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1 INLEIDING

Ook de zomer van 2018 heeft ons weer laten zien dat het klimaat verandert. Een lange 
periode zonder neerslag en hoge temperaturen leidde tot een groot neerslagtekort. 
Dat heeft ons des te meer doen beseffen dat we naast wateroverlast ook naar de 
beschikbaarheid van zoet water en grondwater moeten kijken.

De noodzaak om te werken aan een gezamenlijke adaptatie-aanpak wordt steeds 
urgenter. In 2019 gaan we hierover met onze belanghebbenden in gesprek. Deze 
‘klimaatdialoog’ heeft als doel om afspraken te maken over maatregelen, rolverdeling 
en financiering. De klimaatstresstesten, de visie Toekomstbestendig Waterbeheer en 
de evaluatie van het Veiligheidsplan leveren hiervoor de belangrijkste onderwerpen en 
dilemma’s.

Wetterskip Fryslân levert ook een actieve bijdrage aan het tegengaan van de 
klimaatverandering. In 2019 plaatsen we op een deel van de rwzi’s zonnepanelen. Bij 
de afronding van dit project in 2020 wekken alle panelen 17% duurzame energie op. 
In het najaar van 2019 starten de werkzaamheden aan de slibvergistingsinstallatie in 
Leeuwarden. Voor de realisatie van de duurzame slibverwerking in Heerenveen starten 
de voorbereidingen. Uiteindelijk draagt het project in 2023 voor 21% bij aan duurzame 
energieopwekking. De uitstoot van CO2 vermindert hierdoor met ongeveer 2800 ton 
per jaar. Daarnaast onderzoeken we waar de uitstoot van broeikasgassen, methaan en 
lachgas het hoogst zijn. En welke mogelijkheden er zijn om die te verminderen. 

In 2019 werken we aan de verkenning van de dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer. 
Ook staat de verbetering van de Lauwersmeerdijk op het programma. De afgelopen 
jaren hebben de drie Noordelijke waterschappen samengewerkt in de project 
overstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken. Hierin is onderzoek gedaan naar 
innovatieve manieren om dijkverbetering in de toekomst betaalbaar te houden. 

Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Dijkverbetering moet 
sneller, slimmer en efficiënter. In 2019 ronden de waterschappen de onderzoeken af. 
De monitoring van de innovatieve dijkmaterialen gaat ook daarna door om te volgen 
hoe het uitpakt.

Door de ontwikkelingen die op ons af komen, zoals klimaat en nieuwe opgaven uit 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, stijgen de komende jaren de kosten voor 
waterbeheer. Met behulp van onze reserves hebben we de afgelopen periode de 
stijging van de waterschapslasten kunnen beperken. De komende periode staan we 
voor de grote uitdaging om de kosten te beheersen en het waterbeheer betaalbaar te 
houden.

Leeswijzer
•  Hoofdstuk 2 van deze begroting heet ‘Visie en Missie’. Daarin staat vanuit welke 

algemene waarden we als waterschap werken.
•  Hoofdstuk 3 is de begroting ‘In één oogopslag’. Een visuele samenvatting van de  

begroting van 2019.
•  Hoofdstuk 4 ‘Programmaplan’ is de kern van de begroting. Per programma 

‘Veilig’, ‘Voldoende’, ‘Schoon’ en ‘Bestuur en organisatie’ beschrijven we  
waar we het komende jaar concreet aan werken. En hoeveel geld we daaraan 
uitgeven. Ten slotte werken we per programma de beleidslijnen uit ons 
meerjarenperspectief 2019-2023 uit in doelen, activiteiten en uitgaven.

•  Hoofdstuk 5 ‘Financiën’ bevat de verdere (verplichte) uitwerking van het 
programmaplan. We geven nader inzicht in bijvoorbeeld de reserves, het 
investeringsprogramma, de financiering en de risico’s die horen bij de activiteiten 
uit het programmaplan. Dit deel van de begroting is de vertaling van wat we 
in het meerjarenperspectief hebben ingezet en in het programmaplan hebben 
uitgewerkt.
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2 VISIE EN MISSIE

Visie
Wetterskip Fryslân is een functionele overheid met een belangrijke maatschappelijke 
taak; de zorg voor goed waterbeheer, een goede waterkwaliteit en het beperken van 
wateroverlast in ons beheergebied Fryslân en het Groninger Westerkwartier. 

Onze opdracht is wettelijk verankerd en wordt betaald met belastinggeld. Dat geeft 
ons een belangrijke verantwoordelijkheid. We moeten zorgvuldig omgaan met de 
beschikbare middelen, zichtbaar maken waaraan we het geld van burgers en bedrijven 
besteden en transparant zijn in ons handelen. We betrekken burgers en andere 
belanghebbenden bij onze plannen en de uitvoering daarvan. 

Missie
De missie van Wetterskip Fryslân geeft richting aan ons werk. Onze missie geeft aan 
welke taken we uit willen voeren en hoe we dat doen. Ook beschrijft de missie wat we 
daarbij belangrijk vinden. Onze missie luidt:

Wetterskip Fryslân staat voor schoon en voldoende water en voor veiligheid achter de 
dijken. Onze kennis en kunde staan borg voor een betrouwbare integrale uitvoering 
van onze taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Wij zoeken bij ons 
werk voortdurend de samenwerking met publieke en private partners om maximale 
maatschappelijke meerwaarde te kunnen creëren en om tot gedragen oplossingen te 
kunnen komen. Bij al ons werk staan duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel 
en nemen we de regierol in het bereiken van een klimaatbestendig waterbeheer.

Kernwaarden
Wetterskip Fryslân heeft drie belangrijke kerntaken: de zorg voor de veiligheid, 
waterkwantiteit en waterkwaliteit. Bij de uitvoering daarvan hanteren we de volgende 
kernwaarden:

Kennis en kunde
Voor veilig, voldoende en schoon water is de samenleving afhankelijk van Wetterskip 
Fryslân. We kennen geen concurrentie. Dat stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid 
van ons werk. Die moet gewoon goed zijn! Om deze kwaliteit te kunnen blijven leveren, 
is de deskundigheid van onze medewerkers van groot belang. Zij staan voor hun taak 
en kennen de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk. 

Integrale aanpak
We voeren onze taken zo efficiënt en effectief mogelijk uit. Daarbij kijken we naar wat 
het totale watersysteem van ons vraagt. We zoeken naar mogelijkheden om activiteiten 
in samenhang op te pakken. Dat doen we in samenwerking met andere overheden. 
Ook houden we rekening met maatschappelijke initiatieven.

Samenwerking
We willen ons werk goed, slim en goedkoop doen. Dat lukt beter als we samenwerken 
met andere overheden, betrokken partijen en inwoners. Daarbij willen we dat ons 
werk voor meer partijen voordelen oplevert (‘win-win’) en dat we samenhangende 
oplossingen vinden voor uitdagingen op het gebied van water. Op die manier zorgen 
we dat onze projecten nog meer maatschappelijke meerwaarde hebben. Wij realiseren 
ons dat wij met al onze investeringen een grote invloed hebben op bijvoorbeeld de 
natuur en het landschap in ons werkgebied. Daarmee houden we rekening bij het 
ontwikkelen van onze projecten. 

Interactie
Draagvlak creëren voor ons werk. Dat vinden we belangrijk. Het waterschap is een 
maatschappelijke dienstverlener. We voeren taken uit in het algemeen belang. De 
samenleving van vandaag wil meedoen en vraagt van het waterschap dat het midden 
in de samenleving staat. Daarom zoeken we al vroeg in de voorbereiding van plannen 
contact met belanghebbenden. Doel is om samen oplossingen uit te werken en zo 
goed mogelijk met alle betrokken belangen rekening te houden (‘sociale innovatie’).
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Excellente dienstverlening naar de maatschappij
We zijn een dienstverlenende organisatie en hebben een goede toegankelijkheid en 
kwaliteit van onze dienstverlening hoog in het vaandel. Daarbij haken we nadrukkelijk 
aan op landelijke ontwikkelingen.

Duurzaamheid
Wij vinden het van belang om duurzaam en verantwoord om te gaan met schaarse 
bronnen. Samen met andere overheden nemen we onze verantwoordelijkheid. 
We gaan zuinig om met energie en gaan vervuiling tegen. Ook winnen we steeds 
vaker grondstoffen terug uit afvalwater en werken we energieneutraal. Door de 
milieubelasting te beperken, proberen we onze energie- en klimaatdoelen te halen. 

Innovatie
Klimaatverandering, energie, grondstoffen en het functioneren van de eigen 
organisatie. Stuk voor stuk belangrijke thema’s voor Wetterskip Fryslân. Met 
innovaties creëren we nieuwe kansen en mogelijkheden voor een duurzaam 
waterbeheer tegen de laagst mogelijke kosten. Daarbij kijken we niet alleen naar het 
verbeteren van onze eigen primaire processen. Als schakel in de waterketen zoeken 
we elke dag naar innovaties en verbeteringen met een breder maatschappelijk belang.

Kostenbeheersing
Onder andere door klimaatverandering zijn de komende jaren forse investeringen 
nodig in het watersysteem om de huidige dienstverlening te kunnen handhaven. 
Daarom zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. Tot nu toe 
hebben we de tarieven voor onze belastingbetalers zo laag mogelijk kunnen houden. 
We kunnen bijvoorbeeld kosten besparen als we innovaties toepassen. Ook kijken 
we of we ons werk op een andere, goedkopere manier kunnen uitvoeren. Of dit met 
de forse investeringen voor de komende jaren ook met een beperkte lastenstijging 
uitgevoerd kan worden, zal de komende jaren moeten blijken.

Kortom: We willen een deskundige dienstverlener en partner zijn, die in verbinding 
met de samenleving zorgt voor waterveiligheid en schoon en voldoende water. 
En daarbij slim omgaat met beschikbare middelen en hulpbronnen. Deskundig, 
Verbindend en Slim!
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BEGROTINGS-
OVERZICHT 2019

INKOMSTEN (IN MILJOENEN): UITGAVEN (IN MILJOENEN):

WATERSYSTEEMBEHEER €   88,6

ZUIVERINGSBEHEER   €  49,1

TOTAAL INKOMSTEN € 137,7

INZET RESERVES € 5,8

TOTAAL € 143,5

Meerpersoons 
huishouden 
(eigen woning)

Meerpersoons 
huishouden 
(huurwoning)

Agrarisch 
bedrijf 

MKB-bedrijf 
(zonder woning) 

Natuur Wegbeheerder Meetbedrijf 
(> 1.000 VE)

WATERVEILIGHEID € 27,9

VOLDOENDE WATER € 52,2

SCHOON WATER € 46,0

BESTUUR EN ORGANISATIE € 17,5

TOTAAL € 143,5

ONTWIKKELING BELASTINGDRUK 2019 T.O.V. 2018

KTD is kostentoedeling

373,49 

369,62

-2,08 

5,95

-0,6%

1,6%

259,72 

257,19

0,00 

2,53

0,0%

1,0%

5.279,24 

4.676,82

393,14

209,28

8,4%

4,5%

750,59 

747,16

-5,38 

8,81

-0,7%

1,2%

151,20 

91,60

-67,20

126,80

-73,4%

138,5%

123.792,29

120.872,14

10.987,86

-8.067,71

9,1%

-6,7%

292.214,53

292.141,77

-114,04

186,80

0,0%

0,0%

Aanslag 2019

Aanslag 2018

Toename in € a.g.v. KTD

Toename in € a.g.v. Overig

Toename in % a.g.v. KTD

Toename in % a.g.v. Overig

TOTALE BELASTINGOPBRENGST- 
STIJGING (IN MILJOENEN):

2019 137,7
2018 135,1
 2,6
Gemiddelde stijging 1,90%
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4 PROGRAMMAPLAN

4.1 PROGRAMMA WATERVEILIGHEID

Betrouwbare en toekomstbestendige waterkeringen. Dat is het doel van het programma 
Waterveiligheid. Wetterskip Fryslân zorgt ervoor dat de dijken en duinen langs de 
Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer én de regionale en lokale kaden langs 
het boezemwatersysteem in Fryslân en het Groninger Westerkwartier de verwachte 
klimaatverandering goed kunnen opvangen. 

Primaire waterkeringen zijn dijken, duinen en kunstwerken die ons beheergebied 
beschermen tegen overstromingen vanuit Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Deze 
waterkeringen moeten voldoen aan een landelijke veiligheidsnorm. In 2019 beoordelen 
wij in welke mate de dijken, duinen en duikers van Schiermonnikoog aan deze norm 
voldoen.

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma bevat verbeteringen aan 
primaire waterkeringen die niet aan deze norm voldoen. Zo werken we in 2019 aan 
de verkenningsfase van de dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer. Ook voeren we 
de gecombineerde verkennings- en planvormingsfase uit voor de dijkverbetering 
Lauwersmeerdijk. In de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken (POV 
Waddenzeedijken) hebben de drie Noordelijke waterschappen (Wetterskip Fryslân, 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar 
innovatieve manieren om dijken te verbeteren. In 2019 ronden we dit onderzoek af. Ook 
na 2019 gaan we door met het monitoren van innovatieve dijkmaterialen.

Regionale waterkeringen zijn polderdijken en boezemkaden die onze polders 
beschermen tegen overstromingen vanuit de Friese boezem (kanalen, vaarten 
en meren). De provincies Fryslân en Groningen hebben hiervoor een regionale 
veiligheidsnorm vastgesteld. Beoordeling vindt om de zes jaar plaats. In 2019 voeren 
we de nieuwe hoogtetoetsing van de regionale boezemwaterkeringen uit. 

Het programma verbeterwerken regionale waterkeringen bevat verbeteringen aan de 
regionale waterkeringen die niet aan de norm voldoen. De regionale waterkeringen 
waar het meest aan moet gebeuren, pakken we als eerste aan. De verbeterwerken 
in het landelijk en stedelijk gebied die het resultaat zijn van de voorgaande toetsing 
moeten in 2027 zijn afgerond. Om dit doel te behalen, leveren we in 2019 naar 
verwachting 25 kilometer verbeterde regionale waterkeringen op.

Ten slotte zorgt Wetterskip Fryslân dat alle waterkeringen het stormseizoen of de 
winterperiode met de hogere boezemwaterstanden aan kunnen. In 2017 heeft de 
Inspectie Leefomgeving en Transport in een audit beoordeelt hoe wij deze ‘zorgplicht’ 
voor de primaire waterkeringen invullen. Hieruit blijkt dat we de wijze waarop wij 
ons beheer hebben vastgelegd, kunnen verbeteren. In 2017 is hiervoor een plan van 
aanpak vastgesteld. Ook in 2019 werken wij aan de verbeteringen die binnen ons 
waterschap nodig zijn.

4.1.1. Wat willen we bereiken?

Primaire keringen
Maatschappelijk doel: •  Bescherming tegen overstroming vanuit de Noordzee,  

Waddenzee en IJsselmeer.

Hoofddoelen: •  De primaire waterkeringen voldoen aan de landelijke veilig-

heidsnorm.

•  Wetterskip Fryslân beheert de dijktrajecten rondom het watersys-

teem van Wetterskip Fryslân (conform Bestuursakkoord Water).

•  De ruimtelijke inrichting is waterveilig.

•  De waterkerende functie van de primaire waterkeringen is vol-

doende. We voldoen aan de wettelijke zorgplicht.
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Regionale waterkeringen
Maatschappelijk doel: •  Bescherming tegen overstroming vanuit de Friese boezem.

Hoofddoelen: •  De regionale waterkeringen voldoen aan de provinciale norm.

•  Het boezemwatersysteem is robuust en veerkrachtig.

•  De waterkerende functie van de regionale waterkeringen is  

voldoende.

Lokale waterkeringen
Maatschappelijk doel: •  Bescherming tegen overstroming vanuit de Friese boezem.

Hoofddoelen: •  De lokale waterkeringen voldoen aan toestand zoals die in  

de legger is vastgelegd.

•  De waterkerende functie van de lokale waterkeringen is  

voldoende.

4.1.2. Wat gaan we daarvoor doen?

4.1.2.1. Maatregelen primaire keringen

Beoordeling waterveiligheid primaire waterkeringen (2017-2022)
Sinds 2017 werken we met de nieuwe normering van de waterveiligheid en het 
Wettelijk Beoordeling Instrumentarium (WBI2017). Hierin staan de landelijk 
voorgeschreven rekenregels voor de beoordeling van de waterveiligheid van onze 
primaire waterkeringen. Bij de beoordeling werken we van grof naar fijn. Alleen op 
de locaties waar dat zinvol is, doen we extra - vaak gedetailleerder – onderzoek. In 
een aantal gevallen maken we gebruik van een ‘Toets op Maat’ of kijken we naar 
het oordeel van de beheerder. In 2022 willen we alle primaire waterkeringen in ons 
beheergebied op deze manier hebben beoordeeld. Over deze eerste beoordeling 
rapporteren we aan het Rijk. De informatie gaat ook naar de Tweede Kamer.

Dit willen we in 2019 bereiken
We ronden de beoordeling van de dijk (normtraject 1-2) en het duin (normtraject 
1-1) van Schiermonnikoog af. Verder starten we met de beoordeling van het traject 
Afsluitdijk – Vijfhuizen (normtraject 6-3).

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Beoordelen 
Schier-

monnik oog 
Waddendijk 

Beoordelen 
Afsluitdijk- 
Vijfhuizen 

Beoordelen 
Lemmer – 
Stavoren, 

Terschelling 
Waddendijk 

Beoordelen 
Stavoren - 
Afsluitdijk

Overdracht primaire keringen
In de tweede helft van 2018 zijn we met het Rijk gesprekken gestart over de overdracht 
van de primaire waterkeringen op de Friese Waddeneilanden (dijk en duinwaterkering 
Vlieland, duinwaterkering Terschelling en duinwaterkering Ameland). De eerste 
inventarisaties en verkenningen vormen de basis voor een gezamenlijk plan van 
aanpak voor de overdracht. Het daadwerkelijk moment van overdracht willen we 
goed afstemmen op de verlegging van de dijkring op Vlieland en Terschelling en het 
afronden van de dijkverbetering Vlieland. We vinden het bovendien belangrijk dat er 
een goede financiële regeling komt voor de extra kosten.

Dit willen we in 2019 bereiken
We maken een gezamenlijk plan van aanpak voor de overdracht van het beheer van 
de primaire waterkeringen op de Friese Waddeneilanden. Op basis daarvan willen 
we concrete afspraken maken over de verdere voorbereiding en het moment van 
daadwerkelijke overdracht.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Plan van aan-
pak overname 

vastgesteld
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Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een gezamenlijk programma 
van het Rijk en de waterschappen. Als gezamenlijke overheden financieren we via 
het Deltafonds verbeteringen aan de primaire waterkeringen. Dat doen we in de 
verhouding 50% Rijk, 40% gezamenlijke waterschappen en 10% eigen waterschap. In 
het voorjaar van 2019 stellen we gezamenlijk vast welke projecten de komende jaren 
binnen het programma prioriteit hebben: het programma ‘2020-2025’.

De komende jaren pakt Wetterskip Fryslân de projecten aan die in het landelijke 
HWBP zijn afgesproken. De projecten doorlopen een verkenningsfase, een 
planvormingsfase en een uitvoeringsfase. Indien nodig vindt na afloop van een project 
nog monitoring plaats.

Het project Dijkverbetering Ameland is in 2018 opgeleverd. Dit project ronden we in 
2019 financieel af. Daarnaast gaan we verder met het monitoren van het innovatieve 
materiaal Elastocoast dat in de Waddenzeedijk Friese Kust is aangebracht. In 2019 
starten we ook met het verbeteren van 4,4 kilometer van de Lauwersmeerdijk. Voor die 
tijd ronden we de planvorming van dit project af. 

In 2018 heeft het bestuur ingestemd met de start van de verkenningsfase van het 
project Koehool-Lauwersmeer. Met 47 kilometer aan verbeteringen is dit een 
omvangrijk project. Daarom is de dijkverbetering als aparte bestuursmaatregel in 
deze begroting opgenomen. 

Dit willen we in 2019 bereiken
1. We ronden de dijkverbetering op Ameland (16,6 kilometer en 3 duikers)  
 financieel af. 
2. We monitoren het in de Waddenzeedijk Friese Kust aangebrachte Elastocoast.  
 Daarbij betrekken we ook de resultaten uit vervolgonderzoeken. 
3. In 2019 start de uitvoering van het project Lauwersmeerdijk. Het project ronden  
 we in 2020 af. 

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ameland  
16,6 km  

opgeleverd

Ameland 
financieel 
afgerond.

Elastocoast 
gemonitord

Lauwers-
meerdijk  
4,4 km  

opgeleverd

0 km 0 km 0 km

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Als onderdeel van het HWBP voeren Wetterskip Fryslân en de waterschappen 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s de projectoverstijgende verkenning (POV) 
Waddenzeedijken uit. Gezamenlijk onderzoeken we in 2018 en 2019 innovatieve 
concepten voor het verbeteren van dijken. Denk daarbij aan dijken met voorland, 
multifunctionele dijken of het koppelen van wensen uit de omgeving. Doel is te 
onderzoeken hoe haalbaar en uitvoerbaar dit soort oplossingen zijn; in Noord-
Nederland en mogelijk ook landelijk. De (tussen)resultaten nemen we zoveel mogelijk 
mee in dijkversterkingsprojecten, zoals Koehool-Lauwersmeer en Lauwersmeerdijk.

Dit willen we in 2019 bereiken
We voeren vier onderzoeken uit naar multifunctionele dijken, effect van voorlanden op 
golven, dijk met voorland (procesinnovatie) en innovatieve asfaltbekledingen.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Onderzoeken 
afgerond

Monitoring innovatieve asfaltbekleding
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Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer
Als onderdeel van de derde landelijke toetsronde van het HWBP is het traject  
Koehool - Lauwersmeer over een lengte van circa 23 kilometer afgetoetst op met name 
bekleding. In 2016 is de beschikking voor de verkenningsfase afgegeven.  
In 2018 hebben we voor ditzelfde traject een beoordeling ten opzichte van de nieuwe 
normering afgerond. Het volledige traject van circa 47 kilometer is daarin afgetoetst op 
macrostabiliteit, piping en bekleding. Hierop is de verkenningsfase en de planning van 
het project aangepast.

In het HWBP is een bedrag van € 311 miljoen gereserveerd voor het volledige project. 
De planning ziet er als volgt uit:
• De verkenning is afgerond in november 2020. Dan ligt er een vastgesteld 

voorkeursalternatief.
• De planfase loopt van november 2020 tot december 2022. Aan het eind van deze fase 

is een contract voor de uitvoering afgesloten met een opdrachtnemer.
• In januari 2023 starten de dijkverbeteringen. Eind 2028 zijn de werkzaamheden klaar. 

Dit willen we in 2019 bereiken
De verkenning van Koehool-Lauwersmeer is in uitvoering. Eind 2019 is de 
veiligheidsanalyse afgerond en hebben we zicht op mogelijke oplossingen.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Veiligheids-
analyses 
afgerond

Alterna tieven 
verkend en 
afgerond

Start planfase Contract  
aannemer

Start  
realisatie

4.1.2.2. Maatregelen regionale waterkeringen

Derde veiligheidsbeoordeling regionale waterkeringen (2016-2021)
Tussen 2016 en 2021 voeren we de derde beoordelingsronde van de regionale 
waterkeringen uit. In 2018 is de voor de hoogtetoets benodigde ICT aangepast en 

getest. Ook hebben we in 2017 geïnvesteerd in onze kennis op het gebied van de 
beoordeling van de stabiliteit. Hier hebben we in 2018 op doorgebouwd. In 2021 zullen 
de resultaten van de derde beoordeling beschikbaar zijn. Onze bevindingen delen we 
dan in de vorm van een rapport met de provincies Fryslân en Groningen.

Dit willen we in 2019 bereiken.
We maken de ICT geschikt voor de stabiliteitstoets. Daarnaast zullen we bij wijze van 
proef een aantal kaderingen beoordelen op stabiliteit. Ook vergroten we onze kennis, 
vooral op het gebied van de stabiliteit. Deze kennis is nodig om tot een definitief 
oordeel te komen over de circa 450 kilometer keringen waarvoor nader onderzoek 
nodig is. Tevens voeren we de hoogtetoets uit en maken we een start met de analyse 
van de resultaten.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hoogtetoets 
uitgevoerd

Stabiliteits-
toets  

uitgevoerd

Rapportage 
derde  

beoordeling

Programma verbeterwerken regionale waterkeringen
Met het programma verbeterwerken regionale waterkeringen zorgt  
Wetterskip Fryslân dat de regionale waterkeringen weer voldoen aan de door 
de provincie gestelde norm. Omdat de keringen in de loop van de tijd zakken, 
beoordelen we de regionale waterkeringen elke zes jaar opnieuw. Keringen die 
we al eerder hebben aangepakt, hogen we dus na verloop van tijd opnieuw op. De 
huidige verbeterwerken zijn gebaseerd op de in 2014 en 2016 uitgevoerde tweede 
toetsing van hoogte en stabiliteit. Op verschillende locaties - in totaal gaat het om 
circa 200 kilometer – zijn verbeteringen nodig. Inmiddels zijn alle kadetrajecten 
geanalyseerd, geprioriteerd en gedeeltelijk geprogrammeerd. Met de provincie Fryslân 
is afgesproken het huidige programma in 2027 af te ronden. In 2021 beoordelen we 
opnieuw. Verbeterwerken die uit deze toets voortkomen, pakken we ná 2027 op.
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Dit willen we in 2019 bereiken
We leveren circa 25 kilometer verbeterwerken op. Dit is het resultaat van projecten 
waarvoor de afgelopen jaren krediet is verstrekt. Daarnaast bereiden we in 2019 de 
uitvoering van kadetracés in de gebieden rondom Leeuwarden en Stavoren voor.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

25 km
verbeter werken

+ 30 km + 30 km + 30 km + 30 km

4.1.3. Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van het programma waterveiligheid voor 
de begroting 2019 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit het MP 
2019-2023 en de begroting 2018 opgenomen.

Bedragen x € 1 miljoen

BEGROTING 
2019

MP 2019-2023; 
JAAR 2019

BEGROTING
2018

Netto lasten 27,9 28,8 26,4

Het verschil in netto lasten tussen begroting 2019 en MP 2019-2023 wordt toegelicht 
in paragraaf 5.2.1. Een onderverdeling van de netto lasten van programma 
Waterveiligheid is opgenomen in bijlage 5.

Investeringen
De tabel hiernaast geeft de geplande netto investeringen voor 2019 weer met het 
begrote netto uitgavenverloop over de jaren. In het verzamelbesluit investeringen 2019 
stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Tevens lichten we de projecten 
in dat verzamelbesluit toe.

Netto bedragen x € 1 miljoen

INVESTERING VERZAMEL
BESLUIT

KREDIET UITGAVENVERLOOP 

2019 2019 2020 2021 2022 2023
HWBP - Activeerbare  
bijdrage landelijk  
programma 2019

A 5,4 5,4

Groot onderhoud primaire 
keringen 2019

A 0,4 0,4

Programma verbeterwerken 
regionale waterkeringen

A 9,7 1,4 4,1 4,2

Totaal 15,5 7,2 4,1 4,2

A = voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2019 
B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur

 
Het gaat hier om de kredieten en de uitgaven van de projecten die we in 2019 
starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de 
lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn 
weergegeven
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4.2. PROGRAMMA VOLDOENDE WATER

Wetterskip Fryslân werkt aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Met het 
programma Voldoende water zorgt Wetterskip Fryslân dat het watersysteem in goede staat 
is om de verschillende functies landbouw, bebouwing, natuur, scheepvaart en recreatie 
mogelijk te maken. Een belangrijke taak is het dagelijkse beheer van het waterpeil in 
de deelsystemen en de Friese boezem, inclusief het beheer en onderhoud van de vele 
kunstwerken en kilometers watergangen. De uitvoering van dit programma raakt heel 
direct de belangen van stakeholders. Door met hen samen te werken en hen de ruimte te 
bieden om mee te praten en te doen, werken we aan draagvlak voor ons beleid.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) richt zich op een waterrobuuste 
en klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050. De droge zomer van 2018 laat 
zien dat het daarbij niet alleen gaat om wateroverlast. We zullen ook goed moeten 
kijken naar de beschikbaarheid van water en het grondwater. In 2019 gaan we met alle 
stakeholders in gesprek over wat nodig is voor een klimaatbestendig Fryslân in 2050. 
Deze ‘klimaatdialoog’ moet leiden tot afspraken over maatregelen, rolverdeling en 
financiering van de ‘Klimaatagenda van Wetterskip Fryslân’. 

Het watersysteem is voor Wetterskip Fryslân een wezenlijk onderdeel van de 
ruimtelijke ordening van Fryslân. Daarom hebben we een belangrijke inbreng 
bij provinciale en gemeentelijk (omgevings)plannen. Zo adviseren we in 2019 
over de ontwerp-Omgevingsvisie en de Milieueffectrapportage. Ook zetten we de 
samenwerking met provincie en Friese gemeenten in het kader van de Friese Aanpak 
voort. Als uitwerking van de omgevingsvisie stellen we samen met de provincie vanaf 
2019 de Friese boezemvisie op. Daarin verkennen we hoe de verschillende belangen 
(scheepvaart, natuur, landschap en cultuurhistorie, recreatie en landbouw) zich tot 
elkaar verhouden bij de keuze van het peil op de Friese boezem.

In 2019 stellen we een peilbesluit voor de Friese Boezem op en leggen dat in 
2020 ter besluitvorming voor. Ook ontwikkelen we een draaiboek peilbeheer 

boezem. Daarin brengen we verschillende draaiboeken en handreikingen voor het 
operationeel peilbeheer samen. In opdracht van de provincies Groningen en Fryslân 
voert waterschap Noorderzijlvest, in overleg met ons, in 2019 de peilproef op het 
Lauwersmeer uit.

De actualisatie van het Veiligheidsplan is gepland voor 2022. Dit hangt samen 
met de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI die in 2021 gereed zijn. In het 
uitvoeringsprogramma Veiligheidsplan II zijn maatregelen tegen wateroverlast in de 
boezem en de deelsystemen opgenomen. Denk daarbij aan boezemuitbreiding en 
waterberging in de deelsystemen. In 2019 zullen we het wateroverlastbeleid voor de 
deelsystemen actualiseren. 

Als uitwerking van de visie op toekomstbestendig waterbeheer (TBW) maken we 
een start met het kritisch toetsen van de normering wateroverlast voor de laagste 
gebieden in een peilvak en de ontwikkeling van mogelijke compensatiemaatregelen. 
Op basis van de resultaten van de grondwaterstudie worden de kansen voor 
waterconservering en het stoppen met wateraanvoer in het zandgebied 
gebiedsspecifiek uitgewerkt. Daarbij worden ook de uitkomsten van de evaluatie 
Droogte (2018) meegenomen. Ook wordt voor deze onderdelen gewerkt aan het 
opzetten van een zorgvuldige monitoring voor toekomstige maatregelen.

In het Deltaprogramma Zoetwater en het Structuurschema Ondergrond (STRONG) zijn 
afspraken gemaakt om de toekomstige beschikbaarheid van zoetwater in het grond- 
en oppervlaktewater te waarborgen. In 2019 starten we met het opstellen van een 
beleidsnota Duurzaam beheer zoet water. Waterbeschikbaarheid is daar een belangrijk 
onderdeel in. Daarnaast werken we onderdelen van de TBW-visie (wateraanvoer, 
verzilting) in de beleidsnota uit. 
Hierin worden ook de uitkomsten van de Grondwaterstudie in combinatie met 
waterconservering en de uitkomsten van de evaluatie Droogte (2018) meegenomen. 
Parallel hieraan voeren we een evaluatie en actualisatie van het grondwaterbeleid uit. 
Zo nodig wordt een extra investeringsaanvraag ingediend. 
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Wetterskip Fryslân is sinds 2014 vaarwegbeheerder voor de E- en F-vaarwegen. Voor 
het beheer van de oevers langs vaarwegen werken we in 2019 vier varianten uit. Dat 
doen we samen met provincie en gemeenten. Afstemming hierover vindt plaats via een 
projectorganisatie. Bestuurlijke afstemming vindt plaats via de daarvoor ingestelde 
stuurgroep waarin Wetterskip Fryslân vertegenwoordigd is. Wetterskip Fryslân 
neemt een besluit over de uitkomsten en adviseert aan Provinciale Staten. Na finale 
besluitvorming door Provinciale Staten werken we de benodigde maatregelen uit en 
nemen ze op in het meerjarenperspectief en de begroting.  

Het doel van de (provinciale) Veenweidevisie 2015 is het bieden van een duurzaam 
ontwikkelingsperspectief voor een aantrekkelijk en leefbaar veenweidengebied. 
Naast ondermeer het beperken van veenoxidatie en daarmee CO2-emissies, 
richt de visie zich op instandhouding van economisch rendabele landbouw. De 
uitvoering van de Veenweidenvisie is als Regiodeal ingediend in het kader van de 
zogenaamde ‘regio-envelop’ uit het regeerakkoord. Samen met de provincie voeren 
we een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) uit van de Veenweidevisie 
uit 2015. Daarbij betrekken we ook ‘het Friese aanbod’ voor het Klimaatakkoord, 
het ’oppositieplan’ en de uitkomsten van het Veenweidenatelier. Provinciale Staten 
stellen op basis van deze MKBA en na intensieve bestuurlijke afstemming met het 
waterschap de ambitie voor de langere termijn vast. In de tweede helft van 2019 ligt 
er een Uitvoeringsprogramma 2020-2030. Daarnaast zetten we in 2019 de integrale 
aanpak in enkele uitwerkingsgebieden voort. Ook gaan we door met de pilots 
‘onderwaterdrainage’, ‘grondwatergestuurd peilbeheer’ en ‘boeren meten water’. 
Voor de hoogwatercircuits voeren we in 2019 een pilot uit waarin we aanpak en beleid 
in de praktijk willen vormgeven. Het flankerend beleid voor de peilwijzigingen in 
veenweidegebied stellen we in 2019 vast.

In 2019 stellen we het watergebiedsplan Westergo op. Daarmee is het programma 
Watergebiedsplannen afgerond. De actuele peilen leggen we daarna vast in 
watergebiedsplan-dekkende peilbesluiten. Voor vier gebieden stellen we in 2019 een 
ontwerp-revisiepeilbesluit op. 

Wetterskip Fryslân heeft met gemeenten een overeenkomst gesloten over het 
onderhoud van wateren en de overname van kunstwerken in bebouwde kernen. Uiterlijk 
in 2025 moet het achterstallig onderhoud uitgevoerd zijn. In 2019 vindt een (tussen)
evaluatie plaats. Met het project Wateractieve Stad onderzoeken we de effecten van 
klimaatverandering in het stedelijk gebied. Daarbij sluiten we aan bij het thema 
Ruimtelijke Adaptatie/Waterketen in Samenhang (RAWIS) van het FBWK 2.0 met 
bijbehorend ambtelijk uitvoeringsprogramma. 

Voor de boezem en de deelsystemen actualiseert Wetterskip Fryslân het bestaande 
onderhoudsplan. Het onderhoudsplan gaat over alle watersysteemassets die bij het 
waterschap in beheer en onderhoud zijn. Parallel daaraan voeren een verkenning uit 
naar eventuele participatie in onderhoud en beheer door ingelanden (‘zelfbeheer’). 

4.2.1. Wat willen we bereiken?

Deelsystemen
Maatschappelijk doel: • Het leveren van de bij de functies passende waterkwantiteit in lijn 

met de wettelijke normen.
Hoofddoelen: Het waterbeheer bedient de functies in het gebied.  

De deelsystemen voldoen aan:
• de normen van de provincie voor wateroverlast;
• de norm van de provincie voor waterbeschikbaarheid (vanaf 2021) en
• de doelrealisatie (eigen norm van Wetterskip Fryslân).

Friese boezem
Maatschappelijk doel: • Het voorkomen van wateroverlast vanuit de boezem en het leveren 

van de bij de functies van de boezem passende waterkwantiteit.

Hoofddoelen: • Het regulier peilbeheer in de boezem, beheerste boezem en 
tussenboezem voldoet onder normale omstandigheden én bij 
hoogwater en droogte aan het peilbesluit en bedient de functies die 
aan de boezem zijn toegekend.
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4.2.2. Wat gaan we daarvoor doen?

4.2.2.1. Maatregelen voldoende water

Watergebiedsplannen
Het programma opstellen van Watergebiedsplannen is nagenoeg afgerond.  
Wetterskip Fryslân werkt al haar wateropgaven in het landelijk gebied uit in 
samenspraak met de organisaties in de streek. De meest prioritaire zaken voeren we 
uit, gebundeld in integrale gebiedsprocessen en gebiedsprojecten. Hierbij zoeken we 
waar mogelijk de combinatie met het veenweideprogramma.

Dit willen we in 2019 bereiken
We starten we met het opstellen van het laatste watergebiedsplan Westergo.

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Watergebieds-
plan Westergo 

gestart

Revisie peilbesluiten
De waterpeilen in het beheergebied zijn vastgelegd in peilbesluiten. Als 
de watergebiedsplannen klaar zijn, leggen we de actuele peilen vast in 
revisiepeilbesluiten. Peilafwijkingen die in de afgelopen jaren met een 
watervergunning zijn toegestaan, nemen we hierin mee. De revisiepeilbesluiten 
vormen de basis voor toekomstige partiële herzieningen. Daarmee maken we 
bijvoorbeeld de uitvoering van maatregelen uit de watergebiedsplannen mogelijk. 

Dit willen we in 2019 bereiken
We stellen voor vier gebieden een ontwerp-revisiepeilbesluit op.

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 4 3

Beheer Oevers Vaarwegen
Samen met de provincie Fryslân en de Friese gemeenten werken we aan een 
toekomstbestendige invulling van het oeverbeheer langs de vaarwegen in de provincie. 
We ontwikkelen vier varianten voor de verdeling van het beheer en onderhoud 
van deze oevers. In het tweede kwartaal 2019 is het onderzoek klaar. Bestuurlijke 
besluitvorming over dit onderwerp verwachten we halverwege 2019. De eventueel 
hieruit voortkomende kosten nemen we in het eerstvolgend meerjarenperspectief 
mee.

Dit willen we in 2019 bereiken
We ronden het onderzoek naar vier varianten voor oeverbeheer van de vaarwegen af. 
Na bestuurlijke besluitvorming werken we een plan voor implementatie uit.

Prestatie indicatoren

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Onderzoek Eindrapportage  
met advies 

WF afgerond. 
Besluitvorming 

door PS. 
Uitwerken 

implementatie-
plan gestart

Implementatie-
plan uitgewerkt 
en vastgesteld
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Peilbeheer van de Friese boezem
Het peilbesluit voor de boezem (uit 1998) is toe aan een herijking vanwege wijzigingen 
in het peilbeheer. Dit peilbesluit, met handvatten voor toekomstgericht peilbeheer, 
leggen we in 2020 ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. 

Dit willen we in 2019 bereiken
We stellen het geactualiseerd peilbesluit voor de boezem op. 

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Peilbesluit voor 
de boezem  
opstellen

Peilbesluit voor 
de boezem  

(incl. inspraak) 
vaststellen

Uitwerking Veenweidevisie
Tegengaan van de bodemdaling door veenoxidatie en beperken van de uitstoot 
van broeikasgassen. Dat is het belangrijkste doel van de Friese veenweideaanpak. 
Hierbij is gekozen voor een gezamenlijke integrale aanpak waarbij de provincie 
de regierol heeft. Naast de peilverhogingen maken ook andere opgaven in het 
gebied deel uit van de aanpak. Denk daarbij aan vergroting van de biodiversiteit, 
versterking van het landschap, duurzame grondgebonden landbouw, klimaatadaptatie, 
verbetering waterkwaliteit en stimulering recreatieve ontwikkeling. Met een mix 
van waterhuishoudkundige en ruimtelijke maatregelen proberen we in nauwe 
samenwerking met de verschillende betrokkenen deze doelen te realiseren. 

Dit willen we in 2019 bereiken
Provinciale Staten stellen de ambitie voor de langere termijn vast. Dit gebeurt 
na bestuurlijke afstemming met het waterschap en mede op basis van de 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die in het najaar van 2018 is gestart. 
Daarbij zetten we in op medefinanciering door het Rijk vanuit de klimaat-envelop 
en de regio-envelop. Deze ambitie krijgt in de tweede helft van 2019 een vertaling in 

het Uitvoeringsprogramma 2020-2030. Daarnaast zal in 2019 de integrale aanpak in 
enkele uitwerkingsgebieden doorgaan. In die gebieden waar ook andere wateropgaven 
spelen, zijn wij de trekker. Ook gaan we door met de pilots ‘onderwaterdrainage’, 
‘grondwatergestuurd peilbeheer’ en ‘boeren meten water’. Voor de hoogwatercircuits 
gaan we in 2019 een pilot uitvoeren waarin we de aanpak en het beleid in de praktijk 
willen ontwikkelen. Ten slotte stelt het algemeen bestuur in 2019 het flankerend beleid 
voor de peilwijzigingen in veenweidegebied vast. 

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Uitvoerings programma 
2020-2030 vastgesteld

2. Voortzetting gebieds processen 
gebiedsgerichte uitwerking

3. Voortzetting onderzoekpilots  
onderwaterdrainage, grondwatergestuurd 

peilbeheer en boeren meten water 

4. Pilot aanpak hoogwatercircuits

5. Flankerend beleid peilverhogingen  
veenweide vastgesteld

Het tegengaan van wateroverlast in de boezem en de deelsystemen
In het Veiligheidsplan-II uit 2014 staan maatregelen om wateroverlast nu en in de 
toekomst te voorkomen. Dit plan hebben we in 2018 geëvalueerd en de evaluatie 
heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. In 2021 komt het KNMI met de nieuwe 
klimaatscenario’s. Een jaar later actualiseren we het Veiligheidsplan. 
De visie op toekomstbestendig waterbeheer (TBW) uit 2018 en het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie vragen om een actualisatie van het wateroverlastbeleid voor de 
deelsystemen. Vanaf 2020 kunnen we de deelsystemen toetsen aan dit nieuwe beleid 
en vaststellen wat er moet gebeuren.  
In uitvoeringsprojecten werken we aan de uitbreiding van waterberging in boezem en 
deelsystemen. Waar mogelijk liften we mee op initiatieven voor gebiedsontwikkeling. 
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Dit willen we in 2019 bereiken
Samen met de terreinbeheerorganisaties verkennen we potentiële bergingsgebieden. 
In diverse projecten realiseren we daadwerkelijk extra waterberging in en langs de 
boezem en in polders. 

Prestatie indicator*

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Beleid  
wateroverlast 
deelsystemen 
geactualiseerd

Toetsing 
deel- 

systemen

Herijking 
Veilig-
heids-
plan

Realiseren  
bergingsgebieden

80 ha 80 ha 80 ha 80 ha 80 ha

Uitbreiding oppervlakte 
Friese Boezem

36 ha 36 ha 36 ha 36 ha 36 ha

*  De prestatie indicatoren zijn gemiddelden. De realisatie fluctueert per jaar en hangt af van de oplevering  
van concrete projecten. De evaluatie van het bestaande Veiligheidsplan in 2018 kan tot aanpassingen leiden.  
Het betreft hectare waterberging.

Duurzaam beheer zoetwater
De waterbeheerders in Nederland hebben in het Deltaplan Zoetwater afspraken 
gemaakt om de beschikbaarheid van zoetwater in het grond- en oppervlaktewater 
in de toekomst te waarborgen. Samen met de provincie brengen we de 
waterbeschikbaarheid in beeld en leggen deze in 2021 vast. Daarmee is duidelijk op 
welke beschikbaarheid de watergebruiker kan rekenen, zowel in normale als in droge 
situaties. De provincie Fryslân is een grondwaterstudie gestart die ze eind  
2018 afrondt. 
Dit doet ze samen met Vitens en Wetterskip Fryslân. In 2019 starten we de 
ontwikkeling van beleid voor een duurzaam beheer van zoetwater. Het gaat daarbij 
ook om waterbeschikbaarheid. Om tot een samenhangend beleid te komen, gebruiken 
we verschillende bouwstenen. Bijvoorbeeld de uitwerking van waterconservering, 
het toepassen van de uitkomsten van de grondwaterstudie Fryslân en de evaluatie 
en actualisatie van het grondwaterbeleid. Ook onderdelen van de TBW-visie krijgen 
een plek. Denk aan wateraanvoer naar de zandgebieden en doorspoelen van de 

verziltingsgevoelige gebieden. Daarnaast werken we landelijke en regionale ambities 
en afspraken uit, bijvoorbeeld met betrekking tot het IJsselmeer. 
De watervraag die vanuit de IJsselmeerregio komt, is van belang voor de hoeveelheid 
die wij kunnen inlaten vanuit het IJsselmeer. Daarbij kijken we hoe we minder 
afhankelijk kunnen worden van inlaat vanuit het IJsselmeer.

Dit willen we in 2019 bereiken
Na vaststelling van de TBW-visie en afronding van de grondwaterstudie Fryslân, 
gaan we in 2019 verder met het uitwerken van duurzaam beheer zoetwater 
inclusief waterbeschikbaarheid. Parallel daaraan start in 2019 de beleidsevaluatie 
grondwaterbeleid. 
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Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evaluatie beleidsnota 
grondwater

Beleidsnota  
Duurzaam beheer 

zoetwater
gereed

Waterbeschik-
baarheid vastgesteld

Participeren in provinciale ruimtelijke planvorming
Wetterskip Fryslân is zowel ambtelijk als bestuurlijk intensief betrokken bij 
het opstellen van gemeentelijke en provinciale (omgevings)plannen, zoals 
de Omgevingsvisie, Grondwaterstudie en lange termijnvisie voor de Friese 
Boezem. Onze inbreng is in lijn met onze eigen klimaatagenda en verschillende 
beleidsontwikkelingen. Om de afspraken in het verlengde van Bestuursakkoord Water 
(BAW) uit te voeren, overweegt Wetterskip Fryslân, in navolging van de waterschappen 
Vechtstromen en Vallei en Veluwe, een zogenaamde ‘Blauwe Omgevingsvisie’ op te 
stellen. 

Water en ruimtelijke ordening hangen nauw met elkaar samen. Bovendien kunnen we 
zo onze doelen beter realiseren. Dat geldt voor zowel de provinciale omgevingsvisie 
als de gemeentelijke omgevingsvisies en –plannen. Ook werken we actief mee aan 
De Friese Aanpak, een samenwerkingsverband van provincie Fryslân, de Friese 
gemeenten en Wetterskip Fryslân. De aanpak bundelt kennis en informatie en maakt 
samenwerking en integraal gebiedsgericht werken beter mogelijk. 

Als uitwerking van de omgevingsvisie, stellen we samen met de provincie de Friese 
boezemvisie op. Dit is een integrale visie gericht op het toekomstig functioneren 
van het Friese boezemwatersysteem. Daarbij schetsen we scenario’s op basis van 
de mogelijke ontwikkelingen in het gebruik en de mogelijke veranderingen van het 
klimaat. De visie besteedt ook aandacht aan wat er bijvoorbeeld in de ruimtelijke 
ordening nodig is om de scenario’s in de toekomst te kunnen realiseren.

Dit willen we in 2019 bereiken
We brengen advies uit over de ontwerp-Omgevingsvisie en de Milieueffectrapportage. 
In de loop van 2019 is de definitieve Omgevingsvisie een feit. Dit is vóór de 
inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Ook starten we in 2019 met het 
opstellen van de Friese boezemvisie. Dit doen we samen met de provincie.

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Inbreng in provinciale  
omgevingsvisie

Inbreng provinciale  
omgevingsvisie

Bijdrage omgevingsplannen 
Friese gemeenten

Bijdrage omgevingsplannen 
Friese gemeenten

Grondwaterstudie afgerond

Start Friese Boezemvisie

Wateractieve stad
Met het project Wateractieve Stad onderzoeken we de effecten van klimaatverandering 
in het stedelijk gebied. Daarbij sluiten we aan bij het thema Ruimtelijke Adaptatie/
Waterketen in Samenhang (RAWIS) van het FBWK 2.0 met bijbehorend ambtelijk 
uitvoeringsprogramma. Om inzicht te krijgen in wateroverlast en hittestress 
in bebouwde gebieden, zijn de partners van het FBWK in 2017 gestart met de 
klimaatstresstest Fryslân. In 2018 is deze test voor de thema’s wateroverlast 
en hitte afgerond. De resultaten daarvan zijn in 2018 opgenomen in een 
Friese klimaateffectatlas die via een webportal voor publiek toegankelijk is. 
Naast de genoemde stresstest, bevat de atlas ook andere kaartbeelden over 
overstromingsrisico’s en droogte. De Friese klimaateffectatlas is daarmee dé ingang 
voor overheden, bedrijven en burgers op het gebied van klimaatverandering en 
maatregelen voor klimaatadaptatie. In 2019 gaan we met alle stakeholders in gesprek 
over wat nodig is voor een klimaatbestendig Fryslân in 2050.
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Dit willen we in 2019 bereiken
We starten met de klimaatdialoog met stakeholders in het stedelijk gebied. Deze 
dialoog moet leiden tot afspraken over maatregelen, rolverdeling en financiering.

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Klimaatdialogen met  
stakeholders gestart

Overdracht uitvoering onderhoud in bebouwd gebied
Wetterskip Fryslân heeft met gemeenten een overeenkomst gesloten over het 
onderhoud van wateren en de overname van kunstwerken in bebouwde kernen. De 
gemeenten ontvangen een jaarlijkse tegemoetkoming voor het maaien (‘hekkelen’) 
van de zogenoemde ‘hoofd- en secundaire OSW-wateren’ (OSW staat voor ‘overdracht 
stedelijk water’) en de vijvers in de bebouwde kernen. Voor het reguliere baggerwerk 
vindt een verrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Bovendien 
is afgesproken dat het achterstallig onderhoud uiterlijk in 2025 is weggewerkt. Met 
de individuele gemeenten maken we afspraken over het wegwerken van achterstallig 
onderhoud in de tijd. De komende periode zien wij toe op het nakomen van deze 
afspraken. In 2019 evalueren we de (werking van de) overeenkomst.

Dit willen we in 2019 bereiken
We evalueren de overeenkomst en rapporteren hierover.

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evaluatie overeenkomst

Integraal onderhoudsplan waterlopen
Voor de boezem en de deelsystemen actualiseren we voortdurend het bestaande 
onderhoudsplan. Het onderhoudsplan betreft alle watersysteemassets die bij het 
waterschap in beheer en onderhoud zijn. Het onderhoudsplan voor de waterlopen 
bestaat uit de onderdelen ‘klein en groot onderhoud’ (hekkelen en baggeren), 
‘vispassages’, ‘natuurvriendelijke oevers’ en ‘beschoeiingen’. De laatste twee 
onderdelen spelen ook een rol in het onderzoek over de verdeling van het beheer en 
onderhoud van de oevers langs vaarwegen (zie onderdeel ‘Beheer Oevers Vaarwegen’). 
De actualisatie voor deze twee onderdelen start wanneer in dat onderzoek een keuze 
uit één van de vier varianten is gemaakt. De focus voor de actualisatie ligt in 2019 op 
het groot onderhoud (baggeren). 

Met een baggercyclus van eens in de negen jaar, waren in 2014 alle knelpunten 
verholpen. De verwachting was dat we daarna met minder baggeren af konden. 
Daarom zijn we in 2015 teruggegaan naar het eens in de twaalf jaar baggeren van 
waterlopen. Die inschatting is te optimistisch, zo blijkt nu. De lagere baggerfrequentie 
leidt tot problemen in het watersysteem. Begin 2019 stellen we het algemeen bestuur 
daarom voor om terug te gaan naar de cyclus van eens in de negen jaar. Bovendien 
stellen we voor om de grote vaarten weer regelmatig te gaan baggeren. In het voorstel 
geven we ook de financiële consequenties aan van de nieuwe aanpak en zullen die na 
besluitvorming opnemen in het MP 2020-2024. 

Dit willen we in 2019 bereiken
We stellen we een geactualiseerd uitvoeringsprogramma baggeren vast. 

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uitvoeringsprogramma baggeren  
vastgesteld
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4.2.3. Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van het programma voldoende water voor 
de begroting 2019 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit het MP 
2019-2023 en de begroting 2018 opgenomen.

Bedragen x € 1 miljoen

BEGROTING 
2019

MP 2019-2023;  
JAAR 2019

BEGROTING 
2018

Netto lasten 52,2 51,0 48,0

Het verschil in netto lasten tussen begroting 2019 en MP 2019-2023 wordt toegelicht 
in paragraaf 5.2.1. Een onderverdeling van de netto lasten van programma voldoende 
water is opgenomen in bijlage 5.

Investeringen
De tabel hierna geeft de geplande netto investeringen voor 2019 weer met het begrote 
netto uitgavenverloop over de jaren. In het verzamelbesluit investeringen 2019 stellen 
we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Tevens lichten we de projecten in dat 
verzamelbesluit toe.

Netto bedragen x € 1 miljoen

INVESTERING VERZAMEL 
BESLUIT KREDIET UITGAVENVERLOOP 

2019 2019 2020 2021 2022 2023

Kunstwerken actieve 
waterbeheersing 2019 A 12,2 2,0 3,0 3,2 4,0

Inrichting watersystemen 
(landelijk gebied) A 1,5 1,5

Inrichting watersystemen 
(stedelijk gebied) A 0,5 0,5

KRW- inrichtingsmaat- 
regelen A 2,2 1,0 1,0 0,2

Totaal 16,4 3,0 5,5 3,9 4,0

A = voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2019 
B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur

Het gaat hier om de kredieten en de uitgaven van de projecten die we in 2019 
starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de 
lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn 
weergegeven.
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4.3. PROGRAMMA SCHOON WATER

Schoon water is van groot belang. Voor de bescherming van de volksgezondheid, de 
kwaliteit van de leefomgeving, recreatie, natuur en economie. Daarom pakken we met het 
programma Schoon water verontreiniging van het oppervlaktewater aan. Ook zorgen we 
voor het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van het watersysteem. 
Water moet niet alleen schoon zijn, maar ook gezond. De Europese Kaderrichtlijn Water 
stelt concrete doelen voor wat er leeft in het water. Denk aan een gezonde visstand en de 
aanwezigheid van waterplanten. Om de gezondheid van zwemmers te beschermen, gelden 
voor zwemwateren aanvullende eisen voor bacteriële verontreinigingen en blauwalg. 
Met onze rioolwaterzuiveringsinstallaties beperken we de emissies vanuit de waterketen. 
Zuivering van afvalwater voeren we zo duurzaam mogelijk uit. We winnen grondstoffen 
terug en we leveren een bijdrage aan het verminderen van de klimaatverandering. 

Watersysteem
In de planperiode 2016-2021 nemen we allerlei maatregelen om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Hiermee werken we aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van het KRW-stroomgebiedbeheerplan 
voor de periode 2022-2027. Daarin staan doelen en maatregelen voor kanalen, 
plassen en meren (KRW-waterlichamen). De doelen en maatregelen voor de 
nieuwe planperiode stemmen we in 2019 af met belanghebbenden. Voor de overige 
wateren (buiten genoemde KRW-waterlichamen) stelt de provincie Fryslân in 2021 
waterkwaliteitsdoelen vast. In 2019 bereiden we in dit kader een advies voor over 
doelen voor overige wateren in stedelijke gebieden, in landbouwgebieden en in 
natuurgebieden.  

Naast het natuurvriendelijk inrichten, is ook het beheer en onderhoud belangrijk 
voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Binnen ons beheer en onderhoud worden 
watergangen zoveel mogelijk natuurvriendelijk onderhouden. In het Integraal 
onderhoudsplan waterlopen is beschreven hoe wij dit onderhoud uitvoeren. Ook is 
bijvoorbeeld het onderhoud van vispassages in dit plan opgenomen. 

Om schade aan watersysteem en natuur te beperken, vraagt het bestrijden van 
plaagsoorten steeds meer aandacht. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij 
Europees, landelijk en regionaal beleid. Ook werken we samen met andere 
betrokken partijen. De ontwikkeling van plaagsoorten verloopt vaak onvoorspelbaar 
en is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van het weer. Mede als gevolg van de 
klimaatontwikkeling, zien we de kosten de laatste jaren toenemen. We proberen deze 
kosten te dekken uit de reguliere budgetten, maar sluiten niet uit dat de bestrijding in 
enig jaar tot een overschrijding leidt. 

Voor een goede waterkwaliteit is het van belang om vervuiling van het water zoveel 
mogelijk te voorkomen. De emissies in het beheergebied zijn afkomstig van bronnen 
als rwzi’s, riolering of afstromend regenwater, bedrijven, landbouw en recreatievaart. 
We reguleren lozingen en emissies van deze bronnen en zien toe op de naleving van 
gestelde regels. 

In het uitvoeringsprogramma emissies zijn maatregelen opgenomen voor het 
verder beperken van emissies. Het gaat hierbij om emissies van nutriënten 
en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en de lozing van vuilwater door de 
recreatievaart. Daarnaast bevat het programma andere relevante emissiemaatregelen. 
Bij de uitvoering werken we samen met andere partijen, zoals de landbouw, de 
recreatiesector, de provincie en gemeenten. Met de landbouwsector werken we samen 
in het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. Een voorbeeld hiervan is het project 
Schoon erf, Schoon water. Doel is de emissie door erfafspoeling van melkveebedrijven 
terug te dringen. Aan het project doen meer dan 1.600 bedrijven mee.

Met het convenant Schoon Zwemwater pakken we vuilwater aan. Het convenant 
stimuleert het gebruik van vuilwatertanks en vuilwaterinzamelstations en andere 
alternatieve inzamelmethoden.

Voor aangewezen zwemwateren stellen we specifieke plannen op. Hierin staan 
maatregelen die de kwaliteit van de zwemlocaties moeten verbeteren. In 2019 
actualiseren we de plannen van circa vijf zwemwaterlocaties en zetten we benodigde 
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maatregelen in gang. De locaties die ‘slecht’ of ‘aanvaardbaar’ scoren, krijgen hierbij 
prioriteit. 

Samen met de provincie Fryslân hebben we het waterbodemsaneringsprogramma 
opgesteld. Hierin zijn zeven locaties opgenomen die we in de periode tot en met 2020 
gaan saneren. Hiervan moeten we nog vier saneringen uitvoeren, waarvan we er twee 
in 2019 afronden.

Waterketen
Voor het zuiveren van afvalwater beschikt Wetterskip Fryslân over 27 eigen 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook hebben we een uitgebreid transportstelsel 
van 275 rioolgemalen en 826 kilometer persleidingen die het rioolwater naar de 
zuiveringsinstallaties brengen. Het zuiveren van afvalwater is de laatste jaren sterk in 
beweging. Naast de bescherming van de volksgezondheid en het milieu, ligt daarbij 
het accent steeds meer op winning van energie en grondstoffen. Ook is er steeds meer 
aandacht voor microverontreinigingen in het afvalwater. We streven naar het verder 
verduurzamen van de afvalwaterketen tegen zo laag mogelijke kosten. Samenwerking 
is hiervoor belangrijk. In het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) voor de 
periode 2016-2021 zijn daarom afspraken gemaakt over de samenwerking in de 
waterketen. Het omgaan met klimaatverandering (klimaatadaptatie) speelt een 
belangrijke rol binnen de uitwerking van het FBWK.

In 2019 stellen we een nieuwe beleids- en beheernota Zuiveren vast. Deze nota is 
de actualisatie van het Integraal Zuiveringsplan uit 2013. Daarnaast vervangen we 
daarmee ook onze Rioleringsnota uit 2009. In de nieuwe beleids- en beheernota 
kijken we naar onze doelen voor de toekomst op het gebied van onze zuiveringstaak. 
Onderwerpen als emissies uit zuiveringen, duurzaamheid (broeikasgassen, 
energieverbruik) en onze bijdrage aan de circulaire economie door de winning 
van grondstoffen uit afvalwater en slib zijn opgenomen. Ook de kaders voor het 
assetmanagement, zoals de vervanging van persleidingen, maken onderdeel uit van 
deze nota.

Jaarlijks zuiveren we gemiddeld 86 miljoen m3 afvalwater met onze 
zuiveringsinstallaties. In 2019 voeren we de renovatie van de rwzi Harlingen uit. 
De renovatie van de rwzi Bolsward bereiden we voor. In de afgelopen tien jaar 
is de hoeveelheid afvalwater die wij zuiveren vrijwel stabiel gebleven. Voor de 
periode tot 2025 gaan we uit van het huidige afvalwateraanbod. De capaciteit van 
de zuiveringsinstallaties is voldoende voor de verwerking hiervan. Ontwikkelingen 
in de lozingen van bedrijfsafvalwater kunnen wel lokale effecten veroorzaken. 
Hiervoor zoeken wij maatwerkoplossingen. Wij gaan er verder vanuit dat met 
maatregelen in het stedelijk gebied steeds minder regenwater in de riolering en bij 
de zuivering terechtkomt. Wel investeren we in vervanging van oude persleidingen 
om de risico’s van leidingbreuken te verminderen. In 2019 vervangen we twee 
persleidingtrajecten en een aantal rioolgemalen. 

Het zuiveren van afvalwater zorgt direct en indirect voor een grote bijdrage aan de 
klimaatvoetafdruk van onze organisatie. Wetterskip Fryslân wil in 2020 40% van zijn 
energiebehoefte duurzaam opwekken en in 2030 klimaatneutraal zijn. Zo leveren 
we een bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering. In de komende jaren 
realiseren we deze ambitie voor een groot deel met de projecten Zonnepanelen 
op rwzi’s en Duurzame Slibverwerking. In 2019 plaatsen we op een deel van onze 
rwzi’s zonnepanelen en wekken zo 17% extra duurzame energie op. Met duurzame 
slibverwerking dragen we in 2023 voor 21% bij aan de duurzame energieopwekking 
en een reductie van circa 2.800 ton CO2 per jaar. In het najaar starten we de 
werkzaamheden aan de slibvergistingsinstallatie in Leeuwarden en bereiden we 
de duurzame slibverwerking op de locatie Heerenveen voor. Verder onderzoeken 
we waar de emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas het grootst zijn 
en hoe we deze emissies kunnen verminderen. Voor het verder verbeteren van 
onze energieprestaties, voeren we in de periode 2017-2020 de maatregelen uit het 
Energie Efficiency Plan uit.
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Daarnaast hebben we te maken met ‘nieuwe’ probleemstoffen. Verontreinigingen als 
medicijnresten, microplastics en antibiotica resistente bacteriën. Om de ernst van 
de problematiek te kunnen duiden, is meer inzicht nodig in de effecten van deze 
stoffen in het oppervlaktewater. Met bronmaatregelen kunnen we voorkomen dat deze 
microverontreinigingen in het oppervlaktewater terechtkomen. 

Vanaf 2017 gaat het ontwaterde zuiveringsslib naar de nieuwe eindverwerker (SNB). 
Middels ons contract houden we druk op SNB om zo spoedig mogelijk te starten 
met de terugwinning van fosfaat uit het door SNB verwerkte zuiveringsslib. Slib, 
of producten uit slib en afvalwater zullen we in de toekomst elders nuttig kunnen 
toepassen. Binnen het initiatief Energie- en grondstoffenfabriek verkennen de 
waterschappen de mogelijkheden hiervoor. Koplopergroepen sluiten ketens voor 
verschillende grondstoffen en zorgen zo voor een versnelling. Voor de grondstoffen 
cellulose en bioplastics behoort Wetterskip Fryslân tot de koplopers. Voor cellulose 
plaatsen we een zeefinstallatie op de demosite van de rwzi in Leeuwarden. Voor 
bioplastics gaan we, samen met andere waterschappen, een eerste stap zetten door 
te participeren in de voorbereiding voor de realisatie van een pilot productielocatie 
(Phario).

4.3.1. Wat willen we bereiken?

Waterkwaliteit
Maatschappelijk doel: • Waterkwaliteit passend bij de functies en wettelijke norm.

Hoofddoelen: • Waterkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm voor de Kaderrichtlijn 
water (KRW) en de Zwemwaterrichtlijn.

Waterketen
Maatschappelijk doel: • Bescherming volksgezondheid en milieu.

Hoofddoelen: • Waterkwaliteit voldoet aan de wettelijke lozingseisen en aan de 
interne bedrijfsdoelstelling uit het Integraal Zuiveringsplan.

• De waterketen is duurzaam en doelmatig ingericht.

4.3.2. Wat gaan we daarvoor doen?

4.3.2.1. Maatregelen waterkwaliteit
 
Waterkwaliteit KRW-waterlichamen
In 2018 werken we aan de uitvoering van de KRW-maatregelen die vastgesteld zijn 
voor de planperiode 2016-2021. Zo verbeteren we de natuurvriendelijke inrichting en 
heffen we knelpunten voor vismigratie op. De maatregelen zijn beschreven in de  
KRW-Beslisnota uit 2015 en de KRW-factsheets per waterlichaam. De opgaven voor 
de periode 2022 tot 2027 zijn nog niet vastgesteld. 

Dit willen we in 2019 bereiken
We richten circa 30 kilometer natuurvriendelijke oevers in langs boezemkanalen. 
Ook herprofileren we circa 25 kilometer van de beken. Verder verbreden we circa 
1 kilometer van de KRW-hoofdwatergangen en circa 4 kilometer van de overige 
hoofdwatergangen. Daarmee loopt deze verbreding nog achter op planning.  
Ook hebben we in 2019 circa 10 kilometer natuurvriendelijke oevers langs de  
KRW-hoofdwatergangen ingericht. Daarnaast bereiden we de uitvoering voor van vier 
tot zes verdiepte maalkommen met zuiveringsmoerassen. In 2019 zijn bovendien zes 
vismigratieknelpunten opgelost. Een deel van alle vispassages zullen we pas in de 
periode 2022-2027 aanleggen. Dit omdat de renovatie of vervanging van de betreffende 
gemalen pas na 2021 plaats kan vinden. Een aantal andere knelpunten is vervallen. 
De totaalopgave tot eind 2021 is daarom bijgesteld. In 2019 leveren we geen extra 
ondiepwaterzones op. Wel monitoren we de aangelegde ondiepe luwe zones en volgen 
de autonome ontwikkeling van de vegetatie.

Het KRW-maatregelenpakket gaat voor de periode 2016 tot en met 2021 uit van een 
gemiddelde productie per jaar (zie overzicht). In de praktijk fluctueert de realisatie en 
hangt deze af van de oplevering van concrete projecten. 
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Prestatie indicator
  2016 

t/m 
2018

2019 2020 2021 2022 2023

1a aanleg ondiepe zones meren 61 - 10 ha 10 ha 10 ha 10 ha

1b aanleg ondiepe zones Alde Feanen 70 -

2    aanleg natuurvriendelijke oevers  
boezemkanalen

23 30 km 10 km 10 km 10 km 10 km

3    herprofileren beken 23 25 km

4   verbreden KRW hoofdwatergangen 8 1 km 10 km 10 km 10 km 10 km

5   verbreden overige hoofdwatergangen 24 4 km 10 km 10 km 10 km 10 km

6    aanleg natuurvriendelijke oevers 
KRW-hoofdwatergangen

25 10 km 5 km 5 km 5 km 5 km

7   maalkommen 2 - 1 1 1 1

8   KRW vispassages 22 6 8 8 8 8

Stroomgebiedbeheerplan (SGBP)
In de KRW-stroomgebiedbeheerplannen staan doelen en maatregelen voor de  
KRW-waterlichamen (plassen en meren). Landelijk is afgesproken dat voorafgaand aan  
e derde generatie plannen een evaluatie plaatsvindt van de ontwikkeling van de water-
kwaliteit, de effectiviteit van de genomen maatregelen en de gestelde doelen. De doelen 
en maatregelen voor de nieuwe planperiode stemmen we af met belanghebbenden in het 
KRW-gebiedsproces. Daarna stellen we ze samen met de provincie in 2021 vast. Het Rijk 
neemt de doelen en maatregelen op in het Stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn. 

Dit willen we in 2019 bereiken
We stemmen af met belanghebbenden in het KRW-gebiedsproces. De voorbereiding en  
de resultaten van het gebiedsproces delen we met het bestuur. In 2018 zijn voor-
bereidende onderzoeken en analyses uitgevoerd. Deze lopen voor een deel door in 2019.  
Op basis hiervan formuleren we concept doelen en maatregelen die we daarna in het 
gebiedsproces met belanghebbenden afstemmen. De uitkomsten daarvan verwerken we 
in ontwerp plannen die we in 2020 vaststellen en ter inzage leggen. Definitieve vaststelling 
vindt plaats in 2021. 

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Voorbereidende 
onderzoeken en 

analyses

Doelen en  
maatregelen 
afgestemd  

in KRW-gebieds-
proces

Ontwerp  
plannen

Plannen  
vastgesteld

Waterkwaliteitsdoelen overige wateren
Overige wateren zijn wateren die buiten de KRW-waterlichamen vallen. Dit is 
ongeveer de helft van het water in het beheergebied. De provincie Fryslân gaat in 2021 
waterkwaliteitsdoelen voor deze wateren vaststellen. In de planperiode adviseren 
wij de provincie over deze doelen. Uitgangspunt hiervoor is de methode die het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen hebben ontwikkeld voor 
het afleiden van doelen voor overige wateren. 

Dit willen we in 2019 bereiken
We hebben het advies aan de provincie opgesteld over doelen voor overige wateren in 
stedelijke gebieden, in landbouwgebieden en in natuurgebieden.  

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Advies 
opgesteld

Maatregelen zwemwater
Het zwemwaterprofiel bevat verbetermaatregelen voor elke zwemlocatie waarvan 
de waterkwaliteit nog onvoldoende is. Daarbij adviseren wij over de te nemen 
maatregelen. Het kan om fysieke maatregelen gaan, maar ook om afspraken over 
communicatie, regelgeving, handhaving, taakverdeling en samenwerking. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen ligt bij de betrokken 
partijen zoals gemeenten, exploitanten en de provincie Fryslân.
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Dit willen we in 2019 bereiken
We actualiseren de zwemwaterprofielen van circa vijf zwemwaterlocaties en stellen 
hiervoor verbetermaatregelen op. Deze leggen we voor aan de eigenaar en/of de 
locatiebeheerder die de maatregelen vervolgens uitvoert. Vaak zijn er meer 
maatregelen per locatie. De locaties die ‘slecht’ of ‘aanvaardbaar’ scoren, geven we 
prioriteit.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

10 
maatregelen

Uitvoeringsprogramma Emissies
Het uitvoeringsprogramma Emissies is gericht op het terugdringen van de 
vuilwaterlozingen door de recreatievaart en het verminderen van de emissies door de 
landbouw. Om dit doel te bereiken, werken we samen met bijvoorbeeld de recreatieve 
sector, de landbouw, de provincie en gemeenten.  
Met projecten uit het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer beperken we emissies 
door de landbouw. Met het convenant Schoon Zwemwater pakken we vuilwater aan. 
Het convenant stimuleert het gebruik van vuilwatertanks en vuilwaterinzamelstations 
en andere alternatieve inzamelmethoden. Ook het instrument van handhaving en 
toezicht wordt ingezet om emissies terug te dringen. De wijze waarop dit gebeurt, is 
beschreven in het Meerjarenplan Handhaving 2018-2022.

Dit willen we in 2019 bereiken
We gaan door met de projecten uit het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. 
Daarnaast stimuleren we met diverse activiteiten de inzameling van vuilwater. 

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Project Schoon Erf, Schoon Water idem

Project Perceelsemissie in de hand idem

Project Vruchtbare kringlopen idem

Project erfemissies akkerbouw idem

Maatregelen ter stimulering 
vuilwaterinzameling recreatievaart idem idem

Evaluatie pilot innovatieve inzamelstructuur

 
Waterbodemsaneringen
In ons beheergebied is nog een beperkt aantal vervuilde waterbodems aanwezig. 
Zeven van deze locaties zijn onder de Wet Bodembescherming (Wbb) beoordeeld 
als locaties met ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s. Deze zullen we in de 
planperiode 2016-2020 saneren. We hebben hiervoor samen met de provincie (als 
bevoegd gezag Wbb) een programma opgesteld.

Dit willen we in 2019 bereiken
We ronden de saneringen van de waterbodem in de Schipsloot nabij Wolvega en de 
Âldfeart bij Surhuisterveen af. Ook starten we met de sanering van de verontreinigde 
waterbodems in Franeker.

Prestatie indicator

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 locaties 2 locaties
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4.3.2.2. Maatregelen waterketen

Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân heeft in februari 2017 het Energiebeleid 
vastgesteld. Wetterskip Fryslân wil in 2020 in totaal 40% van de energiebehoefte 
duurzaam opwekken. Zo dragen we bij aan vermindering van fossiele CO2-emissie.

Project Zonnepanelen
Door het plaatsen van zonnepanelen op een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties 
wekken we 17% extra van de jaarlijkse energiebehoefte van Wetterskip Fryslân 
duurzaam op. Zo verminderen we de fossiele CO2-emissie.

Dit willen we in 2019 bereiken
We voorzien circa twaalf zuiveringen van panelen. In 2018 hebben we bepaald om 
welke zuiveringen het gaat. In 2019 starten we met de realisatie. De verwachting is dat 
we in 2020 het gehele project hebben afgerond. 

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Voorbereiding Uitvoering van het 
project

Project afgerond

Project Duurzame slibverwerking 
Door het zuiveringsslib van Wetterskip Fryslân op een duurzame en kostenefficiënte 
wijze te vergisten en te ontwateren, leveren we een belangrijke bijdrage aan het 
behalen van de energiedoelstellingen. De bijdrage in duurzame energieopwekking is 
circa 21%. Bovendien zorgen we zo voor een reductie van circa 2.800 ton CO2 per jaar.

Dit willen we in 2019 bereiken.
In het voorjaar van 2019 ronden we de voorbereiding voor de aanbesteding van 
de werkzaamheden in Leeuwarden af. De uitvoering van het project start naar 
verwachting in het najaar. Voor de locatie Heerenveen verwachten we in 2019 de  
MER-procedure en de aanbesteding af te ronden. 

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Start voor- 
bereiding en  

ontwerp- 
werkzaam 

heden

Start  
uitvoering 

Leeuwarden
Afronding 

vergunning- 
procedure 

Heerenveen

Oplevering 
deelproject 

Leeuwarden. 
Start  

uitvoering  
deelproject  
Heerenveen

Uitvoering 
project  

Heerenveen

Uitvoering 
project  

Heerenveen

Oplevering 
deelproject 
Heerenveen

Nieuwe probleemstoffen
Er is steeds meer aandacht voor ‘nieuwe’ probleemstoffen. Daarbij gaat het om 
verontreinigingen als medicijnresten, microplastics en antibiotica resistente bacteriën. 
Om de ernst van de problematiek te kunnen duiden, is meer inzicht nodig in de 
effecten van deze stoffen in het oppervlaktewater. Met bronmaatregelen dringen we de 
emissie van microverontreinigingen naar het oppervlaktewater terug.

Dit willen we in 2019 bereiken
Met het project Medischoon werken we aan bronbeleid voor medicijnafval. Daarnaast 
doen we onderzoek naar de aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater 
en de toxische effecten hiervan. Dit laatste onderzoek is een vervolg op de 
hotspotanalyse die op rwzi’s is uitgevoerd. Ook verkennen we de mogelijkheden voor 
duurzame zuiveringstechnieken. 

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uitvoering project Medischoon,  
Monitoring waterkwaliteit  

medicijnresten en verkenning  
mogelijkheden duurzame  

zuiveringstechnieken
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Terugwinning grondstoffen
Waterschappen beschouwen het afvalwater steeds meer als een bron van duurzame 
energie en grondstoffen in plaats van als afval. Het ‘verwaarden’ van reststromen 
speelt een steeds prominentere rol in de transitie naar een circulaire economie. Wij 
zetten in op het ontwikkelen en het gebruik van hernieuwde grondstoffen en biobased 
producten. De gezamenlijke waterschappen hebben vijf grondstoffen aangewezen die 
kansrijk zijn om uit het afvalwater te gaan halen. Wij hebben ons verbonden aan de 
kopgroepen Cellulose en Bioplastics. 

Het doel is om op termijn zelfstandig en kostenneutraal deze grondstoffen uit ons 
afvalwater te halen. De technologie is aanwezig en samen met de markt zetten we 
stappen in de doorontwikkeling naar hergebruik van deze grondstoffen.

Dit willen we in 2019 bereiken
In 2019 willen we een kansrijke afzetroute voor cellulose in beeld hebben. Voor 
Bioplastics willen we in samenwerking met andere waterschappen een eerste stap 
zetten in de voorbereiding voor de realisatie van een pilot productie locatie.

Prestatie indicator
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Afzetroute cellulose in beeld
Pilot productielocatie Bioplastics

 
4.3.3. Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van het programma schoon water voor de 
begroting 2019 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit het MP 
2019-2023 en de begroting 2018 opgenomen.

Bedragen x € 1 miljoen

BEGROTING  
2019

MP 2019-2023; 
JAAR 2019

BEGROTING  
2018

Netto lasten 45,9 45,2 43,9

Het verschil in netto lasten tussen begroting 2019 en MP 2019-2023 wordt toegelicht in 
paragraaf 5.2.1. Een onderverdeling van de netto lasten van programma schoon water 
is opgenomen in bijlage 5.

Investeringen
Onderstaande tabel geeft de geplande netto investeringen voor 2019 weer met het 
begrote netto uitgavenverloop over de jaren. In het verzamelbesluit investeringen 2019 
stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Tevens lichten we de projecten 
in dat verzamelbesluit toe.

Netto bedragen x € 1 miljoen

INVESTERING VERZAMEL
BESLUIT

KREDIET UITGAVENVERLOOP

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Rwzi’s en transportstelsel A 2,0 0,5 0,5 1,0
Bijdrage pharioplant B 0,6 0,6
Groot onderhoud en KAM A 2,0 0,5 0,8 0,7
Totaal 4,6 1,1 1,3 1,2 1,0

A = voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2019 
B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur

 
Het gaat hier om de kredieten en de uitgaven van de projecten die we in 2019 
starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de 
lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn 
weergegeven.
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4.4. PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE
De organisatie van Wetterskip Fryslân ontwikkelt zich voortdurend. Daarbij staat onze 
maatschappelijke opgave centraal. Resultaatgericht en efficiënt werken zijn belangrijke 
uitgangspunten voor ons werk. Als waterschap hebben we een voorbeeldfunctie waar 
het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Dit komt terug in onze doelen op het 
gebied van duurzaamheid en de omgang met energie. Ook door samen te werken met 
maatschappelijke partners geven we het goede voorbeeld. 
Een snel veranderende wereld vraagt van ons dat we ons gemakkelijk kunnen aanpassen. 
We nemen maatregelen om de flexibiliteit en slagvaardigheid van onze organisatie te 
vergroten. Ook spelen we in op nieuwe vragen die de samenleving aan ons stelt. Zo 
digitaliseren we onze dienstverlening en versterken we de burgerparticipatie. 
We willen onze medewerkers een veilige, maar ook uitdagende en motiverende 
werkomgeving bieden. Dit is nodig om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd 
personeel te kunnen blijven beschikken.

4.4.1. Wat willen we in het programma bereiken? 

Maatschappelijk doel: • Bestuurlijk en ambtelijk wendbare organisatie die de uitdagingen in 
het waterbeheer nu én in de toekomst goed aankan.

Hoofddoelen: • Een efficiënte en wendbare organisatie die de maatschappelijke 
opgave centraal zet.

• Een kosteneffectieve organisatie door focus op doelmatige 
werkprocessen, voortdurend verbeteren en efficiency.

• Het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering door het benutten 
van kansen en het stimuleren van innovatie.

• Het werven en binden van kwalitatief hoogwaardig personeel door 
het creëren van een lerende werkomgeving.

• Het creëren en behouden van maatschappelijk draagvlak voor ons 
werken door open communicatie en burgerparticipatie.

• Excellente dienstverlening voor bedrijven en burgers door heldere, 
korte procedures en een verdergaande digitalisering.

• Het beperken van de (water)risico’s voor de maatschappij door een 
professionele calamiteitenorganisatie, strikte informatiebeveiliging 
en andere vormen van risicomanagement.



31

› INLEIDING › VISIE EN MISSIE › IN ÉÉN OOGOPSLAG › PROGRAMMAPLAN › FINANCIËN › INHOUDSOPGAVE

4.4.2. Wat gaan we daarvoor doen?

4.4.2.1. Doelmatige werkprocessen

Opgave centraal
In onze organisatie staan de maatschappelijke opgaven centraal. Om ‘opgavegericht’ 
te kunnen werken, zijn zogenoemde ‘opgavetafels’ ingericht voor ‘primaire 
waterkeringen’, ‘watersysteem boezem’, ‘deelsysteem water’ en ‘waterketen’. Deze 
tafels bereiden de bestuurlijke ambities voor, organiseren oplossingen en begeleiden 
de uitvoering. Na de verkiezingen van 2019, maken we bestaande opgaven voor de 
nieuwe bestuurders inzichtelijk. Ook passen we bestaand instrumentarium aan de 
nieuwe werkwijze aan.

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (professionele interactie)
Met een meerjarig programma gaan we het opdachtgever- en opdrachtnemerschap 
in onze organisatie versterken. Bij het tot stand komen van een (bestuurlijke) opdracht 
moet duidelijk zijn wat er binnen de randvoorwaarden van de organisatie wel en niet 
mogelijk is. Dit scherpt de bestuurlijke discussie. Goed opdrachtgeverschap betekent 
ook dat duidelijk is wat de opdracht is en hoe sturing en verantwoording plaatsvinden. 
Ook het interne opdrachtgeverschap gaan we verder ontwikkelen. Zo komen we 
sneller en gerichter tot een oplossing. Goed opdrachtnemerschap betekent dat we 
voor het aannemen van een opdracht het goede gesprek voeren over te bereiken 
resultaten en de daarbij benodigde randvoorwaarden, en tijdens de uitvoering de 
opdrachtgever nauw betrokken houden. Voor het bestuur betekent dit een kortere 
doorlooptijd van dossiers en betere mogelijkheden tot tussentijdse (bij)sturing.

Voortdurend verbeteren
De laatste jaren hebben we al veel processen verbeterd. Onder andere met Lean-
management bouwen we hierop door. We verbeteren voortdurend en stap voor stap. 
Facilitators en projectleiders begeleiden kleine en middelgrote verbeterprojecten. 
Inmiddels zijn er negen trajecten opgestart. Ook vergroten we de klantgerichtheid en 

gaan verspilling tegen. Het verhogen van werkplezier, veiligheid, efficiency, effectiviteit 
en kostenbesparing gaan daarbij hand in hand.

Het goede gesprek
Wetterskip Fryslân ontwikkelt zich naar een lerende organisatie. Het voeren van ‘het 
goede gesprek’ is hiervoor een randvoorwaarden. Twaalf H2O-coaches begeleiden hun 
collega’s bij deze beweging. Begin 2019 ronden ze hun opleiding af. Daarnaast komt 
er een opleiding voor adviseurs die zich meer en meer ontwikkelen tot gelijkwaardige 
partners van het management (‘business partners’). De groep controllers, HRM-, 
communicatie- en bestuursadviseurs is het eerst aan de beurt. 

4.4.2.2. Kosteneffectieve organisatie
 
Efficiency
De organisatie moet tot en met 2021 € 5 miljoen (bruto) bezuinigen. De 
oorspronkelijke bezuinigingsplannen waarop dit bedrag was gebaseerd, bleken 
deels realistisch. De organisatie staat voor het bereiken van het afgesproken 
bezuinigingsbedrag. Er zijn dan ook deels andere maatregelen in kaart gebracht 
waarmee het grootste deel van deze bezuiniging is ingevuld. We gaan door met 
bestaande efficiencyprojecten en zetten nieuwe projecten op. Vaak gaat het om het 
verbeteren van processen met inzet van ICT. Er is dan ook € 1 miljoen gereserveerd 
om deze extra kosten voor ICT op te vangen. Daarnaast kijken we ook kritisch naar 
de budgetten. De uitkomst hiervan is inmiddels in de (meerjaren)begroting verwerkt. 
De komende jaren zullen we het nog resterende deel van de benodigde bezuiniging 
invullen.

4.4.2.3. Innovatie en duurzaamheid
 
Innovatie
In de kadernota innovatie 2016-2020 ‘Innovatie in de versnelling’ staan de ambities 
van het bestuur van Wetterskip Fryslân op het gebied van innovatie. In een jaarlijks 
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innovatieplan blikken we vooruit op het komende innovatiejaar. Ook bevat het plan 
een evaluatie van inmiddels uitgevoerde innovatieprojecten. Innovatie is steeds meer 
onderdeel van ons reguliere werk. Hierbij gaat het vaak om concrete verbeteringen 
in bestaande processen en projecten. Het innovatiebudget gebruiken we vooral 
voor innovaties die langer nodig hebben om tot resultaten en rendementen te 
komen. Denk aan kennisontwikkeling voor de watersector en deelname in landelijke 
onderzoeksprojecten van kennisinstellingen zoals STOWA. Daarnaast voeren wij 
innovatieprojecten uit met (kennis)partners in de regio. Daarbij werken we in de ‘triple 
helix’ samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijs aan innovatie. Dit geeft ook 
betere mogelijkheden voor cofinanciering vanuit subsidieregelingen zoals  
TKI-gelden (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en KCNL (KennisCentrum Natuur 
en Leefomgeving).In de waterketen vinden diverse innovaties plaatsen op het gebied 
van grondstoffen. In paragraaf 4.3.2.2 zijn deze innovaties beschreven.

Klimaatagenda
In februari 2018 heeft het algemeen bestuur de klimaatagenda vastgesteld. Deze 
agenda is het vertrekpunt voor onze eigen werkzaamheden en voor de samenwerking 
met anderen. De uitvoering van de klimaatagenda maken we onderdeel van lopende 
projecten en processen. De klimaatagenda vraagt op onderdelen een nieuwe manier 
van werken:

• Mitigatie en adaptatie hangen nauw met elkaar samen. Hoe meer we met een 
succesvolle mitigatie-aanpak weten te bereiken, hoe minder adaptatiekosten we 
hoeven te maken. Daarom willen we niet alleen actief inzetten op het terugdringen 
van onze eigen CO2-uitstoot (het goede voorbeeld geven), maar willen we ook 
anderen waar mogelijk helpen de CO2-uitstoot terug te dringen (faciliteren).

• De klimaatagenda wil alle partijen het inzicht geven dat klimaatverandering 
een probleem is dat we alleen gezamenlijk kunnen oplossen. Dit betekent dat 
Wetterskip Fryslân, nog meer dan voorheen, open moet staan voor samenwerking 
met andere organisaties en initiatieven van buiten. En daarop moet aansluiten. Dit 
is een belangrijk uitgangspunt bij de klimaatdialoog zoals bedoeld in het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie. 

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden afgesproken om in 
drie stappen aan de slag te gaan. Dit in nauwe samenwerking met bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Eerst brengen overheden de kwetsbaarheden in 
beeld (weten), daarna volgt het formuleren van de ambities (willen) en daarna het 
daadwerkelijk klimaatbestendig en waterrobuust maken van de leefomgeving (werken). 
In 2018 hebben we samen met alle Friese gemeenten klimaatstresstests gemaakt 
voor bebouwd gebied. Daarnaast zijn de kwetsbaarheden voor landelijk gebied 
in Fryslân in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt eind 2018 gestart met de 
klimaatdialoog. Doel hiervan is om in 2019 met betrokken partijen gezamenlijk 
ambities te formuleren voor een klimaatbestendig Fryslân.
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Energie-opgave
Het in 2017 vastgestelde Energiebeleid is vertaald in het uitvoeringsprogramma 
Energie. In 2017 en 2018 zijn verschillende maatregelen voorbereid. Daaronder 
het project Duurzame Slibverwerking en het plaatsen van zonnepanelen op rwzi’s. 
Daarnaast voeren we in deze periode maatregelen uit het Energie Efficiencyplan 
(EEP2017-2020) uit. Als we de maatregelen hebben uitgevoerd, wekken we circa 68% 
van de gebruikte energie duurzaam op. De komende jaren gaan we door om ook de 
resterende 32% duurzaam op te wekken. 

Het beperken van onze CO2-voetafdruk (mitigatie) is een belangrijke pijler in de 
klimaatagenda van Wetterskip Fryslân. Een groot deel van deze uitstoot is het 
gevolg van vervoersbewegingen. We ontwikkelen beleid om duurzame mobiliteit te 
stimuleren. Tegelijkertijd werken we aan de vergroening van ons wagenpark, Voor 
nieuwe voertuigen kiezen we waar mogelijk voor elektriciteit, biogas of inzet van 
biodiesel.

4.4.2.4. Lerende werkomgeving
 
Personeelsbeleid
De komende jaren verlaten veel medewerkers de organisatie. Veel collega’s 
gaan met pensioen. Daarnaast blijft de organisatie voortdurend in beweging en 
verdwijnen taken of vullen we ze anders in. Door instrumenten als strategisch 
personeelsplanning, vitaliteit, leren & ontwikkelen en mobiliteit investeren we 
in duurzame inzetbaarheid van medewerkers op korte en lange termijn. Verdere 
professionalisering van de organisatie vraagt om het continu ontwikkelen 
van medewerkers. Daarom investeren we de komende jaren niet alleen in 
vakopleidingen, maar ook in teamontwikkeling en management development. 

Wetterskip Fryslân bereidt zich voor op de toekomst. Naast voldoende instroom van 
jongeren is het belangrijk dat oudere medewerkers op een gezonde manier naar 
hun pensioen toe kunnen werken. Om dat te bereiken, heeft Wetterskip Fryslân een 
Generatiepact gesloten. Het budget dat vrijkomt doordat medewerkers van 60 jaar 

en ouder uren inleveren, gebruiken we om jongeren in dienst te nemen. Naast 
reguliere vacatures betreft dit ook traineeships en BBL1-trajecten. Op 1 januari 2018 
is het Generatiepact ingegaan. De looptijd is twee jaar. Op basis van een evaluatie in 
het derde kwartaal van 2019 besluiten we over een eventuele verlenging.

Participatiewet
Wetterskip Fryslân heeft de verplichting de komende jaren circa 13 nieuwe 
medewerkers te laten instromen die uit de doelgroep van de participatiewet komen. 
Dit op grond van de Wet Banenafspraak (Participatiewet). Dat doen we bijvoorbeeld 
door kantoorfuncties voor deze doelgroep open te stellen. Daarnaast onderzoeken we 
samen met de sociale werkvoorziening in Fryslân de mogelijkheid om te komen tot 
een gezamenlijk sociaal leer-werkbedrijf voor onze onderhoudstaken. Daarbij ligt de 
focus in eerste instantie op groenvoorziening, exoten- en distelbestrijding.

Educatiebeleid
Met educatie willen we de jeugd al op jonge leeftijd enthousiast maken voor water.  
Hoe werkt het als je het toilet doorspoelt? Wat speelt er op het gebied van klimaat? 
Kortom; wat doen we morgen met water? Om dit te bereiken werken we ook in 2019 
actief samen met het IVN voor de organisatie van het jaarlijkse Jeugdwatercongres. 
Nieuw is de samenwerking met het Nederlands Instituut voor Biologie. Doel hiervan 
is om het thema water extra onder de aandacht te brengen bij docenten biologie. 
Leerlingen van de basisscholen dagen we uit om mee te doen aan activiteiten in het 
kader van de ‘Week van ons water’ en de ‘Week van de biologie’. Hiervoor bieden we 
het spel ‘Hozen of lozen’ met een ludieke actie op 100 basisscholen aan. 
De jeugddijkgraaf denkt en doet met ons mee in educatieve projecten over het 
stemgedrag van jongeren. Ook verzorgt ze klimaatlessen op basis- en middelbare 
scholen. 
Voor het middelbaar en hoger onderwijs zetten we de samenwerking met het 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) en Centre of Expertise 
Water Technology (CEW) voort. Het CIV Water heeft nieuwe stimuleringsprojecten 
voor het MBO ontwikkeld, waar we aandacht voor vragen. 
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Een voorbeeld hiervan is het MBO Traineeship. Samen met NHL Stenden pakken 
we het thema innovatie op. Zo proberen we relevante thema’s van het waterschap te 
combineren met de kennis van de Hogeschool. 

Blue Deal Mozambique
Wetterskip Fryslân levert haar bijdrage aan internationale samenwerking aan 
het programma Blue Deal Mozambique. Dit programma heeft één duidelijk doel: 
20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig 
water helpen. De waterschappen stellen zich daarbij op als partner die helpt bij het 
zoeken naar oplossingen. We leren over en weer, waardoor ook de Nederlandse 
waterbeheerders zelf hun werk kunnen blijven verbeteren. Binnen dit programma 
ondersteunen wij de vijf Mozambikaanse waterschappen om hun taken op het gebied 
van waterveiligheid, watervoorziening en waterkwaliteit te verbeteren.  
De waterschappen De Dommel, Hunze en Aa’s en Rijn en IJssel dragen ook bij aan 
dit programma. Als vervolg op het afgeronde sanitatieproject gaat het programma 
door met het geven van ondersteuning aan de gemeente Beira in hun taken op het 
gebied van sanitatie en stedelijk waterbeheer. Binnen het programma verdubbelt het 
Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de inzet van de 
waterschappen.

4.4.2.5. Open communicatie
 
Imago
Bij de uitvoering van ons werk, zijn we afhankelijk van veel partners en stakeholders. 
Een goed imago helpt daarbij en schept vertrouwen. Daarmee is het een 
randvoorwaarde om andere doelen effectief en efficiënt te kunnen realiseren. In zijn 
corporate communicatiestrategie heeft het bestuur het gewenste imago vastgelegd:

Wetterskip Fryslân is een deskundige dienstverlener en partner, die in verbinding met 
samenleving, partners en stakeholders zorgt voor waterveiligheid en slim omgaat met 
beschikbare middelen en bronnen.

In onze communicatie zijn we deskundig, verbindend en slim. Om dit imago waar te 
maken, zetten we in op participatie. Ook richten we ons op het zichtbaar maken van de 
relevantie van ons werk.

Interactie en participatie
In 2018 werken we verder aan het structureel borgen van het ‘participatief werken’ in 
de organisatie. Doel is dat we nieuwe methodieken ook daadwerkelijk gaan toepassen. 
We delen kennis met elkaar (intervisie) over uitvoering in de praktijk en volgen waar 
nodig aanvullende opleidingen en trainingen. 

Steeds meer maatschappelijke opgaven realiseren we via gebiedsprocessen. Daarbij 
gebruiken we de gebiedskennis van onze streekpartners. Onze ambitie is dat we in 
onze gebiedsprocessen en projecten vanzelfsprekend in dialoog gaan met burgers 
en bedrijven. Zo versterken we het draagvlak voor de maatregelen die we nemen 
én het wederzijds begrip voor elkaars belangen. Samen met de streek leveren we 
watermaatwerk.

4.4.2.6. Dienstverlening naar de burger en Digitalisering
 
Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet heeft tot doel de 
dienstverlening van de overheid aan de burger en het bedrijfsleven te verbeteren. 
Enerzijds door vereenvoudiging van de regelgeving en in te zetten op een meer 
participatieve en ondersteunende houding naar burgers. Anderzijds moet een Digitaal 
Stelsel Omgevingswet de toegang tot de dienstverlening en informatie van de overheid 
makkelijker maken. Dit lukt als we werken met één loket en maximale inzetten op 
digitale dienstverlening. De Omgevingswet krijgt verder inhoud in vier Algemene 
Maatregelen van Bestuur, een Ministeriële Regeling en vier aanvullingswetten.  
Het grootste deel van deze besluiten staat voor eind 2018 op de agenda. 
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De Crisis- en herstelwet verandert in een Transitiewet die de overgang naar de 
Omgevingswet in 2021 moet versoepelen. Vooruitlopend op de invoering van de 
Omgevingswet kunnen overheden en particulieren ervaring opdoen met nieuwe 
werkwijzen en hiermee experimenteren. Eén van die experimenten is de pilot 
Regelvrije zone Noordwest -Fryslân. Deze pilot is een initiatief van de Commerciële 
Club Noordwest Fryslân. Doel is  om met alle betrokkenen eenvoudiger wegen te 
vinden om kansrijke ideeën te realiseren. Wetterskip Fryslân neemt deel in deze pilot, 
net zoals de gemeenten Waadhoeke en Harlingen en de provincie Fryslân.

Voor de implementatie hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen 
gezamenlijk het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (ADS) ontwikkeld. 
De waterschappen werken de invoeringswerkzaamheden uit in het programma 
‘Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen’ (TROWA). De Unie 
van Waterschappen is de trekker van dit programma. Wetterskip Fryslân is in 
verschillende geledingen betrokken bij dit programma.

Wetterskip Fryslân ligt op koers voor de invoering van de Omgevingswet. In het Plan 
van Aanpak zijn vier (deel)producten onderscheiden:
• aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
• een door het Algemeen Bestuur vastgestelde Waterschapsverordening;
• ontwikkeling van het Projectbesluit / vergunning eigen dienst;
• implementatie van de Omgevingswet in de organisatie van Wetterskip Fryslân.

Hieraan is inmiddels een vijfde deelproduct toegevoegd:
• consequenties voor de competenties van onze medewerkers op het gebied van 

participatie, interbestuurlijke samenwerking en klantbenadering. 

In 2019 werken we aan de voorbereiding en realisatie van de Waterschapsverordening, 
het klaarzetten van gegevens die we met andere overheden en belanghebbenden 
uitwisselen en de voorbereiding van de organisatie op de komende Omgevingswet. 
Na de waterschapsverkiezingen werken we met het nieuwe dagelijks en algemeen 
bestuur de ambitie en de kaders voor de invoering van de Omgevingswet verder uit.

Digitalisering
Met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en digitalisering, 
staat de sector aan het begin van een digitale transformatie. De Unie van 
Waterschappen heeft de landelijke verplichtingen vertaald naar resultaten die we als 
waterschappen willen bereiken (‘Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen’). 
Ook gelet op de invoering van de Omgevingswet, zullen we op een andere manier 
moeten gaan werken en moeten zorgen dat gegevens actueel en betrouwbaar zijn. De 
sectorscan Digitalisering uit 2017 laat zien dat we al goede stappen hebben gezet, maar 
dat we er nog niet zijn. Nodig is een programmatische aanpak waarbij we samenwerken 
met andere waterschappen.

Voor Wetterskip Fryslân betekent dit dat we de digitale dienstverlening op orde moet 
brengen. Alle producten en diensten van Wetterskip Fryslân moeten voortaan digitaal 
beschikbaar zijn. Ook moeten burgers hun belastingaanslagen digitaal ontvangen in 
hun Berichtenbox. We gaan bijvoorbeeld steeds meer zaakgericht werken. Daarbij 
hanteren we de centraal vastgestelde Zaaktypecatalogus zodat we goed aansluiten 
bij het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet. De registraties waar Wetterskip Fryslân 
de bronhouder van is - de Basiskaart Grootschalige Topografie en de Basisregistratie 
Ondergrond - moeten ook aansluiten op landelijke standaarden en we moeten zorgen 
dat de informatie actueel is. Door de gegevens van het waterschap te uniformeren, 
te bundelen en vindbaar te maken, kunnen externe partijen onze informatie ook 
eenvoudiger gebruiken. De Unie van Waterschappen houdt de voortgang van deze 
verschillende onderdelen goed in de gaten.

Een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie is het op een hoger niveau 
brengen van de gegevens in de legger en het beheerregister. De legger en het 
beheerregister hebben binnen het waterschap een cruciale functie. Actuele, 
betrouwbare en complete gegevens zijn nodig voor alle primaire processen, maar 
ook voor vele externe processen met ketenpartners. Allerlei wettelijke verplichtingen 
(Omgevingswet, Zorgplicht primaire waterkeringen, basisregistraties ondergrond 
en grootschalige topografie) stellen nieuwe eisen aan deze registraties. Door het 
vernieuwen van ons Gis-systeem en digitalisering van het buitengebied hebben we al 
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een aantal stappen gezet. Toch staan we pas aan het begin van wat nodig is om onze 
gegevenshuishouding op een hoger niveau te brengen en te laten voldoen aan de 
nieuwe eisen. 

Wetterskip Fryslân beschikt over heel veel gegevens. Daarom wordt binnen de 
organisatie aandacht besteed aan de ontwikkeling van datascience en dashboard-
technieken om ons werk en de besluitvorming door bestuur en directie nog beter te 
ondersteunen. 

4.4.2.7. Risicomanagement

Informatie beveiliging
We zetten dus flinke stappen op het gebied van digitalisering. Ook gebruiken we 
nieuwe en complexe technologieën. Dat maakt ons ook digitaal kwetsbaar. De mens is 
daarbij vaak de zwakke schakel en de oorzaak van incidenten. Om beter voorbereid te 
zijn, professionaliseren we de functie Informatiebeveiliging. Daarnaast ontwikkelen we 
een plan om de bewustwording bij medewerkers te vergroten.

In 2019 willen we in belangrijke mate de grootste risico’s conform de Baseline 
Informatiebeveiliging Waterschappen beperkt hebben. Daarnaast besteden we 
aandacht aan de inrichting en de werken van onze digitale systemen. Zo voeren we 
een nulmeting uit naar de procesautomatisering. Daarmee krijgen we goed zicht op 
eventuele risico’s en te nemen maatregelen. Wij gaan daarnaast op zoek naar een 
technische tool die gegevens en dossiervorming gemakkelijk toegankelijk maakt voor 
de clusters. De voortgang van informatiebeveiliging is een onderdeel van de P&C-
cyclus en bespreken we regelmatig, zowel in de organisatie als binnen de clusters. 

Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) richt zich op de bescherming 
van persoonsgegevens. In 2018 hebben we stappen gezet om inzicht te krijgen in de 
betekenis van de AVG voor onze organisatie. Ook hebben we maatregelen genomen 

om beter aan deze verordening te kunnen voldoen. We gaan in 2019 verder met 
het uitvoeren van maatregelen en het monitoren van de voortgang. We bouwen ons 
interne en externe netwerk uit om kennis te kunnen delen. De AVG eist dat wij kunnen 
aantonen dat wij voldoen aan deze Europeese regelgeving. Wij gaan op zoek naar 
een goed technische hulpmiddel om dit aantoonbaar te maken en om de interne 
communicatie te vergemakkelijken. Daarnaast blijven wij werken aan het vergroten 
van de bewustwording. Op basis van de daarvoor toegekende formatie, richten we de 
privacy-functie in.

Calamiteiten en crisisbeheersing
Crisisbeheersing is in ontwikkeling. Er is traditioneel aandacht voor calamiteiten in 
het watersysteem. Daarnaast ook steeds meer voor thema’s als bedrijfscontinuïteit, 
effecten van klimaatverandering, risicobeheersing en risicocommunicatie. Deze 
verbreding heeft gevolgen voor de ontwikkeling van onze crisisorganisatie. Werving 
en scholing van nieuwe functionarissen voor de crisisorganisatie is hierbij van groot 
belang. Ervaren collega’s gaan met pensioen en verlaten de crisisorganisatie. Tijdige 
vervanging en daarmee het behoud van kennis en kunde, is dus nodig. Ook kijken we 
naar de beschikbaarheid van de crisisorganisatie in de toekomst. Is de organisatie 
voldoende toekomstbestendig? Daarnaast starten we in 2019 met het ontwikkelen van 
een bedrijfscontinuïteitsplan.

4.4.3. Wat mag dat kosten?

Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van het programma bestuur & organisatie 
voor de begroting 2019 weergegeven. Ter vergelijking is ook de eerste jaarschijf uit het 
MP 2019-2023 en de begroting 2018 opgenomen.

Bedragen x € 1 miljoen

BEGROTING  
2019

MP 2019-2023;  
JAAR 2019

BEGROTING  
2018

Netto lasten 17,5 18,0 18,7
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Het verschil in netto lasten tussen begroting 2019 en MP 2019-2023 wordt toegelicht in 
paragraaf 5.2.1. Een onderverdeling van de netto lasten van programma schoon water 
is opgenomen in bijlage 5.

De netto lasten van het programma bestuur en organisatie bestaan met name 
uit de rentelasten (rente en bouwrente), de bijdrage aan het gemeenschappelijk 
belastingkantoor NBK, de bestuurskosten, bestuurlijk onvoorzien en de dotaties aan 
de voorzieningen. Daarnaast vallen het restant van de taakstelling efficiency en de 
stelpost structureel inzetten onderuitputting onder dit programma. De netto lasten 
zijn lager dan het MP 2019-2023 met name omdat de rentelasten lager zijn  
(zie paragraaf 5.7.2). 

Investeringen
Onderstaande tabel geeft de geplande netto investeringen voor 2019 weer met het 
begrote netto uitgavenverloop over de jaren. In het verzamelbesluit investeringen 2019  
stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Tevens lichten we de projecten 
in dat verzamelbesluit toe.

Netto bedragen x € 1 miljoen

INVESTERING VERZAMEL
BESLUIT

KREDIET UITGAVENVERLOOP

2019 2019 2020 2021 2022 2023
Voorbereiding verkiezingen A 0,8 0,8

Vervanging hard- en soft-
ware

A 1,8 1,1 0,7

Laboratorium apparatuur A 0,3 0,2 0,1

Vervanging materieel, 
voertuigen en overig

A 1,0 1,0

Totaal 3,9 3,1 0,8

A = voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2019 
B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur

Het gaat hier om de kredieten en de uitgaven van de projecten die we in 2019 
starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de 
lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn 
weergegeven.
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5. FINANCIËN

In dit hoofdstuk wordt weergegeven welke financiële uitgangspunten zijn gehanteerd 
bij het opstellen van deze begroting. De ontwikkelingen die in het MP 2019-2023 per 
programma zijn opgenomen (paragraaf ‘Financiële consequenties’), zijn verwerkt in 
deze begroting. De uitgangspunten leiden samen met het uit te voeren beleid tot een 
ontwikkeling van de lasten, de tarieven en de reserves die in dit hoofdstuk worden 
gepresenteerd.

5.1. FINANCIEEL ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

De ontwikkeling van de financiële parameters rente, cao en inflatie wordt hieronder 
weergegeven.Er wordt gewerkt met zo goed mogelijke macro-economische 
voorspellingen op basis van gegevens van het Centraal Plan Bureau, de Europese 
Centrale Bank en de externe treasurer.

Inflatie
Voor de inflatieverwachtingen in de begroting is aangesloten bij de raming van het 
Centraal Plan Bureau over de ontwikkeling van de Nederlandse economie, het 
Centraal Economisch Plan 2017 (CEP) dat ook voor het MP 2019-2023 is gehanteerd. 
Voor 2019 is gerekend met een inflatieverwachting van 2,3%. Voor de jaren 2020 en 
verder is een inflatiepercentage van 2,0% gehanteerd omdat de Europese Centrale 
Bank op middellange termijn ernaar streeft om de inflatie op of onder de 2% te 
houden.

Personeelslasten
De personeelslasten zijn, als gevolg van de stijging van werkgeverslasten en de nieuwe 
cao, met ingang van 2019 hoger dan gepresenteerd in het MP 2019-2023. De cao heeft 
betrekking op de periode 2017-2019. De ervaring leert dat het enige tijd kost voordat 
een nieuwe cao is afgesloten. Op basis van deze ervaring is voor het jaar 2020 de 
stijging personeelslasten naar beneden bijgesteld van 2,5% naar 1,5%. Met ingang van 
2021 is conform de bestendige gedragslijn van de afgelopen jaren gerekend met 2,5%.

Energie
De energie is tot en met 2019 volledig ingekocht en daarmee bekend. Voor de 
meerjarenbegroting geldt dat voor 2020 het leveringstarief voor 45% is ingekocht. 
Het laagste punt van de energieprijzen ligt achter ons, elektriciteit wordt in 2020 fors 
duurder. Ook de energiebelasting, netbeheer en duurzame opslag stijgen in prijs. 
Voor de periode 2022-2026 moet nog een nieuwe aanbesteding plaats vinden. Omdat 
hier op dit moment nog geen duidelijkheid over bestaat, zijn dezelfde percentages 
gehanteerd als in het kader van de inflatie. We zijn volop bezig met innovatieve 
ontwikkelingen om ons energieverbruik te verduurzamen. De uitkomsten hiervan zijn 
nu nog niet duidelijk. Circa vier keer per jaar wordt het energieverbruik en de daarmee 
samenhangende kosten vanuit verschillende disciplines besproken en gemonitord.

Rente
In de begroting 2019 is de renteontwikkeling opgenomen is gebaseerd op de 
treasurycommissie van 10 oktober 2018 en de inzichten van de externe treasurer. 
Deze renteontwikkeling is geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens en 
inzichten. De verwachting is dat de rente zich opwaarts zal bewegen. Voor de korte 
rente wordt in 2019 uitgegaan van 0,00%; voor de lange rente van 2,25%.

Rentepercentages

2019 2020 2021 2022 2023

Korte rente 0,00% 1,00% 1,30% 2,00% 2,00%

Lange rente 2,25% 3,15% 3,65% 4,05% 4,55%

Korte rente
Kortlopende rentetarieven worden bepaald door de ontwikkelingen op de geldmarkt 
en dus door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De geldmarktrente is al 
lange tijd stabiel laag. Een fundamentele stijging van de korte rente wordt momenteel 
niet voorzien. Daarom zijn de aannames, die bij het opstellen bij het MP 2019-2023 zijn 
gedaan, aangehouden. Voor het begrotingsjaar 2019 wordt uitgegaan van een korte 
rente van 0,0% die geleidelijk oploopt naar 2,0% in 2023.
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Lange rente
De kapitaalmarktrente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. 
Hier spelen dus de verwachtingen over de economie, de inflatie en politieke 
ontwikkelingen een belangrijke rol. Het beleid van Wetterskip Fryslân is om, evenals 
in voorgaande jaren, optimaal te profiteren van de lage korte rentestand. De lange 
rente wordt tussen een zekere bandbreedte nauwlettend in de gaten gehouden en in 
de treasurycommissie besproken. Zodra bij een rentestijging de bandbreedte wordt 
doorbroken, wordt meteen actie ondernomen om (een deel van) de kasgeldleningen 
om te zetten in een lange lening. Voor het begrotingsjaar wordt van een percentage 
voor de lange rente van 2,25% uitgegaan, dat oplopend naar 4,55% in 2023.

5.2. NETTO LASTEN

5.2.1. Netto lasten naar taak

Voor het bepalen van de belastingopbrengsten zijn de netto lasten verdeeld over 
de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Onderstaande tabel geeft de 
ontwikkeling van de netto lasten naar taak weer voor de periode 2019-2023.

Netto bedragen x € 1 miljoen

  BEGROTING MP 19-23 BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK

  2019 2019 2018 2020 2021 2022 2023

Watersysteembeheer 94,3 93,8 89,3 96,5 98,3 98,8 101,8

Zuiveringsbeheer 49,2 49,2 47,8 50,0 50,9 51,1 51,6

Totaal 143,5 143,0 137,1 146,5 149,2 149,9 153,4

In 2019 komen de totale netto lasten uit op € 143,5 miljoen. Dit is € 0,5 miljoen  
hoger dan het MP 2019-2023. Ten opzichte van het MP 2019-2023 hebben de volgende 
mutaties plaatsgevonden:
• De personeelslasten zijn, als gevolg van de stijging van werkgeverslasten en de 

nieuwe cao, € 0,5 miljoen hoger dan gepresenteerd in het MP 2019-2023; 
• De personeelslasten zijn, als gevolg van het generatiepact, € 0,2 miljoen hoger dan 

gepresenteerd in het MP 2019-2023. Deze hogere netto lasten worden gedekt door 
een onttrekking uit de bestemmingsreserve en heeft dan ook geen invloed op het 
resultaat;

• De investeringen portefeuille is geactualiseerd. Deze actualisatie heeft geleid tot 
€ 0,1 miljoen hogere afschrijvingslasten ten opzichte van het MP 2019-2023;

• De rentepercentages zijn, ten opzichte van het MP 2019-2023, naar beneden 
bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. Hierdoor zijn de rentelasten 
€ 0,3 miljoen lager.
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5.2.2. Netto lasten per programma

Onderstaande tabel geeft de netto lasten naar programma weer.

Netto lasten (bedragen x € 1 miljoen)

  BEGROTING 2019 MP 2019-2023 BEGROTING 2018

Waterveiligheid 27,9 28,8 26,4

Voldoende water 52,2 51,0 48,0

Schoon water 45,9 45,2 43,9

Bestuur en organisatie 17,5 18,0 18,7

Totaal 143,5 143,0 137,1

5.3. NETTO BELASTINGOPBRENGSTEN 
 
Belastingopbrengsten zijn de belangrijkste inkomsten van Wetterskip Fryslân. De 
belastingen worden bepaald voor de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. 
Op basis van de benodigde belastingopbrengsten en de heffingseenheden worden de 
tarieven, via de kostentoedeling, voor de verschillende categorieën bepaald.

5.3.1. Heffingspercentages naar taak

De gewogen gemiddelde belastingopbrengststijging bedraagt 1,9%. Dit ligt onder het 
inflatiepercentage dat naar verwachting in 2019 op 2,3% bedraagt. Omdat de heffing 
van het waterschap over twee taken is verdeeld, wordt hierna per taak de ontwikkeling 
geschetst.

Watersysteembeheer
De kosten voor de uitvoering van de taak watersysteembeheer worden gefinancierd uit 
de volgende twee heffingen:

1. Watersysteemheffing
Deze heffing heeft betrekking op de kosten van het watersysteembeheer, inclusief 
het beheer van de waterkeringen. De watersysteemheffing voor de diverse 
categorieën belastingbetalers wordt berekend op basis van de in 2018 vastgestelde 
kostentoedelingsverordening:
 
CATEGORIE PERCENTAGE

Ingezetenen 28,0%

Gebouwd 47,6%

Ongebouwd 24,0%

Natuur 0,4%

2. Verontreinigingsheffing
De verontreinigingsheffing is gebaseerd op de kosten voor het reguleren (monitoring, 
vergunningverlening en handhaving) van directe lozingen op het oppervlaktewater 
(passief waterkwaliteitsbeheer). De hoogte van de verontreinigingsheffing is gebaseerd 
op de kosten van het passieve waterkwaliteitsbeheer, verdeeld over de woningen 
en bedrijven die direct op het oppervlaktewater lozen. De heffingsmaatstaf voor de 
verontreinigingsheffing is een tarief per vervuilingseenheid. 

In onderstaande tabel is aangegeven welke belastingopbrengststijgingen voor de taak 
watersysteembeheer zijn gehanteerd.

Stijgingspercentages belastingopbrengst watersysteembeheer

BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK (INDICATIEF)

2019 2020 2021 2022 2023

Watersysteembeheer 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%

Deze stijgingspercentages stemmen overeen met de percentages zoals deze bij 
het MP 2019-2023 zijn gepresenteerd. In juli 2018 heeft het algemeen bestuur 
besloten de begroting 2019 uit te werken met de in het MP 2019-2023 opgenomen 
stijgingspercentages. De stijgingspercentages vanaf 2020 zijn indicatief.
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Zuiveringsbeheer
De opbrengst van de zuiveringsheffing gebruikt het waterschap om de zuivering 
van afvalwater te betalen. De kosten worden verdeeld over de gebruikers van een 
bedrijfsruimte of een woonruimte. De heffingsmaatstaf voor de zuiveringsheffing is 
een tarief per vervuilingseenheid (ve).

Stijgingspercentages tarief zuiveringsbeheer

BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK (INDICATIEF)

2019 2020 2021 2022 2023

Zuiveringsbeheer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Als gevolg van de uitspraak in een gerechtelijke (beroeps)procedure, waarbij 
zorginstellingen in het gelijk zijn gesteld voor wat betreft de ingedeelde waterklassen 
(tabelbedrijven), zijn de heffingseenheden met 1.000 ve’s per jaar naar beneden 
bijgesteld ten opzichte van het MP 2019-2023. Omdat voor het zuiveringsbeheer het 
vastgestelde tarief leidend is, leidt een afname in de vervuilingseenheden direct 
tot een afname in de belastingopbrengsten zuiveringsbeheer ten opzichte van het 
MP 2019-2023. 

Voor beide taken geldt dat de stijgingspercentages na 2019 bij het opstellen van 
het MP 2020-2024 worden herzien. Deze worden jaarlijks afzonderlijk door het 
algemeen bestuur bij de begrotingsbehandeling van het desbetreffende jaar definitief 
vastgesteld.

5.3.2. Belastingopbrengsten naar taak

Bovenstaande heffingspercentages voor de taak watersysteembeheer en tarieven 
voor de taak zuiveringsbeheer leiden samen met de verwachte kwijtschelding en 
oninbaarheid tot onderstaande netto belastingopbrengsten.

Netto belastingopbrengsten (bedragen x € 1 miljoen)

  BEGROTING MP 19-23 BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK

  2019 2019 2018 2020 2021 2022 2023

Watersysteembeheer 88,6 88,6 86,1 91,2 93,9 96,6 99,5

Zuiveringsbeheer 49,1 49,2 49,0 49,4 49,4 49,4 49,4

Totaal 137,7 137,8 135,1 140,6 143,3 146,0 148,9

Voor de begroting 2019 hanteren we de, belasting opbrengst stijging voor de taak 
watersysteembeheer en de tariefstijging voor de taak zuiveringsbeheer die bij het 
MP 2019-2013 zijn vastgesteld. 

Als gevolg van het doorvoeren van een gewijzigde waterklassen voor zorginstellingen 
zijn de netto belastingopbrengst 2019 € 0,1 miljoen lager dan het MP 2019-2023. Ten 
opzichte van de begroting 2018 zijn de belastingopbrengsten gemiddeld 1,9% gestegen.

5.3.2. Belastingdruk

Bij het doorrekenen van de belastingdruk gebruiken we aannames over ontwikkeling 
van de heffingseenheden. Op basis van door het NBK aangeleverde gegevens 
en verschillende rechterlijke uitspraken (Aanslagen Rijkswateren en indeling in 
waterklasse zorginstellingen) zijn de eenheden geactualiseerd. 

Een aantal uitgangspunten hierbij:
• De ‘WOZ-waarde’ is gestegen. De heffing voor 2019 wordt gebaseerd op de 

WOZ waarden per 1-1-2018 waarvan de waarderingskamer een prognose van 
de mutatie heeft gegeven. Op basis van deze gegevens en de prognose van de 
WOZ-waardeontwikkeling over 2018 wordt voor 2019 uitgegaan van een WOZ-
waardestijging van +3,0% ten opzichte van de WOZ waarde die voor de begroting 
2018 is gehanteerd.
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• In de onderstaande tabel is rekening gehouden met de kosten toedelings-
percentages die in 2018 door het algemeen bestuur voor de periode 2019-2023 zijn 
vastgesteld.

• Voor de watersysteemheffing is uitgegaan van een belastingopbrengststijging van 
2,9%; voor de zuiveringsheffing is uitgegaan van een tariefstijging van 0,0%.

 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de belastingdruk 2019 weer ten opzichte 
van 2018. 

HEFFING 
2019  
IN €

HEFFING 
B 2018 

IN €

TOENAME 
IN € A.G.V. 

KTD

TOENAME 
IN € A.G.V. 

OVERIG

TOENAME 
IN % A.G.V. 

KTD

TOENAME 
IN % A.G.V. 

OVERIG
Meerpersoons huishouden 
(eigen woning)

373,49 369,62 -2,08 5,95 -0,6% 1,6%

Meerpersoons huishouden 
(huurwoning)

259,72 257,19 0,00 2,53 0,0% 1,0%

Agrarisch bedrijf 5.279,24 4.676,82 393,14 209,28 8,4% 4,5%

MKB-bedrijf (zonder  
woning)

750,59 747,16 -5,38 8,81 -0,7% 1,2%

Natuur 151,20 91,60 -67,20 126,80 -73,4% 138,5%

Wegbeheerder 123.792,29 120.872,14 10.987,86 -8.067,71 9,1% -6,7%

Meetbedrijf (> 1.000 VE) 292.214,53 292.141,77 -114,04 186,80 0,0% 0,0%

Hieronder wordt de toename ten opzichte van de begroting 2018 toegelicht: 
• Nieuwe kostentoedelingsverordening 

Met ingang van 2019 is een nieuwe kostentoedelingsverordening van toepassing. 
De verhouding tussen de WOZ-waarde van Agrarisch bedrijf (ongebouwd) en 
gebouwd is gewijzigd, waardoor de waardeverhouding tussen de categorieën is 
veranderd.

• Overig
 •  Rechterlijke uitspraken: 

Over het aanslaan van Rijkswateren heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan. 
Wetterskip Fryslân is hierbij in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat het aantal 
eenheden natuur met ingang van 2019 83% lager is dan in 2018.  

Dit wil zeggen dat de opbrengst natuur wordt opgebracht door een kleiner 
aantal eenheden. Dit resulteert in een toename van de belastingdruk voor 
natuur van 65,1%. 
Als gevolg van de uitspraak in een gerechtelijke (beroeps)procedure, waarbij 
zorginstellingen in het gelijk zijn gesteld over de ingedeelde waterklassen 
(tabelbedrijven), zijn de heffingseenheden met 1.000 ve’s per jaar naar beneden 
bijgesteld ten opzichte van het MP 2019-2023. 
Over de tariefdifferentiatie wegen heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan. 
Het verhoogde tarief mag alleen worden toegepast op het verharde gedeelte van 
de weg en het verharde gedeelte van een bij de openbare weg behorende berm. 
Hierdoor verschuift circa 4.000 hectare van classificatie wegen naar ongebouwd.

 •  Overig: 
De belastingopbrengststijging voor de watersysteemheffing is 2,9%. Daarnaast 
zijn de eenheden, op basis van de opgave van het Noordelijk Belastingkantoor, 
gewijzigd.

In bijlage 3 is opgenomen wat de betreffende tarieven voor de verschillende 
categorieën zijn.

5.3.4. Kwijtscheldingsbeleid

Bij het kwijtscheldingsbeleid hanteert Wetterskip Fryslân de 100%-norm. Dit wil 
zeggen dat Wetterskip Fryslân ervan uit gaat dat een inkomen op bijstandsniveau 
geen ruimte biedt om naast de bestaanskosten de lokale lasten, waaronder de 
waterschapsbelastingen, te voldoen. 
De kwijtscheldingsregeling (opgenomen in de heffingsverordening en 
omslagverordening) is alleen van toepassing op woonruimten en betreft 
de belastingaanslagen verontreinigingsheffing, en zuiveringsheffing en de 
ingezetenenomslag van de watersysteemheffing. 

Kwijtschelding wordt verleend, indien de middelen om een aanslag te betalen 
ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Om te 
beoordelen of er wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, vindt een 
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individuele toetsing plaats.
Ook ondernemers kunnen voor hun privé-waterschapsbelastingaanslag in 
aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor de ondernemer gelden dezelfde eisen 
als voor de particulier ten aanzien van betalingscapaciteit en vermogen.

Op 9 oktober jongstleden heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besloten 
tot een verruiming van de normen voor kwijtschelding. De norm voor kwijtschelding 
van AOW-gerechtigden is nu gesteld op het netto AOW-bedrag. Daarnaast wordt de 
kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming ingevolge de Wet kinderopvang niet 
langer betrokken bij de beoordeling van het recht op kwijtschelding. 

In de onderstaande grafiek wordt weergegeven wat de ontwikkeling is van de post 
kwijtschelding en oninbaar over de jaren 2005 tot en met 2019. Op basis van de 
ervaringscijfers en de realisatie en prognose over 2017 en 2018, en het besluit van het 
algemeen bestuur om de normen voor kwijtschelding te verruimen, zijn de meerjarige 
cijfers voor kwijtschelding verhoogd ten opzichte van het MP 2019-2023. De meerjarige 
cijfers voor de oninbaarheid zijn licht verlaagd.

5.4. JAARRESULTAAT

Bij de bepaling van het jaarresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat 
vóór onttrekking en na onttrekking uit de bestemmingsreserves. Het resultaat na 
onttrekking wordt met de algemene reserves verrekend.

Watersysteembeheer
Onderstaande tabel geeft het jaarresultaat voor de taak watersysteembeheer weer.

Jaarresultaat watersysteembeheer (bedragen x € 1 miljoen)

  BEGROTING MP 19-23 BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK

  2019 2019 2018 2020 2021 2022 2023

Netto lasten -94,3 -93,8 -89,3 -96,5 -98,3 -98,8 -101,8

Netto belastingen 88,6 88,6 86,1 91,2 93,9 96,6 99,5

Jaarresultaat voor 
onttrekking

-5,7 -5,2 -3,2 -5,3 -4,4 -2,2 -2,3

Onttrekking bestem-
mingsreserves

0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2

Jaarresultaat na 
onttrekking

-5,3 -5,0 -2,9 -4,9 -4,1 -1,9 -2,1

Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat  
€ 5,3 miljoen negatief. Dit is een verschil van € 0,3 miljoen ten opzichte van het  
MP 2019-2023. Deze afwijking is in paragraaf 5.2 toegelicht.
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Zuiveringsbeheer
Onderstaande tabel geeft het jaarresultaat voor de taak zuiveringsbeheer weer.

Jaarresultaat watersysteembeheer (bedragen x € 1 miljoen)

  BEGROTING MP 19-23 BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK

  2019 2019 2018 2020 2021 2022 2023
Netto lasten -49,2 -49,2 -47,8 -50,0 -50,9 -51,1 -51,6
Netto belastingen 49,1 49,2 49,0 49,4 49,4 49,4 49,4
Jaarresultaat voor 
onttrekking

-0,1 0,0 1,2 -0,6 -1,5 -1,7 -2,2

Onttrekking bestem-
mingsreserves

0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Jaarresultaat na 
onttrekking

0,0 0,0 1,2 -0,5 -1,4 -1,7 -2,2

Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat 2019  
€ 0,0 miljoen negatief. Dit is gelijk aan het MP 2019-2023. 

5.5. RESERVES EN VOORZIENINGEN

5.5.1. Weerstandvermogen

Het beleid over reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota reserves en 
voorzieningen. Op grond van dit beleid staan er op de balans de volgende reserves: 
1. Algemene reserves.
2. Reserves voor tariefegalisatie.
3. Overige bestemmingsreserves.

Algemene reserves
Algemene reserves dienen om onvoorziene fluctuaties op korte termijn op te kunnen 
vangen. Bij de behandeling van het Meerjarenperspectief 2019-2023 op 10 juli 2018 
heeft het algemeen bestuur besloten de minimumnorm voor de reserve van de taak 
watersysteembeheer vast te stellen op € 3,0 miljoen en voor de taak zuiveringsbeheer 
op € 2,0 miljoen. Hiermee acht het algemeen bestuur voldoende buffer te hebben om 
te kunnen anticiperen op mogelijke risico’s. De hoogte van de bedragen is gebaseerd 
op een analyse van de incidenten die zich in de jaarrekeningen van de afgelopen acht 
jaar hebben voorgedaan. 

Reserves voor tariefegalisatie
Indien de reserves boven de norm van het weerstandvermogen komen, wordt het 
meerdere toegevoegd aan de reserves voor tariefegalisatie. Egalisatiereserves zijn 
reserves die dienen om ongewenste schommelingen in de belastingtarieven op te 
vangen en dienen niet specifiek bestemd te worden.
In paragraaf 5.5.2. worden de algemene reserves toegelicht. De algemene reserves 
worden daarbij beschouwd als het saldo van de algemene reserves (de reserves tot de 
norm van € 5,0 miljoen) en de bestemmingsreserves voor tariefegalisatie (de reserves 
boven de norm van € 5,0 miljoen).
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Bestemmingsreserves
Het algemeen bestuur kan bij de bestemming van het resultaat besluiten tot het 
vormen van en/of het doteren aan bestaande bestemmingsreserves. Voorwaarde voor 
het vormen van een bestemmingsreserve is dat er aan de besteding een doelstelling 
en een plan van aanpak ten grondslag liggen. Voor een toelichting op de afzonderlijke 
bestemmingsreserves wordt verwezen naar paragraaf 5.5.3.

5.5.2. Algemene reserve en reserve tariefegalisatie

In onderstaande tabellen wordt het verloop van de reserves (algemene reserve 
en reserves voor tariefegalisatie) weergegeven. Hierbij zijn de tarieven en 
belastingopbrengststijgingen gehanteerd zoals gemeld in paragraaf 5.3. De afwijking 
van het reserveverloop zoals gepresenteerd in het MP 2019-2023 wordt toegelicht.

Reserves watersysteembeheer (bedragen x € 1 miljoen)

BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK
2019 2020 2021 2022 2023

Stand per 1 januari 20,0 14,7 9,8 5,7 3,8

Jaarresultaat -5,3 -4,9 -4,1 -1,9 -2,1

Stand per 31 dec 14,7 9,8 5,7 3,8 1,7

De stand van de reserve watersysteembeheer eind 2023 bedraagt € 1,7 miljoen.  
Dit is € 1,3 miljoen lager dan de minimale norm van € 3,0 miljoen uit het MP 2019-2023. 

Reserves zuiveringsbeheer (bedragen x € 1 miljoen)

BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK
2019 2020 2021 2022 2023

Stand per 1 januari 7,1 7,1 6,7 5,3 3,6

Jaarresultaat 0,0 -0,4 -1,4 -1,7 -2,2

Stand per 31 dec 7,1 6,7 5,3 3,6 1,4

De stand van de reserve zuiveringsbeheer eind 2023 bedraagt € 1,4 miljoen. Dit is 
€ 0,6 miljoen lager dan de minimale norm van € 2,0 miljoen uit het MP 2019-2023. 

Reserves totaal (bedragen x € 1 miljoen)

BEGROTING MEERJARIGE DOORKIJK
2019 2020 2021 2022 2023

Stand per 1 januari 27,1 21,8 16,5 11,0 7,4

Jaarresultaat -5,3 -5,3 -5,5 -3,6 -4,3

Stand per 31 dec 21,8 16,5 11,0 7,4 3,1

De stand van de reserve eind 2023 komt onder de norm van € 5,0 miljoen 
(respectievelijk € 3,0 en € 2,0 miljoen) en is € 2,0 miljoen lager dan het MP 2019-2023. 
Dit wordt met name verklaard door:
• Een stijging van de personeelslasten (€ 0,7 miljoen). Als gevolg van hogere 

werkgeverslasten en de effecten van de nieuwe cao zijn de lasten € 2,7 miljoen 
hoger. Hiertegenover is de indexatie van de werkgeverslasten en cao in het jaar 
2020 met 1,0% verlaagd. Dit leidt tot lagere personeelslasten van € 2,0 miljoen.

• Beginstand van de reserves (€ 3,4 miljoen). In de tweede voortgangsrapportage van 
2018 is aangegeven dat de beginstand van de reserve lager is dan in het  
MP 2019-2023 geraamd.

• Onttrekking bestemmingsreserve NBK (€ 0,4 miljoen). In het MP 2019-2023 is ervan 
uitgegaan dat een deel van de bestemmingsreserve NBK in 2018 vrij kan vallen. 
Op basis van de meest recente informatie van NBK is dit uitgangspunt onjuist 
gebleken.

• Het verruimen van het kwijtscheldingsbeleid (€ 0,2 miljoen); 
• Rente (€ 2,7 miljoen). De rentepercentages van zowel de lange als de korte 

rente zijn naar beneden bijgesteld. Daarnaast wordt in de begroting 2019 ervan 
uitgegaan dat het kasgeldlimiet tijdelijk wordt overschreden. 

 
In het voorjaar van 2019 wordt een nieuw meerjarenperspectief opgesteld waarbij de 
ontwikkeling van de reserves onderdeel van de besluitvorming zal zijn.
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5.5.3. Bestemmingsreserves

Bij het vaststellen van de jaarrekening kan het bestuur bedragen vanuit het resultaat 
bestemmen voor een specifiek doel; de bestemmingsreserves. Deze afgezonderde 
bedragen kunnen alleen worden besteed aan het doel waarvoor ze zijn afgezonderd. 
Hieronder is een overzicht van de verwachte mutaties in 2019 opgenomen.

Mutatie bestemmingsreserves (bedragen x € 1 miljoen)

OMSCHRIJVING STAND 
1-1-2019

MUTATIE 
2019

STAND 
31-12-2019

1 Renovatie sluizen Lauwersoog 1,88 -0,20 1,68

2 Generatiebeleid 0,38 -0,19 0,19

3 Overdracht Noorderpier Harlingen 0,62 -0,05 0,57

1. Renovatie sluizen Lauwersoog
De sluizen van Lauwersoog zijn eigendom van waterschap Noorderzijlvest. Volgens 
afspraak betalen zowel Noorderzijlvest als Wetterskip Fryslân het onderhoud aan deze 
sluizen. De bestemmingsreserve van in totaal € 2,5 miljoen wordt in de periode  
2016-2020 ingezet voor de verdere renovatie van de sluizen. De bijdrage vanuit 
Wetterskip Fryslân in 2019 vanuit de bestemmingsreserve bedraagt € 0,2 miljoen.

2. Generatiebeleid
Het kabinet heeft het langer doorwerken van oudere werknemers gestimuleerd onder 
meer door een premiekorting voor werknemers van 62 tot 65 jaar. De premiekorting 
was gereserveerd voor structurele maatregelen om de inzetbaarheid en vitaliteit van 
deze oudere werknemers te verhogen. 

In 2015 is beleid ontwikkeld om de vitaliteit van deze groep medewerkers te verhogen. 
Het bedrag van de bestemmingsreserve zal worden ingezet voor het Generatiepact. 
Met deze regeling wordt de interne doorstroom en instroom van jongeren mogelijk 
gemaakt door oudere medewerkers (60 jaar en ouder) de mogelijkheid te bieden om 

korter te werken met behoud van pensioenopbouw en een gedeelte van het salaris.  
De kosten hiervan worden deels gefinancierd uit de bestemmingsreserve.

3. Overdracht Noorderpier Harlingen
Bij de overdracht van de Noorder- en Zuiderpier van de gemeente Harlingen (december 
2014) naar Wetterskip Fryslân heeft het waterschap als afkoop voor het onderhoud voor 
de komende jaren een bijdrage van € 996.000 ontvangen. Bij de jaarrapportage 2014 is 
besloten dit bedrag te bestemmen om de toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan 
de pier te kunnen dekken. In 2019 wordt € 0,05 miljoen onttrokken.

5.5.4. Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor het afdekken van (toekomstige) verplichtingen en 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten. In 2019 zijn vijf arbeidsge-
relateerde voorzieningen opgenomen in de begroting. Hieronder staat een overzicht met 
de stand aan het begin van het jaar 2019 en de verwachte mutaties in 2019.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

OMSCHRIJVING STAND 
1-1-2019

TOEVOEGING ONTTREKKING STAND 
31-12-2019

1 Pensioenvoorziening voormalig 
bestuur

4.750 224 276 4.698

2 Wachtgeld voormalig bestuur 761 78 683

3 Voormalig personeel 163 95 68

4 Jubilea gratificatie 744 76 80 740

5 Persoonsgebonden opleidingsbudget 393 125 268

Totaal 6.811 300 654 6.457

1. Pensioenvoorziening voormalig bestuur
De pensioenen van (oud-)bestuursleden zijn in eigen beheer van het waterschap. De 
kosten van de uit te betalen pensioenen komen ten laste van het waterschap. Voor deze 
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verplichtingen is een voorziening gevormd. De hoogte van de voorziening is gebaseerd 
op de actuariële berekening waarmee de pensioenen zijn berekend. De voorziening 
is getroffen voor de (oud-)bestuursleden en hun nabestaanden die recht op pensioen 
hebben en de oud-bestuursleden die op dit moment nog niet de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben bereikt.

2. Wachtgeld voormalig bestuur
Bij de verkiezingen begin 2015 is een aantal bestuursleden niet herkozen. De leden 
van het dagelijks bestuur die niet terugkeren in het dagelijks bestuur hebben recht 
op wachtgeld. Er is een inschatting gemaakt van het bedrag dat in de komende jaren 
moet worden uitgekeerd. Voor 2019 is een onttrekking aan de voorziening van  
€ 0,08 miljoen begroot.

3. Voormalig personeel
Wetterskip Fryslân is eigenrisicodrager voor werkloosheid. Er wordt daarom geen 
WW-premie afgedragen. Indien zich personele kwesties voordoen wordt daarvoor 
een voorziening getroffen. De afronding van enkele personele kwesties vanwege 
onder andere arbeidsongeschiktheid heeft geleid tot een uitstroom van een aantal 
medewerkers. De ontstane aanspraken zijn in een voorziening tot uitdrukking 
gebracht. In 2019 wordt een bedrag van afgerond € 0,1 miljoen onttrokken aan de 
voorziening.

4. Jubilea gratificatie
Deze voorziening is gevormd voor alle, uit hoofde van de geldende arbeidsvoorwaarden 
opgebouwde rechten van werknemers en bestuursleden op jubilea-uitkeringen. De 
voorziening is bepaald voor de huidige werknemers, waarbij rekening is gehouden met 
de kans op vertrek.

5. Persoonsgebonden opleidingsbudget
Met ingang van 1 januari 2016 heeft iedere ambtenaar een persoonsgebonden basis 
budget voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Het budget bedraagt 

€ 5.000 per 5 jaar. Omdat onzeker is wanneer de besteding van dit budget in de loop 
van de jaren zal plaatsvinden is in 2016 en 2017 een voorziening gevormd ter grootte 
van € 393.000. Geschat wordt dat in 2019 een bedrag ter grootte van afgerond  
€ 0,1 miljoen zal worden onttrokken aan de voorziening voor kosten die zijn gemaakt 
voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit.

5.6. KOSTENTOEREKENING

Het doel van de kostentoerekening is de kosten via (hulp)kostenplaatsen toe te 
rekenen aan de diverse werkplanproducten. De werkplanproducten worden aan 
de twee taken (kostendragers) watersysteembeheer en zuiveringsbeheer van het 
waterschap toegerekend. De kosten op de taken vormen de basis voor de op te leggen 
waterschapsbelastingen. 

Voor de verdeling van de kosten van de diverse (hulp)kostenplaatsen worden 
verschillende verdeelsleutels gehanteerd. Per (hulp)kostenplaats is een verdeelsleutel 
toegepast die het beste past bij het karakter van de betreffende kostenplaats. Deze 
methodiek sluit aan bij de BBP-systematiek zoals die door de waterschappen in het 
algemeen wordt gebruikt. Hierna wordt de verdeelsleutel per (hulp)kostenplaatsen 
aangegeven. 

HULPKOSTENPLAATS VERDEELSLEUTEL
Rente Procentueel
Werkplaatsen Procentueel
Kantoren Fte binnenpersoneel
Poolauto’s Procentueel
Catering Procentueel
ICT Fte binnenpersoneel
Facilitaire zaken Fte binnenpersoneel
Laboratorium Procentueel
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Ondersteunende organisatieonderdelen
De kosten van de ondersteunende activiteiten als concerncontrol, communicatie, HRM, 
financiën en juridische zaken worden aan de primaire clusters toegerekend. Van een 
aantal organisatieonderdelen wordt een groot gedeelte van de kosten rechtstreeks 
toegerekend aan een werkplanproduct (bijvoorbeeld bestuursondersteuning).

Primaire clusters
De toerekening van de primaire clusters vindt plaats op basis van de bestede uren.  
Door de registratie en administratieve verwerking van de bestede uren worden de 
kosten toegerekend aan de werkplanproducten en investeringsprojecten.

Werkplanproducten
De meeste werkplanproducten hebben een duidelijke relatie met de kostendragers 
(taken) van het waterschap. Deze werkplanproducten worden voor 100% toegerekend 
aan de kostendrager waarmee ze een duidelijke relatie hebben. De werkplanproducten 
die geen eenduidige relatie hebben met een kostendrager worden op basis van, door 
het algemeen bestuur vastgestelde verdeelsleutels toegerekend aan de kostendragers 
(taken).

5.7. FINANCIERING

5.7.1. Treasury

Wetterskip Fryslân heeft een groot deel van haar bezit gefinancierd met vreemd 
vermogen. Financiering is aangetrokken door middel van leningen bij banken  
en één lening bij de provincie Limburg. Op basis van de begroting heeft  
Wetterskip Fryslân te maken met een structurele financieringsbehoefte. Dit wordt 
veroorzaakt door voorgenomen investeringsplannen en aflossingsverplichtingen op de 
lopende leningen. Bij treasury draait het om het aantrekken van voldoende middelen  
om aan alle verplichtingen te voldoen. Hierbij moet worden voorkomen dat er 
overschotten ontstaan. Verder moet dit tegen zo laag mogelijke kosten (rente) gebeuren 

en moeten de risico’s binnen de afgesproken normen (onder andere Wet FIDO en 
treasurystatuut) blijven.

De treasurycommissie komt minimaal vier keer per jaar samen. Besluiten die passen 
binnen het treasurystatuut en het treasuryjaarplan worden vastgelegd door middel 
van schriftelijke transactievoorstellen. Hiermee is ‘het beheer van middelen’ adequaat 
ingericht. 

Volgens het treasurystatuut van Wetterskip Fryslân wordt, als onderdeel van de 
begrotingscyclus, jaarlijks een treasuryjaarplan opgesteld. Dit jaarplan plaatst het 
treasurybeleid in een meerjarig perspectief en beschrijft de treasurydoelstellingen 
voor het begrotingsjaar. Het treasurystatuut en het treasuryjaarplan staan op de 
agenda van de auditcommissie.

5.7.2. Rentemanagement

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de omvang van financieringen met 
een rentetypische korte looptijd van één jaar. Achterliggende gedachte hierbij is het 
vermijden van te hoge renterisico’s. Bij de berekening van de kasgeldlimiet wordt 
uitgegaan van de bruto lastenkant van de begroting. Voor de waterschappen is de 
norm vastgesteld op 23%. Voor 2019 bedraagt de kasgeldlimiet voor  
Wetterskip Fryslân € 36,5 miljoen (23% van € 159,0 miljoen). 
De liquiditeitsbegroting voor 2019 laat het verloop van de geraamde kortlopende 
vorderingen en/of schulden zien. Ten opzichte van het MP 2019-2023 is ten tijde van 
het samenstellen van de begroting 2019 duidelijk dat een subsidie HWBP niet eind 
2018 wordt ontvangen, maar begin 2019. Daarnaast zorgt, door het oprichten van 
een nieuwe entiteit, het andere ritme van belastinginning voor een lagere beginstand 
van de liquiditeit begin 2019. Omdat de verwachting is dat een zekere kasinstroom in 
het eerste kwartaal zal plaatsvinden wordt het kasgeldlimiet in het eerste kwartaal 
bewust overschreden. 
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Kortlopende vordering/schuld kasgeldlimiet (bedragen x € 1 miljoen)

ULTIMO  
KWARTAAL

GEMIDDELDE KORT-
LOPENDE SCHULD (A)

KASGELD  
LIMIET (B)

ADDITIONEEL TE 
FINANCIEREN (A-B)

I 42,6 36,5 6,1
II 30,0 36,5 -6,5
III 22,2 36,5 -14,3
IV 39,7 36,5 3,2

Renterisiconorm
Volgens de Wet FIDO mag in elk kalenderjaar het renterisico niet meer bedragen 
dan 30% van het begrotingstotaal. Hierbij bestaat het renterisico uit het saldo van de 
verplichte aflossingen en de renteherzieningen op de bestaande leningenportefeuille. 
Uit de tabel is af te lezen dat in het tweede en derde kwartaal geen sprake is van een 
overschrijding.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het renterisico over de jaren 2019 tot en 
met 2023.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 miljoen)

2019 2020 2021 2022 2023

1. Begrotingstotaal 159,0 161,9 164,8 166,4 170,3

2. Vastgesteld percentage 30% 30% 30% 30% 30%

3. Renterisiconorm (30% van 1) 47,7 48,6 49,4 49,9 51,1

4. Renterisico op de vaste schuld 35,9 25,9 25,9 6,3 6,3

Ruimte (3-4) 11,8 22,7 23,5 43,6 44,8

Rentepercentages
Voor het doorrekenen van de begroting 2019 gaat Wetterskip Fryslân uit van een 
oplopende korte en lange rente volgens de uitgangspunten van het MP 2019-2023  
(zie paragraaf 5.1). 

In de onderstaande tabel worden de begrote rentelasten en -opbrengsten weergegeven.

Rentelasten (bedragen x € 1 miljoen)

BEGROTING 2019 MP 2019-2023
2019

BEGROTING 2018

Rente leningen lang 12,4 12,4 12,4

Rente leningen kort 0,2 0,5 0,4

Totaal 12,6 12,9 12,8

5.7.3. Voorzien in financieringsbehoefte

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1 miljoen)

Totaal opbrengsten 178,1

Storting reeds afgesloten leningen 10,0

Cash in flow 188,1

Totaal kosten -158,5

Afschrijvingen 38,8

Overlopende rentelasten 0,1

Dotatie aan voorzieningen en ‘onvoorzien’ -0,5

Cash flow investeringen -56,6

Aflossingen bestaande leningen -20,9

Cash out flow -197,6

Raming liquiditeitspositie

Liquiditeit 1 januari 2019 -42,9

Cash in flow 188,1

Cash out flow -197,6

Liquiditeiten 31 december 2019 -52,4

De financiering vindt als volgt plaats:

Rekening courant (kasgeld-limiet) -36,5

Nieuwe langlopende leningen (> 1 jaar) -15,9

Totale financiering -52,4
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Uit voorgaand overzicht blijkt dat Wetterskip Fryslân in 2019 een liquiditeitstekort 
heeft van € 52,4 miljoen. Hiervan zal € 36,5 miljoen via kortlopende leningen worden 
gefinancierd en € 15,9 miljoen via langlopende leningen.

5.7.4. EMU-saldo en Schuldquote

Op 3 maart 2015 heeft het algemeen bestuur besloten om zowel de EMU-referentie-
waarde als de renterisiconorm als uitgangspunt te nemen bij het beoordelen van 
de investeringsplanning en de schuldenpositie en hiermee bij de begroting en het 
meerjarenperspectief rekening te houden. Deze paragraaf beschrijft de ontwikkeling 
van het EMU saldo. In paragraaf 5.7.2 is de renterisiconorm toegelicht. Ook wordt de 
ontwikkeling van de schuldenpositie weergegeven.

EMU-referentiewaarde
Het doel van de Wet HOF is er voor te zorgen dat Nederland voldoet aan de binnen 
Europa afgesproken norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De 3%-norm is 
daarbij doorvertaald naar een aandeel voor de decentrale overheden. Het Rijk hanteert 
een zogenaamde ‘macronorm’ voor de drie decentrale overheden gezamenlijk. Voor 
het kabinet is er geen aanleiding om in te zoomen op sectoren (en dus ook niet op 
individuele overheden) zolang de norm voor de decentrale overheden als geheel niet 
wordt overschreden. De individuele EMU-referentiewaarden zijn vooral bedoeld als 
richtsnoer voor het toegestane tekort op het niveau van individuele overheden. 

In 2018 hebben de Unie van Waterschappen, IPO en VNG met het kabinet afspraken 
gemaakt over de ruimte in het Nederlandse EMU-tekort voor de decentrale overheden 
in de periode 2019 tot en met 2022. Deze ruimte bedraagt 0,4% van het Bruto 
Binnenlands Product (BBP). Inmiddels is deze ruimte ook onderverdeeld: 0,27% 
gemeenten, 0,08% provincies en 0,05% waterschappen. Op basis van de vastgestelde 
verdeelsleutel van de ‘geraamde netto-exploitatiekosten van het voorgaande jaar’ leidt 
dit voor Wetterskip Fryslân tot een (indicatieve) referentiewaarde van  
€ 20,6 miljoen voor 2019.

EMU-saldo
Onderstaande tabel geeft het EMU-saldo voor 2019 weer.

EMU-exploitatiesaldo (bedragen x € 1 miljoen)

Bruto exploitatiesaldo -5,9

Investeringsuitgaven -56,6

Afschrijvingslasten 38,8

Toevoegingen aan voorzieningen en onvoorzien tlv exploitatie 0,5

Betalingen rechtstreeks uit de voorzieningen -0,7

EMU saldo -23,9

EMU-norm (referentiewaarde) -20,6

Overschrijding EMU referentiewaarde 3,3

Het EMU-saldo komt volgens de begroting hoger dan de referentiewaarde uit. De 
overschrijding van de referentiewaarde wordt verantwoord geacht omdat de referentie-
waarde voor het EMU-saldo een berekeningswaarde is waarover gerapporteerd wordt. 
De doelstellingen zijn gekoppeld aan de gehele waterschapsector en niet aan 
individuele waterschappen. 

Schuldquote (lange schuld)
De belastinginkomsten geven in belangrijke mate aan hoeveel schulden een 
waterschap kan dragen. De indicator schuldquote (langlopende schuld gedeeld door 
de belastingopbrengsten) geeft aan hoe lang er nog belasting moet worden geïnd om 
de schuld (lang) te elimineren na opheffing van het waterschap. Een daling van de 
indicator is een verbetering van de schuldpositie, een stijging is een verslechtering. 
In 2019 is de schuldquote 3,3 en in 2030 is de schuldquote 2,9. Na 2023 zal de 
schuldquote (lange schuld) verbeteren.
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Begin 2018 heeft er een bespreking in de gezamenlijke commissie plaatsgevonden 
over de schuldenpositie. De conclusie van de bespreking is dat de normen voor het 
EMU-saldo en het renterisico voldoende waarborgen bieden voor het beperken van 
de financiële risico’s. Jaarlijks wordt de ontwikkeling van de schuldenpositie kritisch 
gevolgd en vindt er een bestuurlijke beoordeling van de uitkomsten plaats. 

Gezien de uitkomsten van de renterisiconorm en het feit dat er geen structurele 
overschrijding van de EMU-referentiewaarde is, acht het dagelijks bestuur het 
verantwoord om met de huidige meerjarige investeringsplanning en bijbehorende 
ontwikkeling van de schuldpositie te werken. Daarnaast laat de langjarige 
ontwikkeling van de schuldquote een verantwoorde ontwikkeling zien.

5.8. RISICOPARAGRAAF

Wetterskip Fryslân heeft bij het uitvoeren van haar activiteiten te maken met risico’s 
en onzekerheden. Om de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden en de 
financiële positie van het waterschap te borgen, voert Wetterskip Fryslân een actief 
risicomanagement. Dat is gericht op het tijdig identificeren van de belangrijkste risico’s 
en op het treffen van maatregelen om deze te beheersen. Risico’s worden afgedekt 
door procedures, verzekeringen of voorzieningen. Risico’s die niet afgedekt worden uit 
deze zaken worden afgedekt vanuit de algemene reserve. Naast de voor de bepaling 
van de weerstandscapaciteit geïdentificeerde risico’s zijn er nog incidentele risico’s die 
in deze paragraaf worden beschreven.

Structureel inzetten onderuitputting
De afgelopen jaren is de begroting niet volledig uitgeput. Een groot deel van het 
jaarresultaat wordt veroorzaakt door incidentele oorzaken die vooraf niet kunnen 
worden voorzien. We gaan ‘risicovoller’ begroten waardoor € 2 miljoen kan worden 
ingezet voor lastenverlaging. Dit betekent een hoger risicoprofiel en een grotere kans 
dat budgetten worden overschreden. Het bestuur zal hiervan tijdig via de reguliere 
P&C-cyclus in kennis worden gesteld.

Veenweidevisie 
De Veenweidevisie geeft de doelen en maatregelen voor het veenweidegebied op 
hoofdlijnen aan. De uitvoering van dit programma is een proces waarbij meerdere 
actoren een belangrijke rol spelen. De belangen van de verschillende actoren zijn soms 
heel verschillend waardoor er weerstand en de nodige discussie kan ontstaan. Het 
verloop van het proces bepaalt mede het tempo van de uitvoering en daarmee van de 
inzet van middelen (geld en capaciteit). De kans bestaat dat er bij de uitvoering meer 
maatwerk nodig is dan oorspronkelijk voorzien was, wat tot hogere kosten kan leiden.

KRW-opgaven
In de KRW beslisnota 2015 is een maatregelenpakket voor de periode 2016-2021 
opgenomen. Voor dit maatregelenpakket geldt een resultaatsverplichting. 
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Bij het niet halen van deze resultaatsverplichting kan de Europese Unie een boete 
opleggen. Voor de uitvoering van de KRW inrichtingsmaatregelen hebben we in veel 
gevallen grond nodig. Vaak gaat dit om stroken grond ten behoeve van de ecologische 
inrichting van watergangen. In de praktijk blijkt dat grondeigenaren moeilijk te 
bewegen zijn om grond af te staan voor KRW doelen. Dit leidt tot moeizame processen 
waar soms in het uiterste geval de gedoogplicht wordt ingezet. Het risico bestaat dat 
het maatregelenpakket voor de periode 2016-2021 niet volledig in deze planperiode 
gerealiseerd kan worden zonder dat naast de extra inzet op gebiedsgericht werken, 
Wetterskip Fryslân een actiever grondbeleid voert of in het uiterste geval de 
gedoogplicht wordt ingezet. 

Persleidingen
Wetterskip Fryslân beheert 814 kilometer persleidingen en 278 rioolgemalen in 
het afvalwater-transportstelsel. De afschrijvingslasten vormen samen met de 
instandhoudingskosten voor het transportstelsel het grootste deel van het jaarlijks 
budget. In de begroting zijn geen vervangingsinvesteringen opgenomen. Extra kosten 
die ontstaan door breuken en andere calamiteiten worden opgevangen binnen het 
weerstandsvermogen. De oudste persleidingen zijn nu circa 55 jaar oud. 
Het onderzoek naar de persleidingen wordt in 2019 afgerond. Doel is om te werken 
aan een goed onderbouwd investeringsprogramma voor de middellange en lange 
termijn. In een volgend meerjarenperspectief wordt het algemeen bestuur voorgesteld 
om op basis van de uitkomsten van het onderzoek een aanvullend investeringsbudget 
voor vervangingsinvesteringen en een exploitatiebudget voor sloop en/of opruimen van 
asbestcementleidingen op te nemen.

POP3-bijdrage 
In het kader van de POP3- subsidie regeling, die een formele looptijd heeft van 
2014 tot en met 2020, zijn voor Fryslân naar verwachting voor de totale looptijd van 
de regeling € 1,5 miljoen uitvoeringskosten verschuldigd aan de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). De RVO is het betaalorgaan waarvan verplicht gebruik 
gemaakt moet worden om in aanmerking te komen voor Europese subsidiegelden. 

Door de POP3 regeling kunnen projecten uit de KRW beslisnota versneld uitgevoerd 
worden. De uitvoeringskosten moeten betaald worden door de overheden die 
de cofinanciering voor hun rekening nemen; de provincie en Wetterskip Fryslân. 
Conform het advies van de Unie van Waterschappen en afspraak met de provincie, 
hebben de provincie en het waterschap afgesproken dat de provincie de totale 
uitvoeringskosten voor haar rekening zal nemen, en dat Wetterskip Fryslân voor 
hetzelfde bedrag, haar bijdrage aan investeringen regionale regeling zal verhogen. 
Per saldo dragen de beide overheden gelijkwaardig bij. De mogelijkheid bestaat dat 
de bijdrage van Wetterskip Fryslân niet door middel van een investeringskrediet 
mag worden verwerkt, maar dat daarvoor een bedrag in de exploitatie moet worden 
opgenomen.  
Een deel van de projecten uit de KRW beslisnota is gepland op particuliere gronden 
in met name de deelsystemen. Voor de realisatie is draagvlak en medewerking 
nodig en onze onderhandelings-instrumenten zijn beperkt. Het beschikbare POP3 
geld zou dus mogelijk niet volledig benut kunnen worden. Als daarnaast reeds 
beschikte prestaties niet worden gerealiseerd kan RVO een boete van 5% van het 
totaal beschikte bedrag opleggen. In het voorjaar van 2019 wordt bekend wat dit voor 
Wetterskip Fryslân betekent. In het volgende MP worden de eventuele consequenties 
verwerkt.

Vennootschapsbelasting (vpb)
November 2017 heeft Wetterskip Fryslân bericht van de belastingdienst ontvangen 
met de mededeling dat Wetterskip Fryslân over begrotingsjaar 2016 geen  
vpb-plichtige activiteiten heeft omdat niet aan een winststreven voldaan wordt. 
Omdat de activiteiten en toerekeningen niet afwijken van boekjaar 2016, is de 
verwachting dat Wetterskip Fryslân ook in de komende jaren geen vpb-plicht heeft, 
ténzij de belastingdienst op basis van dezelfde gegevens tot andere inzichten komt. 

SDE Subsidie
Voor de energie besparende projecten maakt Wetterskip Fryslân gebruik van de 
Stimuleringsregeling Duurzame energie (= SDE-subsidie). De subsidievoorwaarden 
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kunnen jaarlijks worden aangepast. Voor lopende projecten is een inschatting 
gemaakt van de mogelijk te ontvangen subsidie op energieopwekking op basis van de 
vingerende subsidievoorwaarden. Als er wijzigingen in de subsidievoorwaarden zijn, 
wordt het algemeen bestuur hiervan in kennis gesteld, inclusief de betekenis hiervan 
voor de lopende projecten. 

Afvalstoffenheffing Slib
Bij de fiscale beleidsagenda voor de Tweede Kamer is onlangs de opheffing van de 
vrijstelling van afvalstoffenheffing voor zuiveringsslib opgenomen. Tot dusver was 
er voor zuiveringsslib een vrijstelling voor de heffing op verbranding van het slib. Er 
zou een heffing voor het storten en verbranden van afvalstoffen van € 31,39 per ton 
slib van toepassing kunnen worden. De kosten voor de slibeindverwerking stijgen 
in dit geval met ongeveer € 2 miljoen per jaar. In 2019 zal er nog geen verbreding 
van de afvalstoffenheffing voor het verbranden van zuiveringsslib plaats vinden. 
Het ministerie gaat met de waterschappen in overleg en zal overwegingen van de 
waterschappen meenemen bij de uitwerking van mogelijke maatregelen.

Afschaffen BTW Vrijstelling verbonden partijen
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de koepelvrijstelling BTW als gevolg van 
Europese regelgeving per 1 januari 2019 afgeschaft zou worden. De koepelvrijstelling 
wordt nu nog toegepast bij samenwerking van (onder meer) overheden en voorkomt 
dat (21%) BTW verschuldigd wordt over de bijdragen van de deelnemers. Indien de 
koepelvrijstelling wordt beperkt, zullen waterschappen ook bij samenwerking eerder 
worden geconfronteerd met BTW-heffing. Anders dan gemeenten en provincies 
beschikken waterschappen niet over een fonds dat in rekening gebrachte BTW (deels) 
compenseert. De voorgenomen beperking van de koepelvrijstelling had daarom grote 
gevolgen voor Wetterskip Fryslân die met andere overheden samenwerkt, zoals het 
Noordelijk Belastingkantoor. De Unie van Waterschappen heeft een lobby uitgevoerd 
met als resultaat dat de afschaffing van de koepelvrijstelling voorlopig is opgeschort. 
Of de inperking hiermee definitief van de baan is, hangt af van de vorderingen die de 
staatssecretaris in Europees verband zal maken.

Dividend NWB 
Vanaf 2011 is de reguliere dividenduitkering van de Nederlandse Waterschapsbank 
(NWB) (€ 2,3 miljoen per jaar) gestopt. Tot en met het begrotingsjaar 2017 wordt dit 
nog gecompenseerd door een vrijval uit de bestemmingsreserve dividend; met ingang 
van 2018 is deze bestemmingsreserve uitgeput. De Nederlandse Waterschapsbank 
heeft het voornemen met ingang van 2019 opnieuw een jaarlijks dividend uit te keren. 
Vooruitlopend op het definitieve besluit is een opbrengst van € 2,3 miljoen vanaf 2019 
ingerekend.

Exotenbestrijding
Conform de Regeling exotenbestrijding die in februari 2018 verschenen is, zouden 
we verwachten dat in de kadernota 2019 van de provincie opgenomen zou zijn dat de 
provincie beleidskaders op gaat stellen voor exotenbestrijding (invasieve exoten, zowel 
flora als fauna). Naast het beleidskader is ook een uitvoeringskader noodzakelijk 
inclusief financieringsafspraken met andere beheerders als Wetterskip Fryslân. Op dit 
moment zijn er al urgente kwesties die vlot een oplossing vragen, zoals bijvoorbeeld 
de watercrassula. De verwachte kosten voor de eliminatie van watercrassula 
wordt geraamd op € 1 miljoen, zodat het daarna in regulier beheer en onderhoud 
meegenomen kan worden. Regulier overleg heeft nog niet geleid tot concretisering 
van een werkwijze tussen provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.  
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5.9 VERBONDEN PARTIJEN

Hieronder zijn de partijen opgenomen waarmee Wetterskip Fryslân op de een of 
andere manier is verbonden. Volgens de voorschriften uit het besluit beleids voor-
bereiding en verantwoording waterschappen zijn de verbonden partijen niet 
geconsolideerd in de jaarrekening van Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân Deelnemingen BV 
Wetterskip Fryslân Deelnemingen BV is een zuivere holdingmaatschappij, waarin 
Wetterskip Fryslân een 100% belang heeft. De activiteiten van de holding bestaan met 
name uit het deelnemen in, zich financieel interesseren in, toezicht uitoefenen op en 
het bestuur voeren uitsluitend over andere ondernemingen en vennootschappen met 
bepaalde doelen. De holding neemt voor 50% deel in de Voorzuivering Zuivelafvalwater 
Workum V.O.F. 

Voorzuivering Zuivelafvalwater Workum V.O.F. 
De vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen 
FrieslandCampina en Wetterskip Fryslân Deelnemingen BV. De partners nemen 
ieder voor 50% deel. Het samenwerkingsverband is aangegaan in het kader van de 
zogenaamde afhaakproblematiek. De samenwerking is erop gericht om zowel een 
structurele over- dan wel onderbelasting van de rioolwaterzuivering te voorkomen 
(afhankelijk van de keuze van FrieslandCampina om zijn afvalwater al dan niet zelf te 
zuiveren). 

Stichting ir. D.F. Woudagemaal 
Het ir. D.F. Woudagemaal is een monumentaal stoomgemaal uit 1920, dat nog steeds 
een cruciale functie heeft in het droog houden van Fryslân. Wetterskip Fryslân is 
eigenaar/beheerder van het Woudagemaal in Lemmer. Het gemaal is door de UNESCO 
aangewezen als Werelderfgoed monument. De Stichting ir. D.F. Woudagemaal heeft 
als doel voorwaarden te scheppen om een breed publiek in de gelegenheid te stellen 
op een cultureel verantwoorde wijze kennis te maken met het Woudagemaal. 
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Vereniging van participanten waterketen Noord-Nederland
In Leeuwarden is het vooraanstaande onderzoeksinstituut op het gebied van water, 
Wetsus, gevestigd. Het onderzoekswerk wordt ondersteund door nationale en 
internationale universiteiten. Dit resulteert uiteindelijk in innovatieve en duurzame 
technologieën die bijdragen aan oplossingen van (mondiale) watervraagstukken 
en zuiveringstechnieken. Wetterskip Fryslân en de waterschappen Noorderzijlvest 
en Hunze en Aa’s, de waterleidingbedrijven uit Groningen en Drenthe en het 
Waterlaboratorium Noord hebben een vereniging opgericht om te participeren in 
Wetsus. Met deze participatie wordt ook invulling gegeven aan het speerpunt innovatie 
uit ons bestuursprogramma. 

Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 
De Fryske Útfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) voert de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van complexere inrichtingen uit voor alle Friese gemeenten, 
de provincie en het waterschap. Het waterschap heeft de advisering over vergunning, 
toezicht en handhaving bij indirecte lozingen bij de FUMO ondergebracht. Sinds 
de invoering van de Waterwet zijn de waterschappen niet meer het bevoegd gezag 
voor indirecte lozingen op rioolwaterzuiveringen. Samenwerking met gemeenten en 
provincie is met de deelname aan de FUMO gerealiseerd.

De Nederlandse Waterschapsbank N.V.
De Nederlandse Waterschapsbank is een financiële dienstverlener, opgericht in 1954. 
De NWB Bank biedt korte en lange financieringen aan, tegen gunstige voorwaarden. 
De NWB Bank richt zich exclusief op de Nederlandse publieke sector met de 
financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), 
instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private- 
Samenwerking (PPS). De NWB Bank financiert haar activiteiten op de internationale 
geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings 
van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA). Alle aandelen zijn sinds de oprichting in 
handen van overheden. 81% van de aandelen in het kapitaal van de NWB Bank worden 

Stichting Waterschapserfgoed 
De Stichting Waterschapserfgoed heeft als doel de instandhouding van onroerend 
waterschapserfgoed. Het gaat hierbij vooral om de monumenten die indertijd 
beschermd zijn op grond van de monumentenwet van 1988 die per 1 juli 2016 
overgegaan is in de Erfgoedwet en in de toekomst wordt opgenomen in de 
Omgevingswet. 
Het stichtingsbestuur heeft de verplichting op zich genomen zich in te spannen 
middelen te verkrijgen voor het kunnen restaureren van de objecten die in 
slechte staat verkeren en zich lenen voor restauratie. Wetterskip Fryslân verleent 
ondersteunende diensten aan de Stichting  Waterschapserfgoed.

Het Noordelijk Belastingkantoor
Wetterskip Fryslân, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de 
gemeente Groningen hebben medio 2017 gezamenlijk besloten Het Noordelijk 
Belastingkantoor op te richten. Het Noordelijk Belastingkantoor heft en int sinds 
1 januari 2018 voor zijn oprichters de gemeentelijke en waterschapsbelastingen en 
voert de Wet WOZ uit. 
Vanaf 2019 kan het kantoor ook andere gemeenten in Noord-Nederland faciliteren. 
Aan de samenwerking is in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
juridisch vorm gegeven via een zogenaamde Bedrijfvoeringsregeling.

Het Waterschapshuis 
Het Waterschapshuis is een gemeenschappelijke regeling waarin de waterschappen 
een deel van hun activiteiten met betrekking tot de gegevenshuishouding en 
informatievoorziening hebben samengebracht. Binnen Het Waterschapshuis zijn 
twee afzonderlijke onderdelen opgezet waarin de collectieve en facultatieve taken 
zijn ondergebracht. Tussen deze onderdelen wordt een strikt financiële scheiding 
aangebracht, zodat waterschappen die niet aan facultatieve taken deelnemen hierover 
geen financieel risico lopen. 
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gehouden door waterschappen, 17% door de Staat en 2% door provincies.  
Wetterskip Fryslân bezit 3.309 (van de 50.478) aandelen A (à € 115) en  
100 (van de 8.511) aandelen B (à € 460). 

Centre of Expertise Watertechnology 
Wetterskip Fryslân is partner in de Stichting Centre of Expertise Water Technology 
(CEW). Doel van het publiek-private samenwerkingsverband is het versterken van 
de kenniseconomie op het gebied van watertechnologie door het verhogen van de 
onderwijskwaliteit en instroom in het beroepsonderwijs, het leveren van een directe 
bijdrage aan het innovatievermogen van het bedrijfsleven en het vergroten van de 
mobiliteit en flexibiliteit van zittend personeel. 

Centrum Innovatief Vakmanschap – Water
Met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap - Water (CIV-Water) worden water 
gerelateerde opleidingen en cursussen aangeboden.  

Ruim 50% van de medewerkers van het waterschap heeft een MBO-opleiding afgerond. 
Door natuurlijk verloop en veranderingen op de arbeidsmarkt is een investering nodig 
om voor de toekomst goed opgeleid personeel te kunnen krijgen. Deelname aan het 
CIV-Water biedt het waterschap de mogelijkheid goed opgeleid personeel te werven en 
zittend personeel om te scholen. CIV-water valt juridisch en organisatorisch onder het 
Friesland College. 

Fries Bestuursakkoord Waterketen
Op 19 februari 2010 is het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) ondertekend 
door alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en de Provincie Fryslân. 
De ambitie van dit akkoord is een beter waterketenbeheer door het verhogen van 
de doelmatigheid, duurzaamheid en betrokkenheid van burgers. Een stuurgroep 
zorgt voor de benodigde overstijgende bestuurskracht. De stuurgroep stelt het 
jaarlijkse uitvoeringsplan vast waarbij afstemming wordt gezocht met andere 
wateronderwerpen. 
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(Bedragen x € 1 miljoen)

OMSCHRIJVING VAN DE 
KOSTENSOORTEN

BEGROTING 
2019

BEGROTING 
2018

REALISATIE  
2017

OMSCHRIJVING VAN DE 
OPBRENGSTSOORTEN

BEGROTING 
2019

BEGROTING 
2018

REALISATIE 
2017

             
Rente 12,6 12,8 12,1 Financiële baten 2,3 *   0,1
Afschrijvingen 38,7 36,0 33,5    
   Personeelsbaten 0,4 * 0,3 0,7
Personeelslasten 50,8 47,1 43,9    
   Goederen en diensten aan derden 1,6 * 1,6 4,6
Onderhoud door derden 19,0 18,1 15,9    
   Bijdragen van derden 0,3 * 5,0 1,7
Goederen en diensten derden 27,7 26,0 31,3    
   Waterschapsbelastingen 141,7 139,1 138,9
Bijdragen aan derden 9,6 14,0 11,8 Kwijtschelding en oninbaar -4,0 -3,9 -4,1
      
Dotatie voorzieningen 0,3 0,3 1,1 Geactiveerde lasten 10,8 * 10,5 8,5
      
Onvoorzien 0,2 0,2 0 Onttrekking aan voorzieningen   0,3
      
  158,9 154,6 149,6   153,1 152,6 150,7
         
        Onttrekking bestemmingsreserves 0,5 0,3 5,5
           
Voordelig resultaat   6,6 Nadelig resultaat 5,3 1,6  
               
 TOTAAL 158,9 154,6 156,2  TOTAAL 158,9 154,6 156,2

* Na verrekening van deze opbrengsten worden de bruto lasten (€ 158,9 miljoen) € 143,5 miljoen netto lasten zoals elders in de begroting opgenomen.

BIJLAGE 1: DE BEGROTING NAAR KOSTEN EN OPBRENGSTEN
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BIJLAGE 2: KOSTENVERDEELSTAAT 

Kostenverdeelstaat (bedragen x € 1 miljoen)

BEGROTING 2019

KOSTEN- EN OPBRENGSTSOORTEN TOTAAL TE VERDELEN NAAR:

HULPKOSTEN- EN KOSTEN- 
PLAATSEN BELEIDS-PRODUKTEN DERDEN

Rente 12,6 12,6

Afschrijvingen 38,8 3,8 35,0

Personeelslasten 51,0 51,0

Onderhoud door derden 19,0 3,3 15,7

Goederen en diensten van derden 27,7 7,9 19,8

Bijdragen aan derden 9,6 5,1 4,5

Kwijtschelding/oninbaar 4,0 4,0

Toevoeging voorzieningen 0,3 0,3

Onvoorzien 0,2 0,2

Financiële baten -2,3 -2,3

Personeelsbaten -0,3 -0,3

Goederen en diensten aan derden -1,6 -0,2 -1,2 -0,3

Bijdragen van derden -0,4 -0,4

Geactiveerde lasten -10,8 -10,8

Doorbelasting naar derden -0,3 0,3

 

Saldo 147,8 82,9 64,8
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BEGROTING 2018 1E KOSTEN TOEREKENING TOTAAL
Eigen plannen 2,0 7,9 9,9
Plannen van derden 0,1 1,9 2,0
Beheersinstrumenten waterkeringen 1,1 1,0 2,1
Aanleg en onderhoud waterkeringen 18,9 3,1 22,0
Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 0,0 0,0 0,1
Beheersinstrumenten watersystemen 0,2 2,4 2,5
Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen 11,0 5,8 16,8
Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems 1,7 0,9 2,6
Beheer hoeveelheid water 12,0 9,3 21,3
Calamiteitenbestrijding watersystemen  0,1 0,1
Monitoring watersystemen 0,3 4,2 4,5
Getransporteerd afvalwater 4,0 0,9 4,9
Gezuiverd afvalwater 14,1 8,4 22,5
Verwerkt slib 7,8 1,2 9,0
Afvalwaterbehandeling door derden 0,3  0,3
Beheersinstrumenten vaarwegen en havens    
Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens  
Belastingheffing  3,2 3,2
Invordering  1,6 1,6
Bestuur 0,9 3,0 4,0
Externe communicatie 0,2 0,8 1,0
Onvoorzien 0,2  0,2
Kwijtschelding en oninbaar 4,0  4,0
Overige baten en lasten -14,1 22,2 8,1
Beheer Keurkwartet en VTH-beleid  0,1 0,1
Vergunningen en meldingen -0,1 2,4 2,3
Adviezen vergunningen  0,1 0,1
Toezicht 0,1 1,5 1,6
Handhaving 0,1 0,6 0,6
Stim. derden aanpak en subsidies lozingen  0,1 0,1
totaal beleidsprodukten: 64,8 82,7  
te verdelen naar de twee taken:   147,5

TAAK BELASTINGHEFFING TOEREKENING RESERVEBELEID RESULTAAT
Watersysteembeheer -89,6 95,3 -0,4 -5,3
Zuiveringsbeheer -52,1 52,2 -0,1 0,0
Resultaat -141,7 147,5 -0,5 -5,3

Te verdelen kosten van de hulpkosten- en kostenplaatsen
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WATERSYSTEEMBEHEER BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 REALISATIE 2017

Netto kosten 93,7 87,3 82,3

Onvoorzien 0,1 0,1  

Kwijtschelding/oninbaar 1,0 1,0 1,1

Dividend en andere algemene opbrengsten 0,5 1,9 2,9

Netto lasten 95,3 90,3 86,3

Belastingheffing 89,6 87,1 86,0

Bruto resultaat -5,7 -3,2 -0,3

Mutaties bestemmingsreserves 0,4 0,3 5,5

Netto  resultaat -5,3 -2,9 5,3

ZUIVERINGSBEHEER BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 REALISATIE 2017

Netto kosten 41,5 40,2 39,6

Onvoorzien 0,1 0,1  

Kwijtschelding/oninbaar 2,9 2,9 3,0

Dividend en andere algemene opbrengsten 7,6 7,6 8,8

Netto lasten 52,1 50,8 51,5

Belastingheffing 52,0 52,0 52,9

Bruto resultaat -0,1 1,2 1,3

Mutaties bestemmingsreserves 0,1    

Netto  resultaat 0,0 1,2 1,3

TOTAAL BEGROTING 2019 BEGROTING 2018 REALISATIE 2017

Bruto resultaat -5,8 -1,9 1,1

Mutaties bestemmingsreserves 0,5 0,3 5,5

Netto  resultaat -5,3 -1,6 6,6

Begroting naar kostendragers: (bedragen x € 1 miljoen)
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BIJLAGE 3: TARIEVEN 2019
  TARIEF 2019 TARIEF 2018 HEFFINGSMAATSTAF BEGROOT AANTAL

HEFFINGSEENHEDEN
WATERSYSTEEMBEHEER          
WATERSYSTEEMHEFFING          
Ingezetenen €  88,12 85,59 Woonruimte 279.400
Gebouwd:      
- Binnendijks   0,06243% 0,06355% WOZ-waarde 66.743.000.000
- Buitendijks   0,01561% 0,01589% WOZ-waarde 1.232.000.000
Ongebouwd:      
- buitendijks onbemalen € 13,75 12,09 Hectare 830
- buitendijks onbemalen wegen € 68,77 60,44 Hectare 170
- buitendijks bemalen € 41,26 36,26 Hectare 700
- buitendijks bemalen wegen € 96,28 84,61 Hectare 10
- binnendijks onbemalen € 55,02 48,35 Hectare 2.045
- binnendijks onbemalen wegen € 110,04 96,70 Hectare 95
- binnendijks bemalen € 82,53 72,52 Hectare 239.180
- binnendijks bemalen wegen € 137,55 120,87 Hectare 8.655
Natuur € 7,56 4,58 Hectare 46.500
VERONTREINIGINGSHEFFING      
Woningen en bedrijven die rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen. € 57,20 57,20 Vervuilingseenheid 29.950
ZUIVERINGSBEHEER        
ZUIVERINGSHEFFING        
Woningen, forfaitaire bedrijven, tabelbedrijven, meetplichtige bedrijven € 57,20 57,20 Vervuilingseenheid 909.850
BRUTO BELASTINGOPBRENGSTEN          
Watersysteembeheer € 89.648.261 87.121.730    
Zuiveringsbeheer € 52.043.420 51.954.760    
KWIJTSCHELDING EN ONINBAARHEID          
Kwijtschelding € 3.235.000 3.170.000    
Oninbaarheid € 760.000 770.000    
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BIJLAGE 4: KLIMAATAGENDA 

Met het algemeen bestuur is afgesproken dat ze geïnformeerd worden over de 
voortgang van de klimaatagenda. Daarvoor is de tabel met de 40 acties aangevuld met 
een extra kolom, waarin de stand van zaken is opgenomen.

NR ACTIE WANNEER INITIATIEF TYPE ACTIE1 TOELICHTING WAAR STAAN WE NU?
MITIGATIE

1 Duurzame slibverwerking Voor 2020 WF Lopend Bestuur maakt binnenkort strategische keuze De voorbereidingen liggen op koers.
2 Zonnepanelen plaatsen Voor 2020 WF Lopend Mogelijke aanvullende opdracht extra zonnepanelen 

afhankelijk van keuze rond energiefabriek
Het project ligt op koers.

3 Vaststellen keuzes 
energieneutraal 2025

1e helft 2018
(volgordelijk 
na bestuurlijke 
keuze energie-
fabriek)

WF Lopend Met acties 1 en 2 kunnen we tot 68% energieneutraal 
kunnen zijn in 2022. Het energieteam brengt 
momenteel in kaart op welke manier we in 2025 
100% energieneutraal kunnen zijn. 

Hier moeten bestuurlijke keuzes in gemaakt worden. 
Zoals bij de energie-inkoopstrategie. Bijvoorbeeld 
keuzes rond inkoop windenergie, en meer 
zonnepanelen plaatsen op dijken. Dit hangt samen 
met acties 4 en 11.

4 Overstappen op garanties van 
oorsprong (GVO’s) van lokale 
(Friese) herkomst

2018 WF Lopend Als onderdeel van de reguliere inkoop van energie. 
Besluitvorming over kostendekking maakt onderdeel 
uit van de begrotingscyclus. 

Vanwege het kostenaspect is het bestuur in 2017 
gevraagd om GVO’s in te kopen van Europese Wind 
i.p.v. lokaal. In verband met de grote kostenstijging 
past het niet in de begroting om over te stappen 
op lokale GVO’s. Deze wens wordt echter wel 
meegenomen in de voorbereiding van het nieuwe 
energiecontract voor 2021 en verder. 

5 Onderzoek naar uitstoot 
lachgas en methaan

2018-2019 WF Nieuw Er zijn al een aantal waterschappen die hieraan 
meten (Waternet, Dommel). Gebruik makend van 
hun ervaringen kunnen wij dit in 2018 doen. Omdat 
dit een nieuw waterschapsthema is waarin wij één 
van de koplopers zijn, dekken we de kosten uit het 
innovatiebudget.

Het STOWA onderzoek hiernaar is binnenkort klaar. 
Op basis hiervan kijken wij wat onze stappen kunnen 
zijn. Dit wordt meegenomen met de Beheernota 
zuiveren.

De volgende onderdelen zijn in deze bijlage opgenomen:
1. Mitigatie
2. Adaptatie – waterveiligheid
3. Adaptatie – klimaatbestendig en waterrobuust
4. Adaptatie – watertekort en hittestress
5. Bewustwording

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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6 Verkenning duurzame 

mobiliteit
2018 WF Lopend Er staat in het MP dat er een plan komt voor 

verduurzamen mobiliteit. Er loopt momenteel 
al een verkenning naar het vergroenen van ons 
leasecontract. Dit kan een eerste stap zijn richting 
duurzame mobiliteit.

Het leasebeleid is verduurzaamd. Nieuwe auto’s 
rijden elektrisch of op groen gas.  Er wordt 
onderzoek gedaan naar biodiesel voor ons materieel 
en de bussen. Voor woon-werkverkeer worden er 
in december 2018 een aantal maatregelpakketten 
gepresenteerd waarvan uit maatregelen in 
fases tussen nu en 2030 kunnen worden 
geïmplementeerd. 

7 Onderzoek duurzaam 
chemicaliëngebruik

2018 WF Meeliften In 2018 wordt het Integraal Zuiveringsplan 
(IZP) geactualiseerd. Dit is een belangrijk 
duurzaamheidsthema wat daarin meegenomen kan 
worden. 

Dit wordt meegenomen bij het opstellen van het  
Beheerplan Zuiveren, het maakt onderdeel uit van 
de te maken keuzes.

8 Verdere verduurzaming door 
middel van Maatschappelijk 
verantwoord inkopen en 
duurzaam GWW

Vanaf 2018 WF Lopend Wetterskip Fryslân ontwikkelt in 2018 beleid over 
hoe het invulling wil geven aan de doelstellingen 
uit het Manifest MVI (Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen) en de Green Deal Duurzaam Grond, 
Weg en Waterbouw (duurzaam GWW) 2.0 en het 
Grondstoffenakkoord. Tegelijkertijd gaan we door 
met onze doelstellingen op het gebied van duurzaam 
GWW en duurzaam inkopen.

Er wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van 
het plan van aanpak, oplevering eind 2018. Doel is 
om MVI intergraler onderdeel te laten maken van de 
werkprocessen binnen WF. 

9 CO2-reductie opnemen 
in uitvoeringsprogramma 
veenweide

2018 Provincie Meeliften/
Nieuw

Op dit moment werken provincie en WF aan een 
uitvoeringsprogramma. In 2017 hebben wij CO2-
uitstoot daarbij als belangrijk thema op de agenda 
gezet. Dit is een belangrijk thema omdat de uitstoot 
zeer groot is, en omdat het vraagstuk complex is. 
Dit vraagt daarom de komende jaren extra aandacht 
en nauwe samenwerking met alle betrokkenen. 
Hier kunnen we goed gebruik maken van de 
participatieve vaardigheden waar sinds 2016 een 
ontwikkelprogramma op is ingezet. 

In juli 2018 is de ‘Tussenstap veenweide’ door 
zowel provinciale staten als het Algemeen bestuur 
vastgesteld. Daarmee is zowel door de provincie 
als het waterschap jaarlijks  € 1,25 miljoen 
gereserveerd voor uitvoering van de veenweidevisie 
voor de periode 2020-2030. Beperking van CO2 
emissie uit veenweide is hier een expliciet onderdeel 
van. In enkele gebieden is gestart met het integraal 
gebiedsproces te komen tot gebiedsgerichte 
invulling van de doelstellingen.

10 Voorbeeldproject warmte uit 
oppervlaktewater

2019 WF, gemeente Nieuw Er zijn al een aantal waterschappen die hier ervaring 
mee opdoen (bijv. Vallei en Veluwe, Rijnland). 
Technisch gezien is dit niet innovatief, het is robuust 
en er zijn sluitende businesscases te maken. Qua 
governance is het wel nieuw. Daarom willen we, 
gebruik makend van hun ervaringen, een Fries 
voorbeeldproject starten in 2018. Omdat dit een 
nieuw waterschapsthema is waarin wij één van 
de koplopers zijn, dekken we de kosten uit het 
innovatiebudget.

Ook in ons werkgebied worden initiatieven 
ontwikkeld.

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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11 Randvoorwaarden voor 

gebruik assets door anderen 
voor energieopwekking 

2018 WF Lopend Omwille van de waterveiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit heeft WF het standpunt ingenomen dat 
er geen zonnepanelen op de primaire keringen 
geplaatst mogen worden. Wel volgen we de 
verkenning van zonnepanelen op dijken, die 
momenteel bij de waterschappen Zuiderzeeland en 
Scheldestromen wordt uitgevoerd, op de voet.

Er is overzicht van de interne mensen die betrokken 
zijn bij dit onderwerp. 

12 Visie op Fries 
‘Energielandschap’ in 
Omgevingsvisie

2018 Provincie Meeliften WF is nauw betrokken bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie. In dat traject zullen we dit ambtelijk 
en bestuurlijk hoog op de agenda zetten.

Dit onderwerp is onder de naam ‘klimaatlandschap’ 
hoog op de agenda gezet in ambtelijk overleg over 
Omgevingsvisie. In december 2018 is er bestuurlijk 
overleg over de Omgevingsvisie, dan kan DB het 
hoog op de agenda zetten.

ADAPTATIE - WATERVEILIGHEID
13 Uitvoeren HWBP Doorlopend Rijk Lopend Project Koehool-Lauwersmeer is aangepast aan de 

hand van de resultaten van de nieuwe beoordeling. 
De verkenningsfase loopt.
Project Lauwersmeerdijk wordt versneld uitgevoerd 
en zit in een combineerde verkennings- en planfase. 
Voor 1 december wordt ook de beoordeling van de 
Lauwersmeerdijk met de ILT afgerond. We zetten 
ons in om de Lauwersmeerdijk als project op de 
programmering 2020-2025 te krijgen. 

14 Adviseren over de te 
reserveren ruimte voor 
innovatieve dijkconcepten

2018 WF Meeliften WF is nauw betrokken bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie. In dat traject zullen we dit ambtelijk 
en bestuurlijk hoog op de agenda zetten.

Geagendeerd voor concept-ontwerp omgevingsvisie. 
Als de versnelde zeespiegelstijging gaat vragen om 
een stap naar bredere dijken of dijklandschappen is 
het verstandig om de ruimtelijke reserveringszones 
bij de primaire waterkeringen hierop ook aan te 
passen.

15 Maken strategie 
meerlaagsveiligheid op 
Impactanalyse

2018 Veiligheids-regio Lopend WF gaat in 2018 met 3Di overstromingsbeelden 
maken op basis waarvan de partners in de 
Veiligheidsregio een impactanalyse maken voor de 
rampenbestrijding (3e laag). En op basis hiervan 
adviseren over ruimtelijke maatregelen (2e laag). 

Door vertrek projectleider bij Veiligheidsregio 
is e.e.a. vertraagd mbt ontwikkelen 
handelingsperspectieven. Veiligheidsregio zoekt 
naar invulling vacature.

Aandacht voor 2e laag heeft WF hoog op de 
agenda gezet van de Omgevingsvisie. Dit zal ook bij 
gemeentelijke omgevingsvisies en plannen moeten 
gaan gebeuren.

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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16 Risicogericht ontwerpen 

regionale keringen
2018 WF Lopend Hierbij worden kansrijke gebieden in beeld 

gebracht die het boezemsysteem in extreme 
situaties, wanneer retentiegebieden al zijn ingezet, 
verder kunnen ontlasten. Deze zijn input voor de 
gebiedsdialoog zoals bedoeld in het Deltaplan RA 
(zie actie 19).

De strategie wordt geschreven en voorgelegd aan het 
DB. Om de regionale waterkeringen aan te passen 
aan klimaatverandering agendeert WF de ruimtelijke 
reserveringszones bij regionale waterkeringen in het 
kader van de omgevingsvisie.

ADAPTATIE - KLIMAATBESTENDIG EN WATERROBUUST
17 Uitvoeren stresstest stedelijk 

gebied
2017 – 2018 FBWK Lopend De Friese stresstest is toonaangevend in Nederland 

in de zin dat alle gemeenten meedoen, al het 
bebouwde gebied in kaart wordt gebracht, het 
onderwijs nauw betrokken is en alle sectoren binnen 
gemeenten en provincie (RO, ruimtelijke inrichting, 
civiel, groen) actief en direct worden betrokken in de 
vorm van masterclasses. 

Gereed en opgenomen in Friese klimaatatlas versie 
1.0

18 Uitvoeren stresstest landelijk 
gebied

Voorjaar 2018 WF Nieuw Voor de watersystemen in het landelijk gebied is 
nog geen stresstest voorzien, die wordt uitgevoerd 
met reeds bestaande modelinstrumentaria die ook 
gebruikt zijn voor de kaarten ‘Normering Regionale 
Wateroverlast’ (NRW). In overleg met KNMI bepalen 
we de neerslaggegevens die we daarbij gebruiken. 

Stresstest wateroverlast landelijk gebied is gereed 
en opgenomen in Friese klimaatatlas versie 1.0.

19 Gebiedsdialoog voeren en 
strategie opstellen

2018 FBWK Meeliften Voor het stedelijk gebied zijn hierover afspraken uit 
het FBWK. Voor het landelijke gebied voeren we de 
gebiedsdialoog zoveel mogelijk binnen de bestaande 
overlegstructuren zoals de Streekagenda.

Diverse gebiedsdialogen als ‘pilot’ uitgevoerd. De 
klimaatdialogen leveren bouwstenen voor de Friese 
klimaatadaptatie strategie.

20 Opstellen lange termijn visie 
Friese boezem

2019 Provincie of WF Lopend In 2018 voeren we een analyse uit van alle relevante 
bouwstenen (TBW, grondwaterstudie, Grutsk op ‘e 
Romte, ecologische boezemvisie). Op basis van deze 
verkenning besluiten we samen met de provincie wie 
het opstellen van de lange termijn visie gaat trekken. 

Start vanaf 1 januari 2019 in nauwe samenwerking 
met de provincie Fryslân.

21 Evaluatie veiligheidsplan 2018 en verder WF Meeliften Als onderdeel van de gebiedsdialoog gaan we ons 
Veiligheidsplan in 2018 in samenspraak met alle 
relevante gebiedspartners evalueren.

Is klaar, herijking Veiligheidsplan in 2022 op basis 
van nieuwe KNMI scenario’s

22 Uitvoeringsagenda opstellen 2019 FBWK Lopend Conform afspraken in het Deltaplan RA, en de 
afspraken die we hierover in Fryslân hebben 
gemaakt in het FBWK.

Wordt na klimaatdialoog ingevuld. Moet volgens 
Deltaplan RA uiterlijk in 2020 gebeuren.

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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23 Ruimtelijke adaptatie koppelen 

aan beheer, onderhoud en 
investeringsprogramma

Voor 2020 WF Meeliften Wanneer de gezamenlijke regionale 
uitvoeringsagenda is opgesteld, vertaalt WF de 
afspraken daaruit naar de eigen strategisch-
tactische beheernota’s (afvalwaterketen, boezem 
en deelsystemen, waterkeringen). Dit vertaalt 
de ambtelijke organisatie vervolgens door naar 
beheerplannen en investeringsprogramma’s 
(operationeel).

Wordt na klimaatdialoog ingevuld.
Eerste vertaalslag is in strategisch-tactische 
beheernota’s. Maar zal ook van invloed zijn op onze 
advisering richting gemeenten (gaat verder dan de 
watertoets).

24 Adviseren koppelkansen 
adaptatie bij ruimtelijke 
opgaven derden

Doorlopend Provincie, gemeen-
ten

Meeliften WF heeft nu een toetsende rol (watertoets). 
Proactief adviseren betekent dat we eerder onze 
kennis en kunde inzetten en dat we daarvoor 
voldoende zijn uitgerust met ‘tools’ zoals de Friese 
klimaateffectatlas. Zie ook actie 27.

Klimaat wordt betrokken in advisering vanaf 
start planproces van gemeenten en ook provincie 
via “boodschappenlijst” en in watertoets en 
wateradviezen. Is nog niet geborgd in het proces. 

25 Landelijk actief kennis over 
adaptatie delen

Doorlopend Rijk Nieuw We gaan actiever netwerken om kennis te halen en 
te brengen, met als doel zelf effectiever te worden 
en tegelijkertijd anderen waterbeheerders daarbij 
te helpen. Dit geven we onder andere vorm door 
deelname aan het Noord-Nederlands netwerk 
klimaatadaptatie. DB heeft besloten hier actief 
aan deel te nemen. Dit noordelijke netwerk  is 
een initiatief in navolging van het internationale 
klimaatinstituut Global of Excellence on Climate 
Adaptation, dat in Groningen en Rotterdam wordt 
gevestigd.

WF neemt deel aan RBO Noord voor het thema 
ruimtelijke adaptatie en aan het ambtelijk netwerk 
Ruimtelijke Adaptatie van de Unie. 

26 Stimuleringsprogramma 
opstellen om private 
initiatieven voor ruimtelijke 
adaptatie te stimuleren

Vanaf 2018 FBWK Nieuw In het deltaplan RA is afgesproken dat decentrale 
overheden vanaf 2018 een gezamenlijk 
stimuleringsprogramma voor hun regio opstellen 
om private initiatieven voor ruimtelijke adaptatie te 
stimuleren.

We gaan in klimaatdialoog goed luisteren: waar is 
behoefte aan. Hoe kunnen we initiatieven faciliteren? 
Ook wordt goed gekeken naar ervaringen met o.a. de 
pilot pilot Omgevingswet Noordwest Fryslân.
Op basis daarvan bepaalt bestuur of er een 
stimuleringsprogramma moet komen en hoe die er 
uit moet zien.

27 Samenstellen Friese 
klimaateffectatlas

Vanaf 2018 WF Nieuw Wordt gevuld met kaarten en informatie over de 
effecten van klimaatverandering die momenteel 
binnen verschillende projecten in beeld 
gebracht. Wordt een interactieve tool die helpt 
bij onze adviesrol bij RO-plannen en ruimtelijke 
inrichtingsvraagstukken (actie 24 en 29). Draagt bij 
aan de bewustwording ten aanzien van de risico’s en 
stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
van burgers en bedrijven (actie 38, 39).

Versie 1.0 op 26 nov 2018 gereed

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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28 Friese Klimaatstrategie 

borgen in nieuw beleid
Vanaf 2019 WF Lopend Wordt bij de volgende actualisatie van het WBP, IZP, 

Veiligheidsplan en andere relevante beleidsplannen 
meegenomen.

Wordt onder andere meegenomen in de beheernota 
Zuiveren die momenteel wordt opgesteld (voorjaar 
2019 gereed). En daarna meegenomen bij herziening 
van andere beleidsplannen.

29 Adviseren bij 
vertalen van Friese 
klimaatadaptatiestrategie naar 
Omgevingsvisie en –plannen

Vanaf 2019 WF Meeliften WF is nauw betrokken bij het opstellen van de 
provinciale Omgevingsvisie. In dat traject zullen 
we dit ambtelijk en bestuurlijk hoog op de agenda 
zetten. Daarnaast werkt WF intensief samen met 
de Friese gemeenten en provincie in kader van 
De Friese Aanpak; klimaatadaptatie heeft daarin 
prominente plek gekregen; vooral begeleiden 
en adviseren bij vertaling naar gemeentelijke 
omgevingsvisies en -plannen

Diverse instrumenten zijn al beschikbaar, zoals de 
klimaatatlas, 3Di. 
Daarnaast stelt Cluster Plannen stelt een 
raamwerk/ boodschappenlijstje per regio op. 
De advisering krijgt meer richting wanneer de 
Friese klimaatadaptatiestrategie gereed is (naar 
verwachting eind 2019).

30 Regionale normering 
wateroverlast (NRW) hanteren 
als uitgangspunt voor 
stresstests en dialogen

Vanaf 2018 WF Lopend De bestaande Regionale normering wateroverlast 
(NRW) laat zien waaraan de watersystemen in de 
huidige situatie moeten voldoen. Daarnaast voeren 
we een stresstest uit (zie maatregel 18). Deze 
kaarten vormen het uitgangspunt voor de dialogen. 

De stresstests gaan over omstandigheden 
die extremer zijn dan de normen waarop de 
watersystemen zijn ingericht. Deze zijn in de 
klimaatatlas opgenomen.
Actualisatie van de normen vindt plaats nadat KNMI 
met nieuwe klimaatscenario’s heeft opgesteld 
(2021). 

31 Klimaat adviseren bij 
aanpassen lokale regelgeving

Vanaf 2018 Gemeenten Nieuw WF heeft nu een toetsende rol (watertoets). Proactief 
adviseren betekent dat we eerder onze kennis en 
kunde inzetten en dat we daarvoor voldoende zijn 
uitgerust met (model)instrumenten.

WF heeft een actieve inbreng richting de DPRA-
werkgroep die een verkenning doet naar de 
aanpassing van bouwregelgeving.

32 Bestrijdingsplannen 
rampenbeheersing aanvullen 
met scenario’s op basis van 
impactanalyse en stresstests

Vanaf 2018 WF Lopend Maakt onderdeel uit van de reguliere 
actualisatiecyclus van de bestrijdingsplannen.

Aanpassen bestrijdingsplannen wacht op afronding 
impactanalyse en stresstest.

33 Plan maken voor 
schadebeperking tijdens en na 
een calamiteit

2019 Veiligheids-regio Meeliften Als onderdeel van de strategieontwikkeling 
meerlaagsveiligheid (maatregel 15)

Door vertrek projectleider bij Veiligheidsregio 
is e.e.a. vertraagd mbt ontwikkelen 
handelingsperspectieven. Veiligheidsregio zoekt 
naar invulling vacature.

ADAPTATIE - WATERTEKORT EN HITTESTRESS
34 Voortzetten deelname 

onderzoeksprogramma 
Deltaplan Zoet water

2018 en verder Rijk Lopend Lopende onderzoeksprojecten, zoals Spaarwater, 
voortzetten.

Spaarwater is geëvalueerd, het rapport is afgerond. 
Nieuwe projecten worden opgezet, zoals Boeren 
meten water. Waterbeschikbaarheid wordt de 
komende twee jaar verder uitgewerkt onder de 
noemer Duurzaam Beheer Zoetwater.

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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35 Visie TBW uitwerken voor 

watertekort, en hittestress op 
de watersystemen in beeld 
brengen

2018 WF Meeliften TBW visie vastgesteld door AB in okt 2018.
Kaartbeelden zijn (nog) geen onderdeel van de 
Friese klimaatatlas. Waterconserveringsplannen van 
Wetterskip Fryslân en provincie (WHP-4 en WBP) 
meenemen/inbrengen in klimaatdialoog.

36 Onderzoeken gevolgen voor 
waterkwaliteit en natte 
natuur als input voor het KRW 
Stroomgebiedbeheerplan 3 
(2022-2027). 

2018 - 2021 WF Nieuw Willen we primair in Unieverband oppakken. 
Regionaal voeren we hier momenteel verkennende 
gesprekken over met onderwijsinstellingen over 
mogelijke onderzoeks- en stagetrajecten.

Mede op basis van de watersysteemanalyses starten 
in 2019 de gesprekken met de stakeholders in de 
verschillende gebieden. 

37 Grondwaterstudie 2018 Provincie Lopend De scenarioberekeningen van de grondwaterstudie 
leveren inzicht in de gevolgen van klimaat voor 
verzilting en watertekort, en in de mogelijke 
oplossingsrichtingen.  Deze zijn input voor de 
gebiedsdialoog zoals bedoeld in het Deltaplan RA 
(zie actie 19). 

De laatste scenario’s worden doorgerekend 
en er wordt gewerkt aan de rapportage. De 
grondwaterstudie wordt begin 2019 afgerond en 
wordt dan gedeeld met bestuurders van provincie en 
waterschap. 

BEWUSTWORDING
38 Maatschappelijke 

gebiedsdialoog
Vanaf 2018 FBWK Meeliften Zie actie 19: Een goede gebiedsdialoog draagt bij aan 

bewustwording. 
Vanuit FBWK wordt voorgesteld  om een 
gezamenlijke maatschappelijke campagne op 
te zetten voor 2019-2020 om waterbewustzijn te 
vergroten.

39 Bewustwording met 
communicatie ondersteunen

Vanaf 2018 FBWK Lopend Voor het stedelijk gebied doen we dit onder de 
regie van het FBWK conform het gezamenlijk 
ondertekende FBWK-akkoord. 

2019 staat in teken van klimaatdialogen (en 
bewustwording) door gemeenten in bebouwd gebied 
en WF in landelijk gebied.

40 Een pilot participatieve 
monitoring uitvoeren

Vanaf 2018 WF Nieuw Er lopen verkennende gesprekken met STOWA, 
Wetsus en bedrijfsleven over participatieve 
monitoring voor zwemwater in relatie tot 
recreatievaart. In 2018 willen we op basis hiervan 
een proefproject gaan opstarten. De kosten hiervoor 
dekken we uit het innovatiebudget.

De haalbaarheidsstudie voor de dipstickmethode 
voor de bepaling van E. coli in oppervlaktewater is 
in een cruciale fase: het proof of concept onderzoek 
heeft plaatsgevonden en heeft laten zien dat het 
principe werkt. Nu moet het nog worden omgezet 
in een dipstick en moeten er bedrijven gevonden 
worden die deze dipstick voor een acceptabele prijs 
kunnen produceren.

1  Er is onderscheid gemaakt tussen drie typen acties:  
 1. Lopend: Dit zijn acties die we al doen, of die geprogrammeerd zijn in het MP2018-2022. 
 2. Meeliften: Dit zijn acties die we nog niet doen, maar die meekunnen liften in bestaande projecten of processen. 
 3. Nieuw: Hierbij gaat het om nieuwe acties de nog niet zijn voorzien in een bestaand project of proces
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  2019 2020 2021 2022 2023

WATERVEILIGHEID
Tempo uitvoering O & K 7,4 7,6 7,9 8,5 9,2
Beheersvisie O & K 3,3 3,3 3,4 3,2 3,3
Overdracht  zandige kust 7,3 7,4 7,5 7,3 7,1
Legger + ruimtelijke reserveringen 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
Onderhoud dijken 4,0 4,1 4,1 4,3 4,4
Calamiteitenzorg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Veiligheidstoetsing 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5
Algemeen 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Muskusrattenbestrijding 3,1 3,1 2,9 2,7 2,8

27,9 28,4 28,5 28,7 29,4

VOLDOENDE WATER
Harmonisatie peilbeleid 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Legger waterlopen en kunstwerken 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
(Vervangings) investeringen 10,2 11,0 11,2 11,7 12,4
Integrale waterbeheersingsplannen 5,5 5,4 5,3 5,3 5,4
Baggeren 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
Onderhoud 24,9 25,1 26,3 26,0 26,5
Algemeen 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0
Monitoring 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
Keur 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8
Calamiteitenzorg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

52,2 53,1 54,4 54,5 56,1

  2019 2020 2021 2022 2023

SCHOON WATER
Waterketen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Huishoudelijke lozingen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Zuiveringtechnische werken 36,6 37,2 37,4 37,7 37,7
Saneren waterbodems 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1
Vergunningverlening 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Monitoring 5,2 5,3 5,5 5,3 5,5
Ecologie-kwaliteit 1,6 1,6 1,6 1,3 1,4
Onvoorzien en overig 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

46,0 46,8 46,6 46,5 46,8

BESTUUR EN ORGANISATIE
Communicatie en imago 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lasten voor de burger 4,8 5,0 5,1 5,2 5,2
Onvoorzien en overig 7,7 7,8 9,1 9,5 10,3
Bestuur 4,0 4,4 4,5 4,6 4,7
  17,5 18,1 19,6 20,3 21,1

TOTAAL 143,5 146,4 149,1 150,0 153,5

BIJLAGE 5: ONDERVERDELING NETTO LASTEN PER PROGRAMMA
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BIJLAGE 6: SAMENVATTING MAATREGELEN PER PROGRAMMA

MAATREGEL DIT WILLEN WE IN 2019 BEREIKEN

PROGRAMMA WATERVEILIGHEID

Beoordeling waterveiligheid primaire waterkeringen 
(2017-2022)

Maatregelen primaire keringen We ronden de beoordeling van de dijk (normtraject 1-2) en het duin (normtraject 1-1) van 
Schiermonnikoog af. Verder starten we met de beoordeling van het traject Afsluitdijk – Vijfhuizen 
(normtraject 6-3).

Overdracht primaire keringen Maatregelen primaire keringen We maken een gezamenlijk plan van aanpak voor de overdracht van het beheer van de primaire 
waterkeringen op de Friese Waddeneilanden. Op basis daarvan willen we concrete afspraken maken over 
de verdere voorbereiding en het moment van daadwerkelijke overdracht.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Maatregelen primaire keringen  1. We ronden de dijkverbetering op Ameland (16,6 km en 3 duikers) financieel af. 2. We monitoren het 
in de Waddenzeedijk Friese Kust aangebrachte Elastocoast. Daarbij betrekken we ook de resultaten uit 
vervolgonderzoeken.  3. In 2019 start de uitvoering van het project Lauwersmeerdijk. Het project ronden 
we in 2020 af.

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken in het 
kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Maatregelen primaire keringen We voeren vier onderzoeken uit naar multifunctionele dijken, effect van voorlanden op golven, dijk met 
voorland (procesinnovatie) en innovatieve asfaltbekledingen.

Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Maatregelen primaire keringen De verkenning van Koehool-Lauwersmeer is in uitvoering. Eind 2019 is de veiligheidsanalyse afgerond en 
hebben we zicht op mogelijke oplossingen.

Derde veiligheidsbeoordeling regionale waterkeringen  
(2016-2021)

Maatregelen regionale 
waterkeringen

We maken de ICT geschikt voor de stabiliteitstoets. Daarnaast zullen we bij wijze van proef een aantal 
kaderingen beoordelen op stabiliteit. Ook vergroten we onze kennis, vooral op het gebied van de stabiliteit. 
Deze kennis is nodig om tot een definitief oordeel te komen over de circa 450 kilometer keringen waarvoor 
nader onderzoek nodig is. Tevens voeren we de hoogtetoets uit en maken we een start met de analyse van 
de resultaten.

Programma verbeterwerken regionale waterkeringen Maatregelen regionale 
waterkeringen

We leveren circa 25 kilometer verbeterwerken op. Dit is het resultaat van projecten waarvoor de afgelopen 
jaren krediet is verstrekt. Daarnaast bereiden we in 2019 de uitvoering van kadetracés in de gebieden 
rondom Leeuwarden en Stavoren voor.

PROGRAMMA VOLDOENDE WATER

Watergebiedsplannen Maatregelen voldoende water We starten we met het opstellen van het laatste watergebiedsplan Westergo.

Revisie peilbesluiten Maatregelen voldoende water We stellen voor vier gebieden een ontwerp-revisiepeilbesluit op

Beheer Oevers Vaarwegen Maatregelen voldoende water
We ronden het onderzoek naar vier varianten voor oeverbeheer van de vaarwegen af. Na bestuurlijke 
besluitvorming wordt een plan voor implementatie uitgewerkt.

Peilbeheer van de Friese boezem Maatregelen voldoende water We stellen het geactualiseerd peilbesluit voor de boezem op
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MAATREGEL DIT WILLEN WE IN 2019 BEREIKEN

Uitwerking Veenweidevisie Maatregelen voldoende water Provinciale Staten stellen de ambitie voor de langere termijn vast. Dit gebeurt na bestuurlijke 
afstemming met het waterschap en mede op basis van de maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MKBA) die in het najaar van 2018 is gestart. Daarbij wordt ingezet op medefinanciering door het Rijk 
vanuit de klimaat enveloppe en de regio enveloppe. Deze ambitie krijgt in de tweede helft van 2019 een 
vertaling in het Uitvoeringsprogramma 2020-2030. Daarnaast zal in 2019 de integrale aanpak in enkele 
uitwerkingsgebieden doorgaan. In die gebieden waar ook andere wateropgaven spelen, zijn wij de trekker. 
Ook gaan we door met de pilots ‘onderwaterdrainage’, ‘grondwatergestuurd peilbeheer’ en ‘Boeren meten 
water’. Voor de hoogwatercircuits gaan we in 2019 een pilot uitvoeren waarin we de aanpak en het beleid 
in de praktijk willen ontwikkelen. Ten slotte stelt het algemeen bestuur in 2019 het flankerend beleid voor 
de peilwijzigingen in veenweidegebied vast. 

Het tegengaan van wateroverlast in de boezem en de 
deelsystemen

Maatregelen voldoende water Samen met de terreinbeheerorganisaties verkennen we potentiële bergingsgebieden. In diverse projecten 
realiseren we daadwerkelijk extra waterberging in en langs de boezem en in polders.

Duurzaam beheer zoetwater Maatregelen voldoende water Na vaststelling van de TBW-visie en afronding van de grondwaterstudie Fryslân, gaan we in 2019 verder 
met het uitwerken van duurzaam beheer zoetwater inclusief waterbeschikbaarheid. Parallel daaraan start 
in 2019 de beleidsevaluatie grondwaterbeleid. 

Participeren in provinciale ruimtelijke planvorming Maatregelen voldoende water We brengen advies uit over de ontwerp-Omgevingsvisie en de Milieueffectrapportage. In de loop van 2019 
is de definitieve Omgevingsvisie een feit. Dit is vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. 
Ook starten we in 2019 met het opstellen van de Friese boezemvisie. Dit doen we samen met de provincie.

Wateractieve stad Maatregelen voldoende water We starten met de klimaatdialoog met stakeholders in het stedelijk gebied. Deze dialoog moet leiden tot 
afspraken over maatregelen, rolverdeling en financiering.

Overdracht uitvoering onderhoud in bebouwd gebied Maatregelen voldoende water We evalueren de overeenkomst en rapporteren hierover.

Integraal onderhoudsplan waterlopen Maatregelen voldoende water We stellen we een geactualiseerd uitvoeringsprogramma baggeren vast.

PROGRAMMA SCHOON WATER

Waterkwaliteit KRW-waterlichamen Maatregelen waterkwaliteit We richten circa 30 km natuurvriendelijke oevers in langs boezemkanalen. Ook herprofileren we circa 
25 km van de beken. Verder verbreden we circa 1 km van de KRW-hoofdwatergangen en circa 4 km van 
de overige hoofdwatergangen. Daarmee loopt deze verbreding nog achter op planning. Ook hebben we 
in 2019 circa 10 km natuurvriendelijke oevers langs de KRW-hoofdwatergangen ingericht. Daarnaast 
bereiden we de uitvoering voor van 4 tot 6 verdiepte maalkommen met zuiveringsmoerassen. In 2019 zijn 
bovendien zes vismigratieknelpunten opgelost. Een deel van alle vispassages zullen we pas in de periode 
2022-2027 aanleggen. Dit omdat de renovatie of vervanging van de betreffende gemalen pas na 2021 
plaats kan vinden. Een aantal andere knelpunten is vervallen. De totaalopgave tot eind 2021 is daarom 
bijgesteld. In 2019 leveren we geen extra ondiepwaterzones op. Wel monitoren we de aangelegde ondiepe 
luwe zones en volgen de autonome ontwikkeling van de vegetatie. Het KRW-maatregelenpakket gaat voor 
de periode 2016 tot en met 2021 uit van een gemiddelde productie per jaar (zie overzicht). In de praktijk 
fluctueert de realisatie en hangt deze af van de oplevering van concrete projecten.
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MAATREGEL DIT WILLEN WE IN 2019 BEREIKEN

Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Maatregelen waterkwaliteit We stemmen af met belanghebbenden in het KRW-gebiedsproces. De voorbereiding en de resultaten 
van het gebiedsproces delen we met het bestuur. In 2018 zijn voorbereidende onderzoeken en analyses 
uitgevoerd. Deze lopen voor een deel door in 2019. Op basis hiervan formuleren we concept doelen en 
maatregelen die we daarna in het gebiedsproces met belanghebbenden afstemmen. De uitkomsten 
daarvan verwerken we in ontwerp plannen die we in 2020 vaststellen en ter inzage leggen. Definitieve 
vaststelling vindt plaats in 2021.

Waterkwaliteitsdoelen overige wateren Maatregelen waterkwaliteit We hebben het advies aan de provincie opgesteld over doelen voor overige wateren in stedelijke gebieden, 
in landbouwgebieden en in natuurgebieden.  

Maatregelen zwemwater Maatregelen waterkwaliteit We actualiseren de zwemwaterprofielen van circa vijf zwemwaterlocaties en stellen hiervoor 
verbetermaatregelen op. Deze leggen we voor aan de eigenaar en/of de locatiebeheerder die de 
maatregelen vervolgens uitvoert. Vaak zijn er meer maatregelen per locatie. De locaties die ‘slecht’ of 
‘aanvaardbaar’ scoren geven we prioriteit.

Uitvoeringsprogramma Emissies Maatregelen waterkwaliteit We gaan door met de projecten uit het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer. Daarnaast stimuleren we 
met diverse activiteiten de inzameling van vuilwater.

Waterbodemsaneringen Maatregelen waterkwaliteit We ronden de saneringen van de waterbodem in de Schipsloot nabij Wolvega en de Âldfeart bij 
Surhuisterveen af. Ook starten we met de sanering van de verontreinigde waterbodems in Franeker.

Project Zonnepanelen Maatregelen waterketen We voorzien circa twaalf zuiveringen van panelen. In 2018 hebben we bepaald om welke zuiveringen het 
gaat. In 2019 starten we met de realisatie. De verwachting is dat we in 2020 het gehele project hebben 
afgerond.

Project Duurzame slibverwerking Maatregelen waterketen In het voorjaar van 2019 ronden we de voorbereiding voor de aanbesteding van de werkzaamheden 
in Leeuwarden af. De uitvoering van het project start naar verwachting in het najaar. Voor de locatie 
Heerenveen verwachten we in 2019 de MER-procedure en de aanbesteding af te ronden.

Nieuwe probleemstoffen Maatregelen waterketen Met het project Medischoon werken we aan bronbeleid voor medicijnafval. Daarnaast doen we onderzoek 
naar de aanwezigheid van medicijnresten in het oppervlaktewater en de toxische effecten hiervan. Dit 
laatste onderzoek is een vervolg op de hotspotanalyse die op rwzi’s is uitgevoerd. Ook verkennen we de 
mogelijkheden voor duurzame zuiveringstechnieken.

Terugwinning grondstoffen Maatregelen waterketen In 2019 willen we een kansrijke afzetroute voor cellulose in beeld hebben. Voor Bioplastics willen we in 
samenwerking met andere waterschappen een eerste stap zetten in de voorbereiding voor de realisatie 
van een pilot productie locatie.
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