083.227 1.400.000 348.180 
NWB 35.000.000 lin. 4,20 28.000.000 1.400.000 2033 26.600.000 1.174.600  1.155.023 1.400.000  371.957 
NWB 10.000.000 lin. 4,25 8.400.000 400.000 2034 8.000.000 356.580  350.920 400.000 113.200 
NWB 10.000.000 fixe 2,67 10.000.000 - 2017 10.000.000 267.000  267.000 - 68.233 
NWB 10.000.000 fixe 2,87 10.000.000 - 2018 10.000.000 287.000  287.000 -  46.239 
NWB 10.000.000 fixe 3,87 10.000.000 - 2018 10.000.000 386.500  386.500 - 163.189 
NWB 10.000.000 fixe 4,21 10.000.000 - 2021 10.000.000 420.500  420.500 - 283.838 
NWB 15.000.000 fixe 4,50 15.000.000 - 2041 15.000.000 704.508 675.000 - 671.250 
NWB 20.000.000 fixe 4,46 20.000.000 - 2042 20.000.000 892.000  892.000 -  527.767 
NWB 20.000.000 fixe 4,50 - - 2043 20.000.000 470.959  698.459 - 227.500 
BNG 10.000.000 fixe 2,20 10.000.000 - 2020 10.000.000 220.000  220.000 -  29.944 
NWB 10.000.000 fixe 2,41 10.000.000 - 2022 10.000.000 241.000  241.000 - 34.811 
NWB 10.000.000 fixe 2,97 - - 2024 10.000.000 - 271.775 -  271.775 
NWB 10.000.000 fixe 2,53 10.000.000 - 2023 10.000.000 253.000  253.000 - 132.392 
NWB 15.000.000 fixe 1,02 15.000.000  15.000.000 2014 - 25.713  25.713 -  -
Provincie 15.000.000 fixe 3,17 15.000.000 - 2028 15.000.000 475.500 475.500 - 161.540 
NWB 15.000.000 fixe 3,50 15.000.000 - 2039 15.000.000 524.700 524.700 - 51.751 
NWB 10.000.000 fixe 3,26 - - 2036 10.000.000 - 251.283 - 251.283 
NWB 10.000.000 fixe 3,33 - - 2037 10.000.000 - 128.716 - 128.716 
NWB 10.000.000 fixe 3,36 - - 2038 10.000.000 -  19.355 - 19.355 
NWB 10.000.000 fixe 2,80 - - 2054 10.000.000 - 44.461 -  44.461 
    324.481.940 60.477.252  334.004.688 12.343.519 12.007.816 10.501.663 4.722.603 

UITVOERINGSINFORMATIE > 3.6 STAAT VAN VASTE SCHULDEN



> 1. LEESWIJZER > 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 2014 > 3. UITVOERINGSINFORMATIE > 4. OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT

48

> INHOUDSOPGAVE

4. OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT

In de bijlage Overzicht naar kostensoort zijn de totale lasten weergegeven in de 
kostensoorten: goederen en diensten, personeelslasten en kapitaallasten. Dit is 
opgenomen vanuit de jaarrekeningen 2010 tot en met 2014 met daarbij aanvullend 
de gegevens uit de begroting 2015 met een meerjarige doorkijk tot en met 2019. 
Deze informatie is zowel in de vorm van een tabel als grafiek weergegeven.

TOTALE LASTEN PER KOSTENSOORT
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EXPLOITATIE (ABSOLUUT)

OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT >

BEDRAGEN IN € X 1 MILJOEN JR 2010 JR 2011 JR 2012 JR 2013 JR 2014 B 2015 2016 2017 2018 2019
1) 1) 1) 1) 2) 3) 3) 3) 3) 3)

BATEN

Waterschapsbelastingen 114,0 115,7 116,7 122,7 124,4 131,6 136,8 141,0 145,6 150,0
Kwijtscheldingen - oninbaar -3,1 -3,1 -3,0 -3,1 -3,7 -3,6 -3,6 -3,7 -3,8 -3,8
subtotaal belastingen 110,9 112,6 113,7 119,6 120,7 128,0 133,1 137,3 141,8 146,3

Dividend/ financiële baten 2,4 1,5 0,1 0,0
subtotaal financiële baten 2,4 1,5 0,1 0,0
totaal baten 113,4 114,1 113,8 119,6 120,7 128,0 133,1 137,3 141,8 146,3

LASTEN

Rente 11,8 11,4 11,2 11,3 12,1 13,6 15,4 17,5 18,5 18,9
Afschrijvingen 20,4 22,4 23,0 24,4 25,9 27,9 30,4 34,1 38,1 40,3
kapitaallasten 32,2 33,8 34,1 35,8 38,0 41,6 45,8 51,5 56,6 59,2

bruto personele lasten ** 40,0 39,1 39,4 39,1 40,1 41,2 41,9 43,2 44,4 45,8
Organisatieontwikkeling 0,5 0,8 0,8 1,0 0,6
Overige pers kosten 1,0 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
  -/- personele baten -0,1 -0,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
  -/- geactiveerde uren -6,6 -6,8 -7,7 -7,0 -7,5 -7,0 -7,0 -7,2 -7,4 -7,6
personele lasten ** 33,2 33,6 32,6 33,0 33,5 34,8 35,1 36,1 37,2 38,3

goederen en diensten bruto 38,2 38,8 38,7 39,9 37,6 34,6 32,6 34,0 34,1 34,8
Onderhoud door derden 11,1 15,1 13,9 15,0 13,5 14,7 13,9 14,5 15,0 15,4
Bijdragen aan Derden 3,7 3,1 3,4 2,7 6,0 11,9 12,6 12,6 12,6 13,0
  -/- bijdragen van derden -3,7 -1,5 -0,8 -1,2 -3,9 -3,1 -5,1 -5,1 -5,1 -5,1
  -/- G en D aan derden -3,6 -3,0 -2,5 -3,8 -3,7 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
  -/- geactiveerde bouwrente -1,6 -0,8 -1,2 -1,5 -0,6 -1,8 -2,6 -2,8 -1,9 -2,0
goederen en diensten 44,1 51,8 51,5 51,0 48,8 55,2 50,2 52,0 53,4 54,9

Dotatie Voorzieningen 0,9 0,8 1,6 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
  -/- onttrekking aan voorz. 0,0 -0,1 0,0 -1,0 -0,1
Stelposten* -0,2 -1,2 -2,0 -2,6
Onvoorzien 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
overige lasten 0,9 0,8 1,6 -0,3 0,5 0,7 0,3 -0,8 -1,6 -2,1
totaal lasten 110,5 119,9 119,9 119,5 120,8 132,2 131,4 138,8 145,5 150,3

RESULTAAT Operationeel resultaat 2,9 -5,8 -6,0 0,1 -0,1 -4,2 1,8 -1,5 -3,7 -4,0

RESERVES
Algemene reserves 36,6 21,8 21,4 21,8 19,4
Bestemmingsreserves 11,6 20,6 15,0 14,8 17,1
Totale reserves 42,4 36,4 36,5 36,5 32,3 34,1 32,5 28,8 24,8

ONTWIKKELING
SCHULPOSITIE

BEDRAGEN IN € X 1 MILJOEN JR 2010 JR 2011 JR 2012 JR 2013 JR 2014 B 2015 2016 2017 2018 2019

Langlopende schuld per 31 dec  272,0  274,0  303,2  324,4  334,0  385,5  449,6  478,5  474,6  479,5 
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AANDELEN IN TOTALE LASTEN PER KOSTENSOORT

OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT >
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EXPLOITATIE (RELATIEF) 

OVERZICHT NAAR KOSTENSOORT >

BEDRAGEN IN IN % VAN TOTAAL JR 2010 JR 2011 JR 2012 JR 2013 JR 2014 B 2015 2016 2017 2018 2019
1) 1) 1) 1) 2) 3) 3) 3) 3) 3)

BATEN

Waterschapsbelastingen 101% 101% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103%
Kwijtscheldingen - oninbaar -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3% -3%
subtotaal belastingen 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dividend/ financiële baten 2% 1% 0% 0%
subtotaal financiële baten 2% 1% 0% 0%
totaal baten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

LASTEN

Rente 11% 10% 9% 9% 10% 10% 12% 13% 13% 13%
Afschrijvingen 18% 19% 19% 20% 21% 21% 23% 25% 26% 27%
kapitaallasten 29% 28% 28% 30% 31% 31% 35% 37% 39% 39%

bruto personele lasten ** 36% 33% 33% 33% 33% 31% 32% 31% 31% 30%
Organisatieontwikkeling 0% 1% 1% 1% 0%
Overige pers kosten 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  -/- personele baten 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
  -/- geactiveerde uren -6% -6% -6% -6% -6% -5% -5% -5% -5% -5%
personele lasten ** 30% 28% 27% 28% 28% 26% 27% 26% 26% 26%

goederen en diensten bruto 35% 32% 32% 33% 31% 26% 25% 25% 23% 23%
Onderhoud door derden 10% 13% 12% 13% 11% 11% 11% 10% 10% 10%
Bijdragen aan Derden 3% 3% 3% 2% 5% 9% 10% 9% 9% 9%
  -/- bijdragen van derden -3% -1% -1% -1% -3% -2% -4% -4% -3% -3%
  -/- G en D aan derden -3% -2% -2% -3% -3% -1% -1% -1% -1% -1%
  -/- geactiveerde bouwrente -1% -1% -1% -1% -1% -1% -2% -2% -1% -1%
goederen en diensten 40% 43% 43% 43% 40% 42% 38% 37% 37% 37%

Dotatie Voorzieningen 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
  -/- onttrekking aan voorz. 0% 0% 0% -1% 0%
Stelposten* 0% -1% -1% -2%
Onvoorzien 0% 0% 0% 0% 0%
overige lasten 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% -1% -1% -1%
totaal lasten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RESERVES Operationeel resultaat -5% 0% 0% -3% 1% -1% -3% -3%

* Met betrekking tot de stelposten is het nog niet bekend op welke kostensoorten 

(kapitaallasten, G&D, personeel, etc) de realisatie plaats gaat vinden. Exclusief stelpost 

peilvakken samenvoegen die na 2019 gerealiseerd gaat worden.

** Met betrekking tot de personele lasten is gerekend met een salarisverhoging conform 

het principeakkoord cao 2015 t/m 2016. Dit wil zeggen dat,  in tegenstelling tot de 

begroting 2015, waarbij is gerekend met een jaarlijkse salarisverhoging van 2%, rekening is 

gehouden met een salarisverhoging van 0,73% in 2015 en 1,5% in 2016. 

De verwachting is dat de personeelslasten over de periode 2014 t/m 2019 hierdoor 

cumulatief € 7,0 miljoen lager zijn dan in de begroting 2015.  Omdat de effecten van cao 

afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld reiskosten en opleidingsbudgetten en de 

ontwikkeling van werkgeverslasten nog onduidelijk zijn, zijn deze niet verwerkt. 

1) Bijgewerkt op basis van jaarrealisatie jaarrapportages

2)  Cijfers op basis jaarrekening 2014

3) Cijfers op basis Begroting 2015
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