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Watergebiedsplan Linde heeft ter inzage gelegen van 8 april tot en met 19 mei 2016. Er zijn twee 

zienswijzen ingediend. In deze antwoordnota beantwoordt Wetterskip Fryslân de zienswijzen en 

geeft aan of het plan moet worden aangepast. Tevens is aan het einde van deze antwoordnota een 

ambtelijke wijziging van het watergebiedsplan opgenomen. 

 

De procedure voor de behandeling van de zienswijzen is als volgt. 

 

1. De antwoordnota wordt besproken door het dagelijks bestuur in haar vergadering van 14 juni 

2016. Het dagelijks bestuur besluit of de antwoordnota en het watergebiedsplan met eventuele 

aanpassingen kunnen worden voorgelegd aan het algemeen bestuur voor vaststelling. Hierna 

ontvangen de indieners van een zienswijzen de antwoordnota en worden ze actief geïnformeerd 

over de vervolgstappen. 

 

2. De adviescommissie WFB (Watersysteembeheer landelijk gebied en Friese boezem) bespreekt de 

antwoordnota in haar vergadering van 27 juni 2016 en stelt een advies op voor het dagelijks bestuur 

over de vaststelling van de antwoordnota en het watergebiedsplan. Indieners van een zienswijze 

kunnen de vergadering van de adviescommissie WFB bijwonen en desgewenst hun zienswijze 

toelichten. Hiervoor moet vooraf contact worden opgenomen met het bestuurssecretariaat van het 

waterschap via tel. 058 – 292 2222 of email bestuursadviseurs@wetterskipfryslan.nl. 

 

Als u uw zienswijze wilt toelichten, houdt u er dan rekening mee dat de adviescommissie niet in alle 

gevallen concreet kan ingaan op uw zienswijze omdat het watergebiedsplan een plan op hoofdlijnen 

is. De knelpunten en kansen voor verbeteringen die wij in het plan signaleren, moeten na vaststelling 

van het plan eerst verder worden uitgewerkt tot concrete maatregelen. Wij doen dit zoveel mogelijk 

met alle belanghebbenden. U wordt door ons geïnformeerd als wij de maatregelen uitwerken voor 

het gebied waarop uw zienswijze betrekking heeft. 

 

3. Het algemeen bestuur besluit in haar vergadering van 12 juli 2016 of de antwoordnota en het 

watergebiedsplan met eventuele aanpassingen kunnen worden vastgesteld. De vergadering is 

openbaar, maar zienswijzen kunnen dan niet worden toegelicht. Tegen het besluit van het algemeen 

bestuur kan geen beroep worden ingesteld omdat het watergebiedsplan een plan op hoofdlijnen is 

waarin geen concrete maatregelen staan die het waterschap wil uitvoeren. Het plan is een 

beleidsvoornemen. Als het bestuur later besluit projectplannen en peilbesluiten uit het 

watergebiedsplan te laten maken en uit te laten voeren, worden die ter inzage gelegd. Tegen elk 

projectplan en peilbesluit kan vervolgens wel weer bezwaar en beroep worden ingesteld. Zoals 

genoemd informeert het waterschap de indieners van een zienswijze als de uitwerking van het 

watergebiedsplan in maatregelen en peilbesluiten een relatie heeft met hun zienswijze. 
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1 Boijl 

 WFN1605137 

a Inspraakreactie 

 Bij punt 62 van de knelpuntenkaart heeft het waterschap "de Stellingwerven" in het verleden 

een duiker gelegd naar de Riete om bij extreme regenval deze duiker te kunnen gebruiken 

zodat de percelen aan de zuidkant van de Boijlerweg, die bij ons bedrijf horen, regenwater 

kunnen afvoeren zodat we de schade aan gewassen kunnen minimaliseren. In het verleden 

hebben we veel gewasschade en kwaliteitsschade aan onze exportprodukten gehad, wat zich 

vertaald heeft in grote financiële schades. Vandaar dat we toen in overleg met het waterschap 

"de Stellingwerven" een duiker hebben geplaatst bij punt 62 van de knelpuntenkaart. Deze 

duiker wordt alleen gebruikt, in overleg met het Wetterskip, bij extreme regenval, waarbij 

grote schades kunnen ontstaan. In het verleden hebben we door het gebruik van deze duiker 

een aantal keren schades kunnen minimaliseren. Er zit een slot op deze duiker dus dit slot kan 

alleen maar door medewerkers van het Wetterskip geopend worden. Ik wil u met klem vragen 

deze mogelijkheid open te houden voor de toekomst. Bij extreme regenval is het natuurlijk de 

taak van het Wetterskip om de grote hoeveelheid water zo snel mogelijk af te voeren zodat 

schades geminimaliseerd worden. Op dat moment moeten we natuurlijk niet aan vasthouden 

en bergen denken. 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 In de huidige situatie blijft de duiker bestaan en beslist de rayonbeheerder van WF of water 

via de Riete kan worden afgevoerd. Als o derdeel a  deelge ied : Noord olde –Elsloo  
gaan we na of deze situatie is te verbeteren.  

 Aanpassingen van het watergebiedsplan 

 Beschrijving van de situatie met de duiker opnemen bij deelge ied : Noord olde –Elsloo . 
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2 LTO Noord 

 WFN1606906 

a Inspraakreactie 

 Op pagi a 6, o der Water o erlast op la d ou gro de  i  de E ologis he Hoofdstru tuur  
ontbreekt de toezegging (zie ook pagina 87) dat van het stand still principe kan worden 

afgeweken indien het niet te verwachten is dat de functie landbouw ook daadwerkelijk wordt 

aangepast. Deze zinsnede zou ook toegevoegd kunnen worden bij de uitwerking van de 

verschillende deelgebieden zoals Deelgebied 9: Linde, omgeving Lindebos, Madeweg op 

pagina 58-59. Dit geeft aan jonge en vitale bedrijven in deze gebieden de bevestiging dat ze 

niet op slot worden gezet. 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 De aanvulling dat van het stand still principe kan worden afgeweken als niet is te verwachten 

dat landbouw wijzigt in natuur, voegen we toe op pagina 36. Dit is van toepassing op alle 

deelgebieden waarin de provincie landbouwgrond als EHS heeft begrensd. Wij vinden het dan 

ook overbodig om dit bij de deelgebieden te herhalen.  

 Aanpassingen van het watergebiedsplan 

 Op pagi a 6, o der Water o erlast op la d ou gro de  i  de E ologis he Hoofdstru tuur  
toevoegen dat van het stand still principe kan worden afgeweken indien het niet te 

verwachten is dat de functie landbouw ook daadwerkelijk wordt aangepast. 

b Inspraakreactie 

 Voor de schoon-wateropgave adviseren we ook om gebruik maken van de kennis en aanpak 

van Deltaplan Agrarisch Water (DAW). DAW is een samenwerking van het Wetterskip, de 

Provinsje Fryslân en LTO Nederland en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de 

wateropgaven in agrarische gebieden. Hiermee is al veel ervaring opgedaan bij de pilot in 

Appelscha. 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 We nemen uw suggestie ter harte bij de verdere uitwerking (bepalen van maatregelen) van 

het watergebiedsplan.  

 Aanpassingen van het watergebiedsplan 

 Geen aanpassingen. 
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3 Ambtelijke wijzigingen 

 niet in Corsa geregistreerd 

a Aanpassing van het watergebiedsplan 

 Corrigeren: Een aantal in de tabel Gewenst peilbeheer (bijlage 3) genoemde mogelijke 

tegengestelde eisen aan het peilbeheer staan niet op de kaart Gewenst peilbeheer; een 

tege gestelde eis  op de kaart Ge e st peil eheer is iet ge u erd. 
 


