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Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Fryslân 

“Foar ús takomst” 

Ten behoeve van de bestuursperiode 2019 – 2023  
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“Het wordt tijd voor een betere 

balans tussen economie en 

ecologie” 
1. Tieneke Clevering - Warten 
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Speerpunten Water Natuurlijk Fryslân  
Water Natuurlijk Fryslân gaat zich de 
komende vier jaar inzetten om deze 
maatregelen uit te voeren.  

1. Water Natuurlijk Fryslân vindt 
klimaatverandering een serieus en 
bedreigend probleem voor de 
samenleving in Nederland en in het 
Wetterskipsgebied in het bijzonder. Die 
klimaatverandering brengt onder 
andere zeespiegelstijging en extreem 
weer met zich mee. Dat leidt tot 
wateroverlast maar ook tot periodes 
van extreme droogte. We moeten dus 
tijdig maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat we de voeten drooghouden, 
maar ook zorgen voor betere berging 
van water ten behoeve van droge 
periodes. Vergroening van ons 
beheergebied, zowel op grote 
(parkeerpleinen) als kleine schaal 
(tuinen) is hierbij noodzakelijk. Dit is ook 
goed voor de biodiversiteit en het 
behoud insecten waaronder de bijen en 
vlinders Dit alles moet in samenhang 
met verduurzaming en sterke 
verbetering van de biodiversiteit van 

onze samenleving, op alle niveaus, 
worden georganiseerd. 
2. Water Natuurlijk Fryslân wil af van 

het al tientallen jaren geldende 
adagium in het waterpeilbeheer van 
‘Peil volgt functie’. De koers wordt: 
‘Functie volgt peil’. Dit zal 
gerealiseerd worden in overleg met 
onder andere de belangrijkste 
belanghebbenden in dit kader: de 
agrarische sector. 
 

3. Water Natuurlijk Fryslân wil als 
eerste concrete stap het waterpeil in 
de veenweidegebieden verhogen 
om zo de CO2 uitstoot tegen te 
gaan en kostbare natuur terug te 
brengen. Grondgebonden 
landbouw (natuur inclusief) met 
meer aandacht voor natuur en 
milieu is hierbij van groot belang. 
Vooral ook omdat daardoor de 
weidevogelstand verbetert. Wij 
willen de kieviten en grutto’s terug in 
ons Friese landschap!   

4. Water Natuurlijk Fryslân gaat 
werken aan een actieve 
stimulerende Wetterskip-

organisatie teneinde mensen, 
bedrijven en gemeenten te 
stimuleren om zo veel mogelijk 
stenen te vervangen door groen. 
 

5. Water Natuurlijk Fryslân is van 
mening dat duurzaamheid een 
kernwaarde van de waterschap 
organisatie is, waarbij het doel is dat 
het Wetterskip zijn eigen organisatie 
in de komende én daaropvolgende 
bestuursperiode (samen dus acht 
jaar) geheel circulair inricht 
(energie, zuivering en infra).  

 
 

6. Water Natuurlijk Fryslân gaat 
werken aan een Wetterskip dat niet 
alleen beheert, maar het voortouw 
neemt in het toekomstbestendig 
maken van ons beheergebied. 
Hierbij hoort dat de Friese wateren 
aantrekkelijk en toegankelijk 
moeten zijn voor de sportvisserij en 
de recreatie. Meer 
natuurvriendelijke oevers en 
vispassages passen in dat beeld. 
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7. Water Natuurlijk vindt duurzame 
bescherming van de waterkwaliteit 
van essentieel belang. Daarom 
worden de maatregelen in het kader 
van de ‘Kaderrichtlijn Water’ 
onverkort uitgevoerd; zoveel 
mogelijk in samenspraak met de 
agrarische sector op basis van 
bestaande afspraken als het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 
Emissieplan en het Convenant 
erfafspoeling. Indien mocht blijken 
dat bij de evaluatie in 
beoordelingsjaar 2021 de in 
Europees verband gestelde doelen 
voor 2027 niet zullen worden 
gehaald, dan zal het Wetterskip 
extra maatregelen nemen om de 
doelen alsnog te realiseren.  

8. Water Natuurlijk Fryslân gaat in 
samenwerking met de inwoners, 
bedrijven en organisaties in het 
beheergebied zorgen voor een 
duurzame samenhang; schoon, 
veilig en voldoende! 

9. Water Natuurlijk Fryslân staat voor 
een eerlijke verdeling van de kosten 
met het accent op het principe dat 
de vervuiler (en gebruiker) betaalt.  
Het kwijtscheldingsprincipe is actief 
van toepassing voor mensen die de 
lasten niet kunnen dragen.  

Leeswijzer  
Dit programma zorgt ervoor dat je per 

onderwerp weet wat de plannen van Water 

Natuurlijk Fryslân zijn. Zo geven we per 

onderwerp aan wat er goed gaat en willen 

behouden en waar het veel beter (vaak 

groener) kan. Het verkiezingsprogramma 

geeft richting aan de fractie van Water 

Natuurlijk Fryslân tijdens de 

coalitieonderhandelingen en in de nieuwe 

bestuursperiode en is natuurlijk nooit 

helemaal compleet. De komende vier jaar 

zal de fractie ook weer te rade gaan bij de 

leden, achterbanorganisaties en andere 

experts om te vragen wat hun ideeën zijn. 

Wil je ook meedenken? Word dan lid en doe 

mee! 
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“Nu is het moment om de natuur 

op waarde te schatten!”   
 2. Irona Groeneveld - Burgum 
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Lijsttrekker Tieneke Clevering 
20 Maart is het weer zo ver. We kunnen met 

z’n allen weer naar de stembus voor die 

gekke waterschapsverkiezingen. Wanneer 

ik erover spreek volgen er vaak rare 

gesprekken: “Kan er geen raad van bestuur 

boven dat waterschap?”. “Waarom moeten 

we daar nu op stemmen dan? We willen 

toch gewoon dat het veilig en schoon is.”  

Hierop antwoord ik dat er wel degelijk iets 

te kiezen valt.    “Dus wij kiezen al die 

mensen in dat waterschapsbestuur?”   “Nee 

we kiezen niet alle mensen via de 

verkiezingen, er zijn ook geborgde zetels. 

Daar werken wij mee samen”. Ik word 

wazig aangestaard: “En al die 

waterschappen hebben dan een Dijkgraaf 

die aan het roer staat?”   En daar moet ik 

dan ook weer op antwoorden dat dat niet zo 

is.  “Sommige waterschappen hebben een 

Watergraaf.   Maar die staan ook niet aan 

het roer, het Algemeen Bestuur is de 

hoogste baas van het waterschap. Omdat 

het over best veel gemeenschapsgeld gaat 

waar we goeie dingen mee moeten doen.” 

Waar gaan deze verkiezingen over?  

Deze verkiezingen gaan over belangrijke 

onderwerpen voor Fryslân: bijvoorbeeld 

over veenweide en klimaatverandering.  En 

als dat u nou niet gelijk tot de verbeelding 

spreekt is dat helemaal niet erg. We 

beseffen best dat we een aantal waternerds 

bij elkaar zijn. Maar we zitten er, hopelijk, 

wel namens u. We zouden het daarom fijn 

vinden dat u snapt waar wij voor strijden. 

 

 

Daarom onze hoofdpunten hier op rij:  

 We maken Fryslân weer geschikt voor 

weidevogels.  

 We brengen de CO2-uitstoot in 

veenweidegebieden terug 

 De vervuiler en gebruiker betalen de 

rekening 

 Waterpeilen worden gebaseerd op wat 

goed is voor natuur en recreatie 

 Voorbereiden op klimaatverandering: 

we moeten meer water vasthouden 

voor droge periodes.   
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“Een vereniging vol kundige 

mensen met hart voor groen op het 

blauwe gebied” 
 Jelle Arjaans – Afdelingsvoorzitter Water Natuurlijk Fryslân  
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Wetterskip Fryslân over 50 jaar  
Water Natuurlijk Fryslân kijkt verder dan 

alleen de komende bestuursperiode van 

vier jaar. Hoe zien het Wetterskip – als het 

nog bestaat – en Fryslân er over vijftig jaar 

uit, in 2070 dus? 

Fryslân is natter en groener geworden, 
binnen en buiten de steden en dorpen. De 
landbouw is vergevorderd met de transitie 
naar grondgebonden en natuur-inclusieve 
landbouw. Weidevogelpopulaties hebben 
zich al grotendeels hersteld. 
 
Vanaf 2030 is het Wetterskip, als 
organisatie, zelf al klimaatneutraal (dus 
geen uitstoot meer van CO2). Na 2030 is 
het Wetterskip warmte uit oppervlaktewater 
en zonne-energie gaan leveren aan 
industrie en huishoudens. 
De zeespiegel van de Waddenzee is 
inmiddels ruim 60 cm gestegen. Het spuien 
van overtollig zoet water via Harlingen en 
het Lauwersmeer is nauwelijks meer 
mogelijk. Door de klimaatverandering zijn 
ook de buien veel heftiger en zijn er vaak 
lange droge periodes. 
 
Het Wetterskip heeft het watersysteem 

daarop aangepast. Door de hogere 
zeespiegel is de verzilting langs de 
Waddenzee toegenomen. Verzilting 
bestrijden met doorspoelen met 
IJsselmeerwater is beëindigd. In verzilte 
gebieden is overgegaan op zoutminnende 
teelten of telen op zoetwaterlenzen op de 
bodem. 
 
De zeedijken zijn onherkenbaar: groener, 
vaak breder, soms bebouwd. De veiligheid 
hangt niet alleen af van zeedijken, maar 
wordt ook op andere manieren 
gewaarborgd (meerlaagsveiligheid: eerst 
de dijk, dan de compartimenten erachter, 
desnoods evacuatie).  
Langs de Waddenzee is in navolging van 
‘Holwerd aan Zee’ een groot experiment 
aan de gang om te kijken of grote gebieden 
langs de Waddenzee door sedimentatie de 
zeespiegelstijging kunnen volgen. 
Omdat het peil van het IJsselmeer niet 
dramatisch is verhoogd, ondanks de 
zeespiegelstijging, is de IJsselmeerkust 
nauwelijks veranderd. Wel is op 
verschillende plaatsen het IJsselmeer-
water naar binnen gehaald, zodat de 
natuurlijke verbinding tussen het water en 

de achterliggende kust is hersteld. Op 
zoveel mogelijk plaatsen langs de hele 
kust, maar ook in Fryslân zelf, zijn 
visverbindingen en visvoorzieningen 
aangebracht. Door de vismigratierivier en 
een gewijzigd spuiregiem heeft de visstand 
in het IJsselmeer zich weer kunnen 
herstellen. 
 

 
 
De boezem is in oppervlakte vergroot en 
voor die boezem geldt een variabel peil, 
zodat in natte periodes de boezem een 
watervoorraad kan vormen voor het 
overbruggen van drogere periodes. 
Voormalig ‘butlân’ heeft op een flink aantal 
plaatsen zijn functie voor wateropvang in de 
natte periodes teruggekregen en dat 
‘butlân’ staat ’s winters vaak onder water. 
Een neveneffect is, dat de begroeiing in die 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfj_zyoZ_dAhVEM-wKHQTRDAwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.woudagemaal.nl/&psig=AOvVaw0_k5Q4bBmDEilYf8YJMcws&ust=1536078882209807
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gebieden vanzelf laag blijft: Leuk voor de 
zeilers! 
 
De huidige gemalen, waarvan de 
belangrijkste het Woudagemaal en het 
Hooglandgemaal zijn (voor afvoer naar het 
IJsselmeer) zijn samen met de zeegemalen 
Ropta en Vijfhuizen nog steeds door de 
aanpassingen aan het watersysteem en 
toegenomen opvangcapaciteit, voldoende 
om het overtollige water in Fryslân kwijt te 
raken, dankzij de aanpassingen aan het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
watersysteem en toegenomen 
opvangcapaciteit.  
Maar ook de polders zijn drastisch 
veranderd. De waterstanden zijn gemiddeld 
veel hoger en binnen de polders is ook 
gezorgd voor opvang van overtollig water. 
Het aantal peilvakken, nu 8000, is 

gehalveerd om het watersysteem robuuster 
te maken. In de veengebieden is door 
verschillende maatregelen, waaronder 
verhoging van de waterstanden, de oxidatie 
van het veen grotendeels stopgezet. De 
landbouw in die gebieden is mede daarom 
natuur-inclusief en veel extensiever 
geworden. Ook in andere gebieden is de 
landbouw aangepast aan de natuur. Het 
gebruik van gif en kunstmest in de 
landbouw is helemaal teruggedrongen. 
Bermen van watergangen en wegen zijn 
(kleine) natuurgebiedjes. Weidevogels 
zoals de kievit en grutto zijn grotendeels 
weer terug. Maar ook voor insecten is het 
goed toeven in Fryslân. 
 
Ook op de hogere (zand)gronden wordt het 
water zoveel mogelijk vastgehouden, door 
veel groen en meanderende beken en 
riviertjes, zoals het Koningdiep en de Linde. 
Veel natuurgebieden zijn uitgebreid, ook 

om opnieuw veen te krijgen. Dankzij een 

‘grondbank’ is veel voormalige 

landbouwgrond omgevormd tot natuur. In 

gebieden met een krimpende bevolking, 

vooral langs de IJsselmeer- en 

Waddenkust, heeft dat geleid tot de 

vorming van nieuwe natuurgebieden. 

Binnendijkse en buitendijkse natuur is weer 

met elkaar in verbinding gebracht en de 

natuurlijke dijken vormen daarin geen 

scheiding meer. 

In steden en dorpen is het verharde 

oppervlak verkleind en vervangen door 

groen. Er is meer wateropvang voor de 

steviger buien en om hittestress te 

voorkomen. Ook zijn er in de steden weer 

meer wateroppervlakten teruggekomen. 

Onder andere door het openleggen van 

eerder gedempte grachten en kanalen. Al 

het verharde oppervlak, zowel daken van 

gebouwen als wegen in stedelijk gebied, is 

losgekoppeld van het riool en loost 

rechtstreeks op het oppervlaktewater. 

Overstorten van vuilwaterriool behoort tot 

het verleden. 

2070 
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“Water ?” 

“Natuurlijk !” 
9. Froukje Hernamdt - Iens 
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De basis volgens Water Natuurlijk Fryslân  

Water Natuurlijk Fryslân staat voor 

duurzaam, integraal en maatschappelijk 

verantwoord waterbeheer, voor zowel het 

oppervlaktewater als het grondwater. Het 

doel is schoon, gezond en ecologisch goed 

functionerend water in een veilige en 

aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dit 

betekent dat wij de belangen van veiligheid, 

natuur, milieu, landschap, recreatie, 

cultuurhistorie, landbouw, wonen en 

werken met elkaar in verband en in 

evenwicht brengen. Water Natuurlijk staat 

ook voor een kostenbewust en transparant 

Wetterskip.  

Algemene uitgangspunten: 
Water is in de ruimtelijke ordening een 

ordenend en sturend principe. Het 

watersysteem van oppervlaktewater, 

grondwater en hemelwater vormt een 

samenhangend geheel met de ondergrond 

en de natuurlijke processen. In combinatie 

met de grote invloed op weer en klimaat 

vormt water een toonaangevende factor in 

onze activiteiten en onze omgeving. Water 

Natuurlijk laat zich leiden door enkele - 

elkaar aanvullende - basisprincipes in het 

waterbeheer, waarbij voorop staat dat 

voorkomen beter is dan genezen: 

 vasthouden > bergen > afvoeren 

 schoon houden > scheiden > zuiveren 

 besparen > hergebruiken > 

verantwoord lozen 

Daarbij wordt gewerkt binnen de 

maatschappelijke context en met het 

solidariteitsprincipe en niet het 

afwentelingsprincipe voorop: 

 de vervuiler en gebruiker betalen, in 

combinatie met 

 de baathebber betaalt mee aan de 

kosten van degene die de maatregelen 

neemt 

Daarnaast ligt voor Water Natuurlijk Fryslân 

de kracht in de regio; van opschaling is 

alleen sprake als het nodig is om te komen 

tot een beter resultaat. Water Natuurlijk 

Fryslân weet dat het alléén soms sneller 

gaat, maar dat je soms sámen verder komt. 

Innovatie begint meestal klein, 

implementatie van wat zich bewezen heeft 

moet natuurlijk grootschalig. Om aan te 

geven waar Water Natuurlijk Fryslân voor 

staat, zijn de hierboven geformuleerde 

uitgangspunten vertaald naar concrete 

richtlijnen, zodat duidelijk is welke stem we 

water geven. Daarom pleiten we voor een 

Wetterskip dat via het waterbeheer actief 

aan de slag gaat om ook aanverwante 

doelen te bereiken op het gebied van bij 

voorbeeld: 

 De waterpeilen in ons beheergebied 

passen bij een vorm van landbouw die 

zorgt voor herstel van de 

weidevogelpopulaties.  

 

 Behoud van het veen en realiseren van 

landbouw die zich aanpast aan de 

behoud. Het initiatiefvoorstel van de 

groene fracties in de Staten is een 

eerste stap in die richting (zie 

paragraaf Veenweide). 

 

 Het Wetterskip is verantwoordelijk voor 

de waterkwaliteit. Water Natuurlijk 

Fryslân streeft naar gezond water dat 
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goed is voor de flora en fauna. Maar 

ook naar gezond water dat het mogelijk 

maakt om de natuur te beleven. 

Beleven van deze natuur als 

watersporter, recreant of 

natuurliefhebber.  

 

 Landschap en cultuurhistorie. Water 

Natuurlijk Fryslân ziet het waarborgen 

van het Friese Landschap waarin water 

een belangrijke rol speelt tot een taak 

van het Wetterskip.  

 

 Lokale duurzame energie, hier hoort 

een energieneutraal Wetterskip bij. Dit 

realiseren wij voor 2025. Dit doet het 

Wetterskip op een proactieve wijze. 

Dat wil zeggen dat het Wetterskip inzet 

op de volgende zaken: 

 

 Het Wetterskip agendeert, stimuleert 

en creëert bewustwording.  

 

 Het Wetterskip is de trekker van de 

klimaatagenda in Fryslân. Water 

Natuurlijk Fryslân ziet het Wetterskip 

niet enkel als een uitvoeringsorgaan, 

maar als een overheid met een brede 

taakopvatting. 

 

 Het Wetterskip voert regie, maar hoeft 

niet alles zelf uit te voeren. Ook 

innoveert het Wetterskip (bijvoorbeeld 

met andere vormen van waterbeheer). 

Innovatie bevordert 

kennisontwikkeling.  

 

 Wetterskip Fryslân is er samen met de 

provincie verantwoordelijk voor dat 

innovatie en onderzoek op het gebied 

van water gestimuleerd wordt en is dan 

ook medeverantwoordelijk voor het 

voortbestaan van Wetsus. 

 

 Het Wetterskip bevordert 

samenwerking tussen partijen, zoals 

Rijk, Provincie en Gemeenten. De 

huidige missie van Wetterskip Fryslân 

is goed, maar de nadruk moet in de 

praktijk meer op het integrale karakter 

van het waterbeheer gelegd worden.  

 

 Vermindering van energiegebruik en 

de opwekking van duurzame energie 

heeft hoge prioriteit. Daarnaast is het 

belangrijk dat de uitstoot van lachgas 

en methaan drastisch vermindert. 

 

 Fosfaat en andere mineralen worden 

maximaal teruggewonnen om daarmee 

te voorkomen dat deze nieuw 

aangevoerd moeten worden. 

 

 Onderzoek naar en toepassing van 

schonere en energiezuiniger 

zuiveringstechnieken dan de nu 

gangbare zuivering met terugwinning 

van biogas. 

 

 Onderzoek naar en toepassing van 

gebruik van warmte en koeling uit 

rioolwater en effluent (gezuiverd 

afvalwater), en waar dit niet tot 

thermische verontreiniging leidt, van 

oppervlakte- en grondwater. 

 

 Bestaande 

rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten 

opnieuw ingericht worden om de 

uitstoot van broeikasgassen te 

verminderen.  
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 Investeren in energiebesparing en het 

opwekken van duurzame energie heeft 

de voorkeur boven het inkopen van 

duurzame energie. 

 

 Inkoop van duurzame energie alleen 

als dit additioneel is, dat wil zeggen: 

direct leidt tot nieuw opgesteld 

duurzaam vermogen (geen 

greenwashing). 

 

 Dubbeltellingen van energiebesparing, 

duurzame energieopwekking, tonnen 

CO2-reductie wordt voorkomen door 

dit in contracten te regelen. 

 

 Niet alleen gemalen dienen zo snel 

mogelijk visveilig te worden gemaakt, 

Water Natuurlijk Fryslân pleit ook voor 

het afzien van (bijna altijd visonveilige) 

waterkrachtcentrales, tenzij die 

veiligheid kan worden aangetoond 

(nee, tenzij). 

 

  

Water Natuurlijk 

Fryslân vindt dat bij 

het bepalen van de 

leidende fractie tijdens 

de formatie, moet 

worden uitgegaan van 

de fractie met de 

meeste zetels. 
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 “Voor behoud van het mooie, 

unieke Friese landschap is goed en 

duurzaam waterbeheer 

essentieel!”.  
 3. Monique Plantinga - Aldeboarn  
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Gezond water en gezond leven 
 

 Water Natuurlijk Fryslân streeft naar 

water van goede kwaliteit voor 

mens en dier, nu en in de toekomst. 

Denk hierbij aan een goede 

drinkwaterkwaliteit en een goede 

zwemwaterkwaliteit in heel Fryslân. 

We willen investeren in ecologisch 

goede waterkwaliteit en natuur. 

 

 Veilig water is schoon en ecologisch 

gezond water. Dat betekent dat er 

geen verontreinigende stoffen in het 

water moeten komen en dat de 

wateren zo zijn ingericht dat planten 

en dieren daar goed kunnen leven 

(natuurvriendelijke oevers, 

paaiplaatsen et cetera). 

 

 Waterverontreiniging wordt zoveel 

mogelijk bij de bron aangepakt. 

Hierbij hanteren we de volgorde: 

voorlichting, educatie en 

handhaving. Water Natuurlijk 

Fryslân wil meer werk maken van 

het opsporen en straffen van de 

overtreders.  

 

 Naast de inzet van wettelijke 

maatregelen en handhaving, wordt 

de overbemesting door ruimtelijke 

maatregelen teruggedrongen, zoals 

de aanleg van teeltvrije zones en 

bufferstroken van spuit- en 

mestvrije zones. Water Natuurlijk 

Fryslân stimuleert innovatie bij de 

bedrijfsvoering, zodat bijvoorbeeld 

de veehouderij een meer gesloten 

systeem kan worden zonder 

emissies. 

 

 Medicijnresten, middelen om 

onkruid te bestrijden of gewassen te 

beschermen, allerlei nieuwe stoffen 

die vrijkomen bij productiebedrijven, 

microplastics: ze horen niet thuis in 

het water. Als die stoffen in het riool 

terechtkomen, zijn de kosten om het 

afvalwater te zuiveren hoog. Als ze 

in de sloot of de bodem 

terechtkomen, kunnen ze flora en 

fauna en ook onze eigen 

gezondheid aantasten.  

 

 Duurzaam waterbeheer betekent 

het in standhouden van voldoende 

en goed grondwater voor de 

drinkwatervoorziening. Naast 

grondwater voor 

drinkwatervoorziening moet er 

voldoende grondwater voor 

natuurkwaliteit beschikbaar zijn.  

 

 Goede controle van 

afvalwaterlozing op het riool, en 

vooral op het voorkómen van 

vervuiling, door samen met de 

‘vervuilers’ te zoeken naar 

innovaties. Bijvoorbeeld het gebruik 

van andere, minder vervuilende 

middelen, of zuivering bij de bron, 

zoals een ziekenhuis. 

 

 De leefomgeving van 

watergebonden dieren verbetert 

Water Natuurlijk Fryslân door het 

toepassen van visvriendelijke 

pompen en vijzels, en vispassages 

bij stuwen, gemalen en sluizen. 
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 Water Natuurlijk Fryslân maakt zich 

sterk voor een permanent verbod 

van moderne bestrijdingsmiddelen 

die zeer schadelijk zijn voor een 

natuurlijk functionerend 

watersysteem, zoals de neo-

nicotinoïden en 

diergeneesmiddelen. 

 

 Bij het handhaven van bestaande 

en het toestaan van nieuwe 

gewasbeschermingsmiddelen 

streeft Water Natuurlijk Fryslân naar 

gesloten systemen (zoals bij 

glastuinbouw) of bewezen 

onschadelijkheid voor mens en 

natuur. Op deze wijze heeft het 

toepassen ervan geen negatief 

effect op het watersysteem. 

 

 Het water dat uit de 

waterzuiveringen komt, mag de 

kwaliteitsdoelstelling van het 

oppervlaktewater niet in de weg 

staan. Is dit wel het geval dan, wordt 

verdergaande zuivering toegepast 

door bijvoorbeeld een extra trap aan 

een zuivering toe te voegen. 

 

 Alle wateren in Fryslân die als 

zwemwatergebied zijn aangeduid 

zijn van zwemwaterkwaliteit. 

 

 Wij willen de vuilwaterlozingen in de 

recreatievaart aanpakken door: 

voorlichting intensiveren bij onder 

andere de toegangsvaarten naar 

het beheergebied, maar ook bij 

jachthavens, beurzen en 

vakbladen, subsidie van vuil- 

waterafvoerpunten, bestaande vuil- 

waterafvoerpunten reactiveren en 

toezicht en handhaving. 

Mentaliteitsverandering is 

essentieel. 

 

 Aanpakken van blauwalg en e-

colibacterie. Blauwalgenbloei kan 

een probleem vormen en wordt 

vaak veroorzaakt door een slecht 

functionerend watersysteem. Hierbij 

moet erkend worden dat blauwalg 

een natuurlijk fenomeen is dat niet 

altijd bestreden hoeft te worden, 

omdat het tijdelijk van aard is 

(enkele weken) en lang niet altijd 

een gezondheidsrisico vormt. De e-

colimeter om mensen zelf in staat te 

stellen e-colikwaliteit van het water 

te beoordelen wordt tegen kostprijs 

beschikbaar gesteld. 

 

 Daadwerkelijk aanpakken van 

erfafspoeling via voorlichting, 

stimulering en sanctionering. 

 

 We gaan investeren in ecologische 

waterkwaliteit door geleidelijk toe te 

werken naar een natuurlijker 

peilverloop in de Friese boezem via 

een gecontroleerd experiment met 

een goede monitoring 

 

 Het waterbewustzijn vergroten door 

informatie op kaarten met lozingen, 

blauwalg, e-colibacterie etcetera.  

 

 Het beschermen van kwetsbare 
inheemse soorten en 
natuurgebieden waar deze soorten 
leven tegen invasieve, schadelijke, 
exoten in en om het water.  
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 Doorgaan met de aanleg van 
visvriendelijke gemalen en vis-
passages bij geschikt achterland.  

 Wetterskip Fryslân zet zich 
maximaal in om de doelen van de 
Kaderrichtlijn Water binnen de 
gestelde termijn te halen. 

 Ook buiten de Kaderrichtlijn Water 
is de ontwikkeling van flora en 
fauna, boven en onder water, in 
inrichting en beheer het 
uitgangspunt.  

 Illegale onttrekking van grondwater 
wordt aangepakt en er wordt 
ingezet op het verminderen van 
onnodig gebruik van grond- en 
oppervlaktewater.  

 Monitoren is de basis voor kennis 
over veilig, schoon en gezond 
water. Daar moet dus geld en 
capaciteit voor zijn. 

 Gaswinning brengt risico’s op 
vervuiling van het grondwater en de 
effecten op de waterhuishouding 
met zich mee als gevolg van het 
gebruik van chemicaliën en het 
vrijkomen van radioactief materiaal. 

Water Natuurlijk Fryslân verzet zich 
tegen gaswinning omdat veiligheid 
van drinkwater voorop dient te staan 
en omdat voor fossiele energie 
alternatieven bestaan.  

 Water Natuurlijk Fryslân verzet zich 
tegen zoutwinning onder de 
Waddenzee en het gebruik van 
diesel bij zoutwinning, gezien de 
daarmee gepaard gaande risico’s 
op bodemdaling en op 
diesellekkage. 

Kaderrichtlijn Water  
De Kaderrichtlijn Water is een Europese 

richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit 

van de Europese wateren in 2027 aan 

bepaalde eisen moet voldoen. Water 

Natuurlijk Fryslân wil de afspraken die 

hierover gemaakt zijn, uitvoeren en de 

inspanning om de doelen te halen, 

voortzetten: 

 Natuurvriendelijke oevers (en deze 

beter bereikbaar maken voor 

sportvissers). 

 

 Beekherstel Koningsdiep en Linde 

(indien nodig met inzet van 

onvrijwillige functieverandering). 

 

 We realiseren meer vispassages bij 

geschikt achterland, ook de kleinere 

wateren. 

 

 We staan voor een voortvarende 

uitvoering van de Kaderrichtlijn 

Water. We houden ons aan de 

termijnen van de KRW en gaan niet 

mee in het oprekken van termijnen.  

 

 Aanpak verzilting: niet langer alleen 

door doorspoelen. Aanpakken door: 

hotspots zoute kwel te isoleren en 

van passende functie (brakke 

natuur of zilte landbouw) te 

voorzien.  
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 “Als we ons willen verzekeren van 

een leefbare toekomst moeten we 

op korte termijn een nieuw 

evenwicht tussen behoud en groei 

realiseren”    
 7. Fedde Bergsma - Ruigahuizen  
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Voldoende en veilig water  
 

 Veilige en toekomstbestendige 

waterkeringen zijn voor Water 

Natuurlijk Fryslân vanzelfsprekend. 

Bij het inrichten en investeren 

houden we rekening met de 

zeespiegelstijging: door de 

zeespiegelstijging als gevolg van 

klimaatverandering zullen de 

komende decennia de primaire 

waterkeringen (zeedijken) 

aangepast moeten worden. De 

kosten van veilige dijken in 

Nederland worden overeenkomstig 

de gemaakte afspraken tussen de 

Waterschappen en de 

Rijksoverheid verdeeld. Op dit 

moment betaalt het Wetterskip tien 

procent extra van de kosten voor de 

primaire keringen. Dit vindt Water 

Natuurlijk een oneerlijke verdeling, 

omdat de zeedijken ook inwoners 

van buiten Fryslân beschermt. 

 

 Iedereen moet aan de bak om 

klimaatverandering te verkleinen. In 

steden en dorpen bestaat het risico 

van hittestress: hoge temperaturen 

die gevaarlijk kunnen zijn voor de 

gezondheid van de inwoners. Het 

Wetterskip kan samen met 

inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en 

overheden maatregelen treffen. 

Innovatie is daarbij een 

sleutelbegrip. 

 

 Waterbeheer is belangrijk in de stad 

én op het platteland. Iedereen moet 

zich realiseren dat we kwetsbaar 

zijn voor overstromingen, vervuiling 

en verdroging, en dat water een 

cruciale rol speelt voor de veiligheid 

van onze leefomgeving. Water 

Natuurlijk Fryslân wil een 

waterbeheer dat rekening houdt met 

de fysieke leefomgeving van álle 

bevolkingsgroepen, én natuur, 

milieu en landschap. 

 

 Duurzaam waterbeheer vraagt 

nieuwe oplossingen voor nieuwe 

problemen, zoals de 

klimaatverandering, en 

experimenteren hoort erbij. Zowel 

qua techniek, financiering, 

samenwerkingsvormen (bestuurlijk) 

en verantwoordelijkheidsverdeling. 

Op grote én kleine schaal. 

 

 Bij verzilting wil Water Natuurlijk 

Fryslân experimenten met kwelders 

voor dijken om zo kosten te 

besparen en waardevolle 

ecologische zones te creëren. Voor 

meer informatie over deze plannen, 

kijk op: 

https://www.itfryskegea.nl/zilte-

vitaliteit/  

 

https://www.itfryskegea.nl/zilte-vitaliteit/
https://www.itfryskegea.nl/zilte-vitaliteit/
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 Water Natuurlijk Fryslân combineert 

veiliger met aantrekkelijker en 

interessanter. De inrichting en het 

(ecologisch) beheer van dijken en 

waterkeringen moet daarop 

aangepast worden. Dit betekent 

openstelling voor recreatief 

medegebruik, aandacht voor 

behoud van cultuurhistorisch 

erfgoed (waaronder schapen op de 

dijk) en beplanting waar het kan 

(bloemrijke dijken). Daarnaast 

probeert Water Natuurlijk Fryslân 

zoveel mogelijk met natuur en 

natuurlijke processen de 

wateropgaven op te lossen. 

 

 Bij de IJsselmeerdijken staat, naast 

veiligheid, de betekenis van de 

dijken als cultureel erfgoed voorop. 

 

 De Klimaatopgave is bij uitstek een 

thema waarbij het Wetterskip een 

actieve rol moet spelen, bij voorkeur 

met andere overheden en 

maatschappelijke organisaties. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân is tegen het 

dempen van sloten. Indien 

onvermijdelijk dan 

overcompenseren om zo onder 

andere het mooie, afwisselende 

Friese landschap en een zo groot 

mogelijke Friese boezem te 

behouden. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân past het 

concept van meerlaagse veiligheid 

toe waar het zinvol is. De 

waterkeringen moeten sterk genoeg 

zijn, maar mocht een bepaalde 

waterkering onverhoopt falen, dan 

moeten de gevolgen worden 

beperkt (compartimentering). We 

moeten voorbereid zijn op rampen 

door actuele rampenplannen te 

hebben en regelmatig oefeningen te 

houden. Simulaties van 

overstromingen helpen het 

waterbewustzijn bij de bevolking te 

vergroten. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân wil dat bij 

de ruimtelijke ordening en de wijze 

van bouwen beter rekening 

gehouden wordt met de 

overstromingsrisico’s en andere 

vormen van wateroverlast en 

watertekorten. Hierdoor is nauwe 

samenwerking met gemeenten 

nodig, bijvoorbeeld bij 

vergunningen voor nieuwe 

bouwprojecten of de aanleg van 

parkeerterreinen en pleinen aan 

worden gelegd. Groen en 

watervriendelijk zijn hierbij de 

sleutelwoorden. De uitkomsten van 

de uit te voeren stresstesten spelen 

hierbij een belangrijke rol.  

 Als het aan Water Natuurlijk Fryslân 

ligt start Wetterskip Fryslân een 

provincie brede operatie om te 

vergroenen, door groene daken, 

afkoppelen van regenwater, 

plaatsen van regentonnen en acties 

als Steenbreek (minder tegels in de 

tuin). 

 

 Water Natuurlijk wil problemen zo 

dicht mogelijk bij de bron. Op het 

gebied van waterveiligheid kijken 

we daarom niet alleen welke 

maatregelen ter plekke gewenst 



 

22 
Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Fryslân 2019 – 2023 
 

zijn, maar ook wat er bovenstrooms 

en binnen het hele watersysteem 

nodig is. 

 

 Nergens in Fryslân mag het 

waterpeil verder naar beneden.  

 

 We gaan uit van: éérst water 

vasthouden, dan bergen en dan pas 

afvoeren. We streven naar 

meerdere, verspreid liggende 

afvoerpunten van de boezem. Dat 

maakt het watersysteem stabieler, 

duurzamer en flexibeler, zodat beter 

en gerichter ingespeeld kan worden 

op eventuele calamiteiten. 

 

 Buitendijks (Wadden, IJsselmeer): 

meegroeien met 

klimaatverandering, bouwen met de 

natuur, groene waterkeringen 

(flauwe taluds, poelen, beter 

ecologisch beheer vegetatie), 

aanleg vooroevers (zo natuurlijk 

mogelijk).  

 

 Nu gebleken is dat een gemaal 

Lauwersoog de komende tientallen 

jaren nog niet nodig is, willen we 

inzetten op (nog) meer 

bergingsmogelijkheden in de 

polders en op een meer integraal 

watersysteembeheer. Wij streven 

naar de volgorde: water 

vasthouden, bergen, daarna 

afvoeren en flexibel-boezem-

beheer.  

 

 We streven naar een vergroting van 

de winterboezemcapaciteit 

(verticaal en horizontaal) voor 

natuur en veiligheid. Het aanleggen 

van meer natuurvriendelijke oevers 

in plaats van harde oevers kan 

hierbij helpen, maar ook hogere 

peilen.   

 

 Meer retentie- en noodbergings-

gebieden ten behoeve van het 

vergroten van de boezemberging, in 

natuurgebieden en 

landbouwpolders.  

 

 Bergingsfunctie landbouwpolders 

vergroten door in deelsystemen 

pieksgewijs hogere peilen in de 

winter toe te staan.  

 

 Het principe ‘Peil volgt functie’ is 

niet meer van deze tijd. Het is 

simplistisch en leidt overal in het 

buitengebied tot maximale 

drooglegging. Water Natuurlijk 

Fryslân streeft naar een functie die 

het natuurlijk peil volgt.  

 

 In een gebied/peilvak is altijd sprake 

van meer functies en waarden dan 

die ene functie die in de ruimtelijke 

ordening op streek- en 

omgevingsplanniveau benoemd is. 

Daarom moeten bij de afweging van 

het peilbesluit alle aspecten (natuur, 

landschap, bodem, cultuurhistorie, 

wonen, landbouw, recreatie, 

duurzaamheid et cetera) 

meegenomen worden. Dat gebeurt 

nu niet en is in strijd met de 

integraliteit die het Wetterskip moet 

nastreven. 

 

 In Fryslân zijn er ten minste drie 

oorzaken voor daling van de 
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bodem: de natuurlijke bodemdaling 

(nog een gevolg van de laatste 

ijstijd), inklinking en 

delfstoffenwinning. Het Wetterskip 

zal bodemdaling zoveel mogelijk 

tegengaan met zo hoog mogelijke 

waterstanden, waardoor inklinken, 

vooral in het veengebied, wordt 

tegengegaan. Naar de mening van 

Water Natuurlijk Fryslân moet het 

Wetterskip zich verzetten tegen alle 

vormen van delfstoffenwinning, 

zoals gaswinning, aangezien 

gaswinning tot bodemdaling leidt en 

ook niet past binnen de duurzame 

ambities van Water Natuurlijk 

Fryslân. 

 

Veenweide 
Water Natuurlijk wil de bewustwording rond 
de veenweideproblematiek vergroten. Alle 
Friezen moeten weten dat een derde van 
de CO2 die we in Fryslân produceren het 
gevolg is van een politieke keuze met 
daarbij politieke vertragingstechnieken om 
maar niks te doen aan dit probleem 
waarvan overheden zich al 30 jaar bewust 

zijn. Water Natuurlijk Fryslân gaat dan ook 
voor het ‘behoud van het veen’.  
 
Overwegingen hierbij zijn: 
 

 Verzakking en verdroging van 
gebieden zorgen voor hoge 
maatschappelijke kosten (onder 
andere paalrot en het verzakken van 
wegen). Omdat bodemdaling in 
veenweidegebieden zorgt voor steeds 
hogere kosten voor het waterbeheer en 
grote ecologische gevolgen heeft, wil 
Water Natuurlijk Fryslân een vorm van 
waterbeheer die zo weinig mogelijk 
bodemdaling tot gevolg heeft. 

 
 De veenweidegebieden zijn door haar 

te lage waterpeilen verantwoordelijk 
voor een derde van alle CO2-uitstoot. 
Dat kan niet langer en moet anders: het 
roer moet om! 
 

 Het huidige beleid zorgt daarnaast voor 
een daling van het regionale 
grondwater en daardoor voor een 
toename van zoute kwel.  
 
De inzet is gericht op behoud van zo 
veel mogelijk veen: 

 
 Een omslag in het denken van 

agrarisch ondernemen naar natuur 
inclusief. Meer rekening houdend met 
natuur en biodiversiteit. Zeker in 
veenweidegebieden is die omslag in 
bedrijfsvoering onontkoombaar om de 
nog resterende veenweide als 

cultuurhistorisch element voor Fryslân 

te behouden en CO2-uitstoot 
grotendeels stop te zetten. De 
weidevogelstand kan daarbij van een 
belangrijke stimulans worden voorzien. 
De kievit en grutto keren massaal 
terug! 
 

 Gebiedsgerichte uitwerking peilbeleid, 
waarbij gezocht moet worden naar zo 
hoog mogelijke peilen zonder dat dit tot 
een drastische toename van het aantal 
peilvakken zorgt.  
 

 Opstarten van een grondbank. 
Wetterskip Fryslân gaat samen met de 
Provincie grondaankopen. Die grond 
kan bij het realiseren van veenbehoud 
ingezet worden als ruilmogelijkheid. 
Hierdoor wordt de vaart in het proces 
gehouden. 
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 Inzet op ontwikkelen van brede 
bufferzones/ hoogwaterzones rond 
(combinaties van) kwetsbare functies 
zoals natuurgebieden en bebouwing. 
 

 Prioriteit voor buffers op de randen van 
pleistocene zandgronden: Bûtenfjild, 
Âlde Feanen, Koningsdiep en de 
Rottige Meente. 
 

 Geld en procesvoorwaarden voor 
gebiedsontwikkeling bij bufferzones 
(gecombineerde maatschappelijke 
opgaven). Bij het goed kunnen 
aanpakken van deze problematiek 
hoort volgens Water Natuurlijk Fryslân 
dan ook een grondbank.  
 

 De koers wordt een drooglegging van 
maximaal 40 tot 60 centimeter. 
Onderwaterdrainage, peil gestuurde 
drainage kunnen daarbij als 
hulpmiddelen dienen. Bij klei- op 

veenpakketten wordt het peil verhoogd 
tot aan waar de kleilaag begint. 
 

 Het initiatiefvoorstel van de groene 
fracties in Provinciale Staten is een 
eerste stap in de richting van behoud 
van het veen. Verdergaande stappen 
zijn nodig om ook de waterhuishouding 
van de diepste polders op orde te 
krijgen. Zie het voorstel van ‘Places of 
Hope’.  
 

 Wij ondersteunen de ontwikkeling van 
verdienmodellen met watergebonden 
teelten.  
 

 Maïsteelt wordt geweerd uit het 
veenweidegebied omdat dit tot extra 
daling van het veen leidt.  
 

 Door een actieve verhoging van het 
peil wordt bovendien droogteschade 
voorkomen en wordt de hinder door 
muizen verminderd. 

 
 Bij projecten ten behoeve van behoud 

van het veen moeten ook andere 
overheidsmiddelen worden benut zoals 
landinrichting, groenblauwe diensten 
en agrarisch- en particulier 
natuurbeheer, en de realisatie van een 
grondbank. 
 

 Naast eerder genoemde maatregelen 
streeft het Wetterskip ook naar 
realisatie van de plannen van ‘Valuta 
voor veen’.  
 

 Ook zoekt Water Natuurlijk Fryslân hier 
de samenwerking met andere 
veengebieden in Nederlands zoals 
‘Heel Holland Zakt’ en het Veenweide 
Innovatie Centrum (VIC).  
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 “De natuur heeft miljoenen jaren 

érvaring’ met overleven, dus 

slimmer samenwerken met natuur 

loont”    
 6. Petra Esser - Jirnsum  
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Natuur en beleving  
 Het belang van water voor de Friese 

natuur is groot. Denk aan beken, maar 

ook aan meren, hoogvenen en 

moerassen. Door processen als 

schaalvergroting en intensivering van 

de landbouw, toename van verkeer en 

verstedelijking, zijn veel planten- en 

diersoorten achteruitgegaan. De 

biodiversiteit staat onder druk. Zo’n 60-

70 procent van de insecten is 

verdwenen. Het bodemleven is sterk 

verschraald. Water Natuurlijk Fryslân 

wil deze achteruitgang stoppen en 

ombuigen naar (water)natuurherstel.  

 

 Iedereen moet van water en natuur 

kunnen genieten. Water is een 

belangrijk onderdeel van de Friese 

woon- en leefomgeving. Aan water is 

ook veel (cultureel) erfgoed verbonden 

waarvan iedereen moet kunnen 

genieten. Een gevarieerde inrichting 

verbetert de kwaliteit van de 

leefomgeving en van de natuur. Het 

Wetterskip moet de eigen gebieden 

zoveel mogelijk toegankelijk maken 

voor wandelen, fietsen, varen, 

schaatsen, vissen en ander recreatief 

medegebruik.  

 

 Water Natuurlijk Fryslân streeft naar 

uitbreiding van natuurgebieden, omdat 

daarmee een dubbelslag wordt 

gemaakt: ruimte voor water en 

vergroten van biodiversiteit. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân wil dat 

iedereen van water en natuur kan 

genieten. Daarom kiest ze voor 

ontsluiting van waternatuur door 

aanleg van voorzieningen en 

openstelling van paden langs de 

watergangen (schouwpaden), als de 

aard van de natuur dat toelaat. Het 

ontsluiten van kwetsbare (water)natuur 

is maatwerk. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân zorgt ervoor 

dat zowel de kwaliteit van het water als 

de bereikbaarheid van de oevers voor 

de sportvisserij aantrekkelijk zijn. Er 

wordt actief meegewerkt aan het 

uitzetten van vissen als zeeforel, 

karper en paling, omdat dit past binnen 

een goed ecologisch evenwicht en de 

doelen van de Kaderrichtlijn Water 

daarmee niet worden geschaad. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân ondersteunt 

initiatieven om (waterafhankelijke) 

natuurgebieden beter met elkaar te 

verbinden. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân is een 

voorstander van stimulering van 

natuur-inclusieve landbouw en 

agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer, en het stimuleren 

van ecologisch beheer door het 

Wetterskip zelf. 

 

 Het Wetterskip heeft en krijgt ook de 

primaire keringen van de eilanden in 

beheer. Bij de duinen als primaire 

kering blijft de natuurlijke functie zo 

veel mogelijk gehandhaafd.  
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 Water Natuurlijk Fryslân vindt dat het 

Wetterskip zijn verantwoordelijkheid 

voor het beheer en onderhoud van het 

cultuurhistorisch erfgoed, zoals 

dijkhuizen, poldergemalen, coupures, 

sluizen, watermolens, monumenten en 

historische ontginningspatronen moet 

nemen. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân wil dat bij 

noodzakelijke dijkversterking ook wordt 

gekeken naar het behoud van kwaliteit 

van landschap en natuur. Maatregelen 

dienen bij voorkeur en waar mogelijk te 

leiden tot een kwaliteitsimpuls voor 

natuur en landschap. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân streeft ernaar 

dat harde beschoeiingen zoveel 

mogelijk vervangen worden door 

natuurvriendelijke oevers.  

 Water Natuurlijk Fryslân vindt natuurlijk 

peilbeheer het uitgangspunt voor het 

moderne waterbeheer. Een natuurlijk 

peilbeheer stimuleert de natuurlijke 

productie en de vitaliteit van 

oevervegetaties.  

 

 Water Natuurlijk Fryslân zet zich in 

voor een maairegime van waterlopen 

dat wordt afgestemd op 

gebruiksfuncties en heersende 

omstandigheden. Dus bij een laat 

voorjaar, kan later gemaaid worden en 

op plaatsen met veel recreatievaart en 

sportvisserij wordt vaker gericht 

gemaaid. 

 

 Stedelijk water draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid van de 

woonomgeving en speelt een rol bij het 

tegengaan van hittestress en droogte. 

Daarom willen we ervoor zorgen dat 

bewoners meer van water in hun stad 

en dorp gebruik kunnen maken en er 

meer van kunnen genieten. Dat doen 

we bijvoorbeeld door het mogelijk 

maken van oeverrecreatie, het 

inrichten van visstekken en het 

realiseren van doorgaande schaats- en 

kanoroutes (in afstemming met 

gemeenten en eigenaren). 

 

 Wetterskip Fryslân bezit veel grond, 

zoals dijken en onderhoudspaden 

langs sloten en andere watergangen. 

Deze zijn vaak aantrekkelijk voor 

kleinschalig gebruik. Water Natuurlijk 

Fryslân wil daarom dat ze toegankelijk 

zijn voor recreatief gebruik door 

sportvissers, wandelaars en fietsers. 

Ook moet er ruimte zijn voor recreatie 

op het water, zoals varen, zwemmen 

en schaatsen. Alleen als het om 

veiligheidsredenen of natuurbeheer 

echt niet verantwoord is, zou dit 

‘recreatief medegebruik’ beperkt 

moeten worden.  

 

 Door toename van ondergelopen land 

ontstaat meer ijspret met als 

neveneffect meer bewustwording van 

water en de omgeving. 

 

 Water is meer dan ‘schoon en veilig’. 

Het is van groot belang en geeft 

meerwaarde aan waarde en kwaliteit 

van leefomgeving. Water krijgt in 

toenemende mate een positie in 

gebiedsplannen en -ontwikkelingen. 

Dan gaat betrokkenheid en belang 

verder dan veilig en schoon. Gebruik 

zou ook een kerntaak moeten zijn van 

het Wetterskip.  
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 Water Natuurlijk Fryslân is ervan 

overtuigd dat de behoefte aan 

recreatief medegebruik zal toenemen. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat in 

het voortraject van projecten wordt 

ingezet op het meenemen van 

verenigingen die zich bezighouden met 

watersport in een bepaald gebied. 

Actief benaderen in plaats van 

inspraakprocedures afwachten is 

hierbij cruciaal.  

 

 Water Natuurlijk Fryslân ziet water als 

een belangrijke recreatieve 

infrastructurele drager in kwetsbare 

gebieden.  

 

 Er zal in de toekomst meer behoefte 

zijn aan verkoeling op warme dagen. 

De rol van het Wetterskip gaat dan 

verder dan ‘voldoende, schoon en 

veilig’. De rol heeft ook betrekking op 

beleefbaar en toegankelijk water. Dat 

heeft weer betrekking op openbaarheid 

en toegankelijkheid van oevers.  

 

 Water Natuurlijk Fryslân komt op voor 

de belangen van de burger en de 

(water)-natuur. Wij komen op voor de 

ijsvogel, de otter, de bittervoorn, de 

modderkruiper en de steur. Maar ook 

voor de gele lis, de dotterbloem, de 

libellen en dagvlinders, met andere 

woorden: Water Natuurlijk komt op 

voor natuurlijk water. Natuurlijk water 

kan ook robuuster zijn en kan na-

zuiveren. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân is een 
voorstander van beek- en kreekherstel 
in combinatie met de aanleg van 
ecologische verbindingszones van 
minimaal 25 meter breed. 

 Aanleg van vispassages bij stuwen met 
geschikt achterland in combinatie met 
het visvriendelijk maken van gemalen 
wordt gestimuleerd. 
 

 Water Natuurlijk Fryslân wil een 
extensiever ecologisch beheer van 
sloten en andere waterlopen. 
 

 Water Natuurlijk Fryslân zoekt samen 
met natuurorganisaties naar 

koppelkansen om meer ruimte te 
maken voor biodiversiteit, water en 
klimaatadaptatie. Het Wetterskip helpt 
gemeenten en provincies om die 
kansen te zien en ook ruimtelijk te 
verzilveren. 
 

 Water-gerelateerd erfgoed is een 
schitterende ingang om mensen 
bewust te maken van het belang van 
goed omgaan met water en het feit dat 
waterbeheersing niet vanzelf komt. 
Daarom zet Water Natuurlijk Fryslân 
zich in om water- gerelateerd erfgoed 
extra aandacht te geven. Beheer en 
onderhoud van dit erfgoed is daarop 
aangepast en het Wetterskip maakt 
deze toegankelijk.  

 

 Water Natuurlijk streeft naar 
toegankelijk, bevisbaar water met een 
goede visstand.   
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 “Voor de natuur in het water, stem 

Water Natuurlijk”  
 5. Pieter K. de Vries - Bolsward  
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Bestuur en Financiën  

Wetterskip Fryslân is qua oppervlakte het 
grootste waterschap van de 21 
Nederlandse waterschappen. It Wetterskip 
heeft daarnaast een gevarieerd 
beheergebied: veengrond, zandgrond, klei 
en het grenst aan de Waddenzee en het 
IJsselmeer. Het heeft primaire keringen, 
3000 kilometer regionale keringen, 
buitendijks gebied, de eilanden, Natura 
2000-gebieden en veel cultuurland.  Het 
bestuur moet ervoor zorgen dat 640.000 
inwoners droge voeten houden, dat we er 
kunnen leven, werken en recreëren, en dat 
we ons samen voorbereiden op een 
veranderend klimaat. Het is de uitdaging dit 
zo te doen dat het ook nog eens betaalbaar 
blijft voor ons allemaal. Dit vereist een 
Wetterskip-bestuur met lef en ambitie. 
Elke euro kan maar één keer worden 
uitgegeven voor een duurzaam 
waterbeheer. Die euro moet dus 
evenwichtig, rechtvaardig en verstandig 
worden ingezet. Water Natuurlijk Fryslân 
staat voor een Wetterskip midden in de 
samenleving. Hierbij vinden we 
transparantie, toegankelijkheid en 
begrijpelijkheid van het bestuur cruciaal.  

Vernieuwend bestuur en innovatie 
 Water Natuurlijk Fryslân wil in de 

volgende periode het besturen van 

ons Wetterskip zoveel mogelijk duaal 

invullen. Dat wil zeggen, dat net als 

nu, de dagelijkse bestuursleden geen 

lid zijn van het algemeen bestuur. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân vindt dat 

Waterschappen zowel technisch als 

bestuurlijk voorop dienen te lopen bij 

optimalisatie en innovatie op het 

gebied van waterveiligheid, het 

waterbeheer en de zuivering van 

afvalwater. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân wil het 

interbestuurlijk programma: extra geld 

voor maatschappelijke opgaven van 

de Unie van Waterschappen en Rijk 

(1,4 miljard) benutten om het 

Veenweidebeleid te financieren, 

eventueel in combinatie met andere 

maatschappelijke opgaven.  

 Water Natuurlijk Fryslân vindt dat het 
Wetterskip door de actualiteit van de 
verzilting actief moet deelnemen aan 
kennisuitwisseling over verzilting, 
zoals het Zoet-Zout knooppunt en de 
Salt Campus. De eigen kennis van het 
Wetterskip moet benut worden en 
gekoppeld worden met regionale 
kennisinstituten als Wetsus, van Hall, 
Nordwin, Stenden, de NHL en de 
Thorbecke Academie. Niet alleen voor 
‘grote innovaties’, maar ook voor 
slimme benutting van hekkelspecie, 
slimme oplossingen in de sfeer van 
onderhoud etcetera.  
 

 Water Natuurlijk Fryslân wil dat de site 
van Wetterskip Fryslân 
publieksvriendelijk is, zodat de 
inwoners van het beheergebied zo 
gemakkelijk mogelijk informatie 
kunnen vinden en met ons mee 
kunnen denken. Water Natuurlijk 
Fryslân wil dat het Wetterskip meer 
aandacht besteedt aan de 
vergaderingen van het Algemeen 
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Bestuur in haar uitingen op sociale 
media en in de pers.  

 
 Water Natuurlijk Fryslân betrekt haar 

leden, organisaties en bewoners bij 
het werk van de fractie en publiceert 
over activiteiten, standpunten en 
beslissingen. Water Natuurlijk Fryslân 
betrekt burgers en belangengroepen 
actief bij het waterbeheer. Dit geldt 
zowel gedurende de planfase als 
gedurende de uitvoerings- en de 
beheerfase.  

 

 Educatie: het moet mogelijk worden 
gemaakt dat iedere scholier op z’n 
minst één keer een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie en/of 
gemaal heeft bezocht. Dit draagt bij 
aan de bewustwording van burgers op 
het gebied van zowel waterveiligheid 
als waterkwaliteit.  

 

 Waterschappen kennen zogenaamde 
geborgde zetels voor ongebouwd 
(boeren) (drie zetels), bedrijven (twee) 
en natuurterreinen (twee). Die 
geborgde zetels zijn een wettelijk 
gegeven, alhoewel Water Natuurlijk 
dat overbodige zetels vindt. Zolang 

geborgde zetels bestaan vindt Water 
Natuurlijk dat de provincies het aantal 
zetels voor natuurterreinen moeten 
verhogen onder gelijktijdige verlaging 
van het aantal zetels voor 
‘ongebouwd’ en ‘bedrijven’. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân heeft 
integriteit hoog in het vaandel staan. 
Bestuurders en medewerkers van 
waterschappen en van aan de 
waterschappen gerelateerde 
organisaties, zoals de water-
schapsbank, houden zich aan de 
geldende regels van integriteit. Ook is 
voor hun beloning de Balkenende-
norm van toepassing. 

 

 Water Natuurlijk Fryslân wil het 

Wetterskip blijvend stimuleren in het 

uitdragen van Nederlandse 

waterkennis en ervaring naar andere 

organisaties en landen. Dit gebeurt 

zowel binnen Europa als mondiaal. Het 

probleem van water en de 

klimaatveranderingen is in zijn omvang 

immers vooral een mondiaal probleem.  
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 “Nú in actie om klimaatverandering 

te beperken en de gevolgen, 

zeespiegelstijging, hoosbuien en 

droogte, op te vangen.”    
 4. Auke Wouda - Sneek  
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Waar voor je geld  
Het bestuur van het Wetterskip beslist 

welke opgaven er liggen om de taken goed 

en zo effectief en efficiënt mogelijk uit te 

voeren. De hoogte van het totaal van de 

belastingen is dan een logisch gevolg van 

de kosten van de uitvoering van die taken. 

 De waterschappen kunnen ter dekking 

van alle uitgaven belasting heffen. Dit 

moet vooral zo blijven. Bij de verdeling 

van de belastinglast over de 

verschillende groepen 

belanghebbenden, zoals bezitters van 

grond en gebouwen, gaat Water 

Natuurlijk Fryslân ervan uit, dat de 

belasting geheven wordt van diegenen 

die het meeste profijt hebben. Ook 

moet het belastingsysteem goed 

gedrag bevorderen, door bijvoorbeeld 

het afkoppelen van verhard oppervlak 

of het beperken van de vuiluitstoot naar 

het oppervlaktewater. 

 

 De belasting voor de kosten van het 

watersysteem zal verdeeld worden 

over de grondbezitters (meestal 

agrariërs), gebouwen en inwoners. De 

landbouwsector heeft daar het meeste 

profijt van en zal ook het grootste deel 

moeten betalen. Dit deel wordt belast 

per hectare, terwijl de belasting van 

gebouwen gekoppeld wordt aan de 

waarde (WOZ). Infrastructuur (wegen, 

waterwegen, spoorwegen) is een apart 

geval. Die kunnen belast worden naar 

de waarde. Ook inwoners betalen mee 

aan het watersysteem. Omdat Fryslân 

relatief (in verhouding tot het 

oppervlak) weinig inwoners heeft, moet 

voorkomen worden, dat inwoners een 

te groot deel gaan betalen. 

 

 Ooit zijn er afspraken gemaakt 

waardoor de waterschappen 

meebetalen aan de buitendijken 

(primaire keringen). Dat is een 

Rijkstaak die ook helemaal door het 

Rijk zou moeten worden betaald. 

 

 

 Verontreiniging van het 

oppervlaktewater wordt zodanig belast, 

dat vermindering van de vuil last 

gestimuleerd wordt, ook bij de 

overstorten van gemeentelijke 

riolering. De belasting vanwege de 

zuivering van afvalwater zit zo in 

elkaar, dat het eerlijk over de 

huishoudens verdeeld wordt. 

Koppeling aan het waterverbruik is 

daarbij een van de mogelijkheden. 

Kwijtschelding voor mensen met een 

minimuminkomen en iets meer zal 

gehandhaafd blijven.  

    

 Water Natuurlijk Fryslân wil een 

betaalbaar Wetterskip, waarin de 

middelen efficiënt, evenwichtig en 

rechtvaardig worden ingezet voor 

mens, natuur en economie. Wij vinden 

het onwenselijk als de nadruk eenzijdig 

ligt op de wensen van bepaalde 

sectoren. De lasten mogen ook niet 

naar volgende generaties worden 

geschoven. 

 

 Water Natuurlijk wil dat het Wetterskip 

slim omgaat met haar uitgaven. 

Investeringen moeten op langere 

termijn bijdragen aan lagere kosten 

van het beheer. Dat betekent opgaven 

in samenhang bekijken en waar 

mogelijk koppelen. Maar ook: minder 



 

34 
Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Fryslân 2019 – 2023 
 

vergaande doelmaximalisatie. Dit heeft 

lagere maatschappelijke kosten tot 

gevolg. 

 

 Water Natuurlijk vindt dat diegenen die 

bijdragen aan de Wetterskip doelen 

een lastenvermindering of een bijdrage 

mogen verwachten. Als wetgeving dit 

belemmert, proberen we deze 

aangepast te krijgen of realiseren we 

dat via groen-blauwe diensten. 
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“Een waterschapspartij die de 

natuur voorop stelt, daar zet ik me 

graag voor in!”    
 8. Karin Hazelhoff - Joure  



 

36 
Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Fryslân 2019 – 2023 
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Verhalen vertellen voor 
Culturele Hoofdstad     

Irona en Tieneke geven een workshop 
over invloed uitoefenen in het kader 
van operatie Steenbreek.  
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Het waterschap ondervindt gelijk de 
gevolgen van klimaatverandering 
door zeespiegelstijging. Daarom moet 
het Wetterskip trekker zijn op dit 
gebied en het goede voorbeeld geven.     
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Maak kennis met onze kandidaten!  
Wil je meer weten over de kandidaten van 

Water Natuurlijk Fryslân en wat ze van plan 

zijn? Of wil je hen nog iets meegeven? Kijk 

op https://www.waternatuurlijk.nl 

Denk mee!  
Denk met ons mee over de toekomst van 

het Wetterskip. Heb je ideeën over ons 

beheergebied die je graag geadresseerd 

wilt zien? Wil je met ons meedenken?  

Doe mee! 
Wij proberen zoveel mogelijk zichtbaar te 

zijn. Niet alleen tot aan de verkiezingen, 

maar ook daarvoor of daarna. We gaan 

graag in gesprek met mensen en tijdens de 

campagne doen we daar natuurlijk een 

schepje bovenop door bijvoorbeeld posters 

te plakken, flyers en ander 

campagnemateriaal uit te delen.  

Word lid!  
Natuurlijk zijn we het meest gebaat bij nog 

meer enthousiaste leden. Door lid te 

worden kun je meepraten en meebeslissen 

over allerlei zaken binnen Water Natuurlijk 

Fryslân. Ook gaan we regelmatig met z’n 

allen op werkexcursie!  

Doneer!  
Er is nog een andere zeer gewaardeerde 

manier om mee te helpen, namelijk door 

geld te doneren. Ondersteun onze 

campagne en doneer op rekeningnummer 

NL41 TRIO 0390 3914 17, ten name van 

Water Natuurlijk Fryslân, onder vermelding 

van “Campagnedonatie”.  

Nodig ons uit voor een debat en/of 

bijeenkomst!  
Wij proberen zoveel mogelijk op 

uitnodigingen in te gaan en komen graag 

vertellen hoe Water Natuurlijk Fryslân 

kansen ziet voor Wetterskip Fryslân. Neem 

contact op met secretaris Paul van der Vegt 

(06-40252267) of campagnecoördinator 

Monique Plantinga (06-30497830).  

Contact! 
Voor al je overige vragen kun je een mailtje 

sturen naar: wnfryslan@hotmail.com 

 

https://www.waternatuurlijk.nl/
mailto:wnfryslan@hotmail.com

