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>>> voorwoord >>>

Voorwoord
De mouwen opgestroopt
Een vrolijke en inspirerende verkiezingscampagne eindigde
in een domper. We kwamen net tweetiende procent tekort
voor een derde zetel en belandden daarmee in de oppositie.
Daar stroopten we de mouwen op om vanuit die rol zoveel
mogelijk positieve invloed op het beleid te kunnen hebben.
Inmiddels hebben we onze draai in de oppositierol goed
gevonden, al blijft het een hele toer om als één van de twaalf
partijen in een bestuur van 25 zetels — waaronder zeven
geborgde zetels van belangengroeperingen — het verschil
te kunnen maken. Daarnaast stelden we ons ten doel om
binnen de partij de samenwerking met onze raadsleden en
wethouders, Statenleden en Kamerleden te versterken.
HENNI VAN ASTEN
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje
April 2016
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De kop is eraf
We amendeerden in de eerste vergadering meteen het
voorstel van de coalitiepartijen om het dagelijks bestuur op
te dragen hun eigen coalitieprogramma uit te voeren, zodat
wij de handen vrij kunnen houden om constructief en vanuit
ons eigen verkiezingsprogramma voorstellen te beoordelen
en te verbeteren.
Helaas was er geen meerderheid voor het benoemen van
een eerste opvolger in de commissies. Een fractie van twee
personen is kwetsbaar, zeker wanneer de beide commissies
tegelijkertijd vergaderen. En we hadden Annelies Stolp er
natuurlijk ook gewoon graag bij gehad.

waar de Wetterskipsfractie een actieve rol wil spelen om op
die wijze een goed, duurzaam en eerlijk waterbeleid een
vanzelfsprekende en prominente plek te geven.

We kregen nog wel de handen op elkaar voor een goede
vervangingsregeling bij langdurige afwezigheid. Het
Wetterskip mag worden gecomplimenteerd met het goede
inwerkprogramma voor de nieuwe algemeen bestuurs- en
dagelijks bestuursleden. We hebben veel gezien en geleerd
van gedreven en deskundige medewerkers.

Zo doen we mee aan de PvdA foar Fryslân werkbezoeken
op de vrijdagmiddagen in de gemeenten, proberen we onze
website bij te houden — al mag daar nog wel een tandje
bij, zijn we actief in het landelijk waternetwerk van de PvdA
en werken nauw samen met de water-woordvoerders in
de Staten en Kamer. Daarbij is het natuurlijk een dijk van
een bijkomstigheid dat onze (!) Lutz in de Tweede Kamer
waterwoordvoerder is.

Wetterskip in de partij
Het is de komende jaren noodzakelijker dan ooit om
samen te werken op alle bestuursniveaus. Water houdt
zich niet aan de grenzen van gemeenten, provincie, Rijk
en Europa. Dat samenwerken begint in onze eigen partij,

Ook nieuw is dat een lid van het gewestelijk bestuur als
aandachtsgebied ‘water’ en de Wetterskipsfractie heeft.
Siepie Hylkema brengt als oud-wethouder en voormalig
waterschapsbestuurder veel kennis en ervaring mee.
Bijpraten en afstemmen doen wij vooral tijdens lange
kuiertochten door onze provincie en de voorzitter van de
Wetterskipsfractie draait mee als adviseur in het gewestelijk
bestuur.
In november was de eerste PvdA foar Fryslân wetterbijeenkomst in de rioolwaterzuivering in Leeuwarden.
Raadsleden, Statenleden, wethouders en vele andere
geïnteresseerden — zelfs uit het Groningse Westerkwartier,
want dat behoort tot het gebied van Wetterskip Fryslân
— konden kennisnemen van innovaties en duurzame
ontwikkelingen van water(zuivering).
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er allemaal gedaan moet worden voor de waterveiligheid,
schoon en voldoende water. Mede door onze inzet komt er
in 2016 een nieuw communicatiebeleid. Minder papier en
bredere afstemming zijn onze uitgangspunten. Overigens is
onze fractie vertegenwoordigd in de auditcommissie, zodat
de vinger aan de pols wordt gehouden over de wijze waarop
de begroting, rekening, controle en belastingheffing zijn
ingericht.

Beleid
Met een nieuw bestuur, inwerking en een coalitieprogramma dat in een meerjarenperspectief en een
begroting moest worden gevlochten, duurde het even
voordat we als algemeen bestuur echt aan het werk konden
met de inhoud.

Geld en draagvlak
Het gaat in het Wetterskip (te) vaak over geld. Maar
helemaal vreemd is dat niet, want alle kosten worden één
op één vertaald in de tarieven en iedereen is zich ervan
bewust dat burgers, boeren en buitenlui dat onmiddellijk
in de portemonnee voelen. Natuurlijk gingen bij ons ook
alle alarmbellen rinkelen toen bleek dat er een ruime
voorziening moest worden opgenomen in de begroting na
het ontslag van de directeur van Hefpunt. We hebben daar
enkele kritische vragen over gesteld en een motie over
ingediend.

Zo moesten wij in het najaar besluiten over de Kader Richtlijn
Water (KRW). Oorspronkelijk moesten de landen van Europa
de wateren in 2015 op orde hebben, maar Nederland krijgt
uitstel tot 2027 omdat wij zo’n dichtbevolkte delta zijn.
En al zijn de wateren veel schoner dan in mijn jeugd, we
zijn er nog lang niet. We steunen van harte het convenant
Erfafspoeling, maar drongen tijdens de behandeling van de
KRW en het meerjarenperspectief aan op het zoeken naar
nieuwe wegen om de vervuiler meer te laten betalen. Via
de Unie van Waterschappen moet Wetterskip Fryslân zich
richten op zaken als de koppeling van de tarieven aan
vervuiling, watergebruik, onttrekking van water, etc.

Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 hebben wij
tegen de tariefsverhoging gestemd, omdat die leidt tot
een (nog) groter begrotingsoverschot. Want al weten wij
natuurlijk ook dat klimaataanpassingen, tegengaan van
inklinking in veengebieden, vervanging van kunstwerken en
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de komende
jaren heel inzet en geld gaan kosten: tariefsverhogingen
moeten altijd worden onderbouwd met beleid.
Wij hebben afgelopen jaar vaak aangedrongen op een betere
communicatie. Er worden veel plannen gemaakt, maar die
worden vooral in beperkte kring besproken. Wij doen er
in de partij veel aan om Water goed in beeld te brengen.
Wetterskip Fryslân moet dat voor de gehele provincie
doen. In het OESO-rapport over Water in Nederland staat
dat Nederlanders zich onvoldoende bewust zijn van wat
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Contactgegevens

Bij de totstandkoming van het Vierde Waterhuishoudingsplan en Waterbeheerplan zes jaar geleden werd al gezegd
dat er veel, te veel, peilvakken (7.200 stuks) zijn in Fryslân.
Inmiddels zijn het er 8.400. Al die peilen worden in stand
gehouden met gemalen, gemaaltjes en andere kunstwerken.
Wij blijven aandringen op een robuuster waterbeheer. Ook
in het kader van de takendiscussie die het Wetterskip in
2016 voert, waarbij niet de aard van de taken — die ligt
veelal wettelijk vast, maar de wijze waarop en het niveau
van uitvoering tegen het licht worden gehouden.

HENNI VAN ASTEN
Fractievoorzitter
Lid algemeen bestuur
T: 06 – 40 15 28 41
E: hvanasten@wetterskipfryslan.nl

Kortom

REMCO ADMIRAAL
Lid algemeen bestuur

In dit eerste jaar hebben wij vooral ingezet op het vinden
van onze draai in de oppositie en herkenbaarheid in de
partij. Komend jaar zetten wij landelijk in op aanpassing
van de belastingheffing, waarbij de vervuiler/gebruiker
meer gaat betalen. Dat lijkt ons een gezonde prikkel voor
een schoner en duurzamer watergebruik. Samen met de
Staten- en Kamerfractie gaan wij ons sterk maken voor
een hoofdrol voor water in de stad. Ook in stedelijk gebied
moet men het hoofd gaan bieden aan de gevolgen van
de klimaatverandering. Dat kan alleen door meer groen,
waterberging en een stevige rol voor water in de ruimtelijke
ordening. En natuurlijk werken wij graag met onze
partijgenoten in de gemeenteraden aan die doelstelling.

T: 06 – 13 32 43 19
E: radmiraal@wetterskipfryslan.nl

ANNELIES STOLP
Steunlid Wetterskipsfraksje

T: 0516 – 52 24 10
E: astolpdeboer@hotmail.com

Colofon
Tekst: Henni van Asten.
Vormgeving: Partij van de Arbeid Fryslân.
Foto’s: Udo Ockema/Wikimedia (Prinses Margrietkanaal), Pixabay
(Waddenkust), Partij van de Arbeid Fryslân (overige foto’s).
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