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Opening
Mevrouw Rispens (lid Dagelijks Bestuur) opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.
Het doel van de avond is om het concept-watergebiedsplan te presenteren. Het waterschap
wil graag weten of de streek de bevindingen van het waterschap herkent en of er nog zaken
ontbreken. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om verschillende kaarten te
bekijken en vragen te stellen. Opmerkingen en aanvullingen kunnen via een
reactieformulier worden ingediend.
Wat is een watergebiedsplan
Voor het totale beheergebied van Wetterskip Fryslân worden 20 watergebiedsplannen
opgesteld. Deze plannen gaan over het waterbeheer in het landelijk gebied inclusief de
verspreide bebouwing. In een watergebiedsplan worden knelpunten en optimalisatiekansen
in het watersysteem geïnventariseerd. Het watergebiedsplan is gericht op 5 thema`s:
1
2
3
4
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Gewenst peilbeheer voor landbouw en natuur
Wateroverlast
Droogte
Schoon water (Kaderrichtlijn Water)
Optimalisatie waterbeheer

Het watergebiedsplan is een plan op hoofdlijnen. De benodigde maatregelen om het
watersysteem te verbeteren worden na de vaststelling van het watergebiedsplan nader
uitgewerkt in deelprojecten. De planning van de deelprojecten is afhankelijk van de
prioriteit van de knelpunten en de beschikbare middelen van het waterschap. Bij de nadere
uitwerking van deelprojecten worden belanghebbenden betrokken.
Inhoud watergebiedsplan
De heer de Lange (projectleider) licht de totstandkoming en de inhoud van het plan toe.
Het watergebiedsplan is opgesteld door Wetterskip Fryslân. De resultaten van het
watergebiedsplan zijn tussentijds voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van belangengroepen in het gebied zoals de gemeenten, LTO en
natuurorganisaties.

De belangrijkste bevindingen in het gebied Tusken Ie en Swemmer zijn:
- beperkt aantal knelpunten en optimalisatiekansen
- grotendeels een goede functiebediening
- op enkele locaties wateroverlast tijdens extreem natte perioden
- veel krappe watergangen (zomeronderhoud nodig)
- functieconflict natuur en landbouw in het Bûtenfjild
Vragen en opmerkingen
Vraag: Waarom zitten er geen recreatieondernemers in de klankbordgroep?
Antw: Het watergebiedsplan is een plan op hoofdlijnen. Er worden nog geen maatregelen in
het watergebiedsplan uitgewerkt. Dit gebeurt na de vaststelling van het watergebiedsplan
in deelprojecten. In dat stadium is het zinvol voor de recreatiesector om aan te haken bij
plannen van het waterschap.
Vraag: Zijn er criteria op basis waarvan de prioriteit van deelprojecten bepaald wordt?
Antw: De volgende criteria worden gehanteerd bij de prioritering van deelprojecten:
- Risico; wat is de kans op schade als niet direct maatregelen worden genomen.
- Kans op financiële bijdragen van derden.
- Mogelijkheden om opgaven in combinatie met werkzaamheden van derden uit te voeren
(werk-met- werk).
- De impact op het imago van het waterschap en mate van draagvlak in de streek voor de
maatregelen.
Vraag: Wat is een gebiedscollectief?
Antw: Een gebiedscollectief is een samenwerkingsverband van onder andere agrarische
natuurverenigingen in een gebied. De belangrijkste taak van de gebiedscollectieven is de
uitvoering van het agrarisch natuurbeheer. In Friesland zijn sinds kort 7 gebiedscollectieven.
Opm: De waterkwaliteit in Rinsumageast is een toenemend probleem. Het water stinkt erg
en er gaan vissen dood (afgelopen zomer 7 dode vissen gevonden).
Antw: Dit probleem is bekend bij het waterschap. Er treedt verstikking op in het water
vanwege kroos. Met de gemeente is afgesproken om dit jaar als proef het kroos uit de sloot
te verwijderen en de effecten te monitoren.
Opm: Het is beter om het winterpeil en zomerpeil gelijk te houden in de Falomsterfeart. Een
variabel peil heeft negatieve effecten op de oevers.
Antw: Het voornemen van de provincie is om in een gebiedsproces het gewenste peilbeheer
voor dit gebied nader uit te werken.
Vraag: Hoe wordt omgegaan met andere belangen bij een gewenste peilverhoging?
Antw: Voordat het peil wordt aangepast worden de effecten op de omgeving onderzocht.
Aanpassingen worden altijd van te voren besproken met belanghebbenden. Ook is er een
peilbesluitprocedure nodig om het waterpeil te veranderen. Hierop is inspraak mogelijk.

Opm: Het functieconflict in het Bûtenfjild wordt niet herkend door alle agrariërs in het
gebied.
Antw: De natuur in het Bûtenfjild wordt in de huidige situatie nog niet optimaal bediend.
Het waterschap concludeert dat het onmogelijk is om voldoende doelrealisatie te
realiseren voor zowel de functie natuur in het Bûtenfjild als de aangrenzende
landbouwgebieden. Om deze reden is dit gebied als functieconflict benoemd.
Vraag: In hoeverre heeft zandzuiging in het Eeltjemar invloed op de bodemdaling?
Antw: Dit is niet bekend bij het waterschap. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag.
Opm: Boeren hebben een probleem als de gedoogplicht wordt ingezet voor het verbreden
van watergangen. Grond wordt steeds belangrijker in de agrarische sector.
Antw:. Het waterschap heeft een resultaatverplichting vanuit Europa voor het realiseren
van een goede waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). De ambitie is om de
waterkwaliteitsdoelen in samenwerking met de streek te realiseren. Het waterschap
gebruikt de gedoogplicht pas als laatste middel. Om het verlies aan landbouwgrond te
compenseren is het soms mogelijk om sloten te dempen.
Opm: Waarom wordt er door het waterschap niet dieper gehekkeld?
Antw: Het waterschap moet zich houden aan de gedragscode Flora en Fauna. Hierin is
opgenomen dat de bodem ongemoeid moet worden gelaten.
Opm: Watergangen groeien steeds sneller dicht door waterplanten.
Antw: Dit komt doordat er vanwege de gedragscode Flora en Fauna lichter gehekkeld moet
worden. De wateraan- en afvoer mag echter niet in het geding komen.
Vraag: Is er in het watergebiedsplan ook aandacht voor recreatieve functies, zoals
kanoroutes?
Antw: Het waterschap heeft niet de taak om recreatieve functies te ontwikkelen.
Initiatieven hiervoor moeten bij andere partijen vandaan komen. De recreatiesector kan bij
de uitwerking van deelprojecten aanhaken.
Opm: De stem van de inwoners komt weinig aan bod in het watergebiedsplan. Zij willen ook
wat met water (recreatieve functie).
Antw: Door middel van het watergebiedsplan wordt in beeld gebracht wat er op het gebied
van waterbeheer moet gebeuren. Hier kan de recreatieve sector op inspelen.
Vraag: Wordt de Veenwoudstervaart nu ook gebaggerd nu het waterschap de
vaarwegbeheerder is?
Antw: Deze vaart wordt deels gebaggerd. Afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen kan
dit veranderen.
Vraag: Bereikt het waterschap iedereen voor inspraak op het watergebiedsplan?
Antw: Het is niet mogelijk om iedereen te bereiken, omdat het plangebied groot is. Bij de
uitwerking van deelprojecten worden belanghebbenden altijd persoonlijk benaderd.

Vraag: Waarom worden de dorpen niet betrokken in het watergebiedsplan? Er is
bijvoorbeeld sprake van rotte beschoeiing in Veenwoudsterwal omdat de beschoeiing `s
winters niet onder water staat.
Antw: Dit probleem kan in het peilbesluit dat voor het hele plangebied wordt opgesteld
meegenomen worden.
Vervolg
Tijdens de bijeenkomst kunnen via een reactieformulier opmerkingen of aanvullingen
ingediend worden. Het waterschap gaat deze reacties beoordelen en zonodig verwerken in
het watergebiedsplan. Vervolgens wordt het watergebiedsplan ter inspraakrijpverklaring
aan het AB voorgelegd. Daarna ligt het plan 6 weken ter inzage en is er de mogelijk om
zienswijzen in te dienen. Tot slot stelt het AB het watergebiedsplan definitief vast.

