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INLEIDING

Voor iedereen is het belangrijk dat 
er genoeg schoon water is. Voor ie-
dereen is het ook belangrijk dat er 
geen overstromingen zijn. In Frys-
lân is erg veel water, dus voor ons 
is het extra belangrijk. 

Veel organisaties moeten sa-
menwerken om afvalwater weer 
schoon te maken, zodat we het op-
nieuw kunnen gebruiken. De PvdA 
Fryslân kiest voor veiligheid en een 
schoon milieu, ook in de toekomst. 
We doen dat voor alle burgers, voor 
de natuur en voor de economie.

De PvdA wil daarom sterk verte-
genwoordigd zijn in het Wetters-
kip Fryslân. Omdat de PvdA ook in 
de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en in de gemeenteraden zit, 

kunnen we goed samen werken 
aan hetzelfde doel. In Fryslân wer-
ken we samen. Samen staan we 
sterk! Schoon water en veilige dij-
ken, dat kost veel geld. Die kosten 
moeten we eerlijk verdelen.

Aan de slag!

Henni van Asten

Inleiding 2.

OP PEIL BRENGEN
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WAT VINDT DE PVDA?

1. WAT MOET HET WATERSCHAP DOEN?

Het is belangrijk dat er goede wa-
terschappen zijn. Zij moeten na-
melijk zorgen voor genoeg water 
in droge tijden en niet te veel water 
in natte tijden. Ook moet het water 
goed zijn van kwaliteit.

De PvdA kiest ervoor dat ook over 
vele jaren het klimaat nog goed is. 
Dat is heel belangrijk, anders stijgt 
het zeewater te veel en dat willen 
we niet.

Waterschappen zorgen voor onze 
veiligheid. Daarom moeten de dij-
ken hoog en sterk genoeg zijn, ook 
als het water gaat stijgen. En als het 
dan nog mis gaat moeten er nood-
oplossingen zijn. Er moet genoeg 
ruimte zijn om het water tijdelijk op 
te vangen. 

Wetterskip Fryslân moet samen 
met anderen zorgen voor een vei-
lige Afsluitdijk. De PvdA wil nieuwe 
projecten, zoals Holwerd aan Zee, 
steunen.

Er zou misschien een groot nieuw 
gemaal komen bij Lauwersoog om 
water weg te pompen als dat nodig 
is. Dat is te duur. Daarom willen we 
andere, kleinere, mogelijkheden 
ontwikkelen. Deze zijn net zo veilig 
en net zo goed voor de natuur.

Heel vaak wordt het waterpeil van 
het grondwater aangepast aan de 
wensen van de boeren of van de 
natuur. Dat kost heel veel geld. Het 
zou andersom moeten: boerenbe-
drijven daar waar het grondwater 
laag genoeg is en natuur daar waar 

Waterschap 3.
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het grondwater hoger is. Samen 
moeten we ervoor zorgen dat er 
geen natuur meer verloren gaat. 
Ook moeten we er samen voor zor-
gen dat woningen geen last hebben 
van grondwater.

Ook in de stad moet het water goed 
beheerd worden. De PvdA wil daar-
voor vijvers gebruiken en kleine 
riviertjes. Ook zijn we voor meer 
groen in de stad en bijvoorbeeld 
straatstenen met gaten erin zodat 
het water erdoorheen kan. Dan is 
er minder wateroverlast.

De PvdA wil doorgaan met het her-
stellen van oevers en kaden die ka-
pot zijn. Dan kunnen we ook mooie 
wandelpaden en fietspaden aan-
leggen. Er zijn teveel muskusrat-
ten. Die moeten we dood maken, 
maar wel op een manier dat de rat-
ten zo min mogelijk lijden.

Wetterskip Fryslân zorgt voor goe-
de kwaliteit van water. Het water 
is al op veel plaatsen schoner ge-
worden. Het moet echter nog beter. 
De komende tijd zetten we nieuwe 
stappen:

• Er moet minder mest wegspoe-
len in het water. Als dat geld kost, 
moet dat maar betaald worden 
door degene die de mest in het 
water laat komen.

• Ook de industrie moet minder 
stoffen in het water lozen.

• Als je schaliegas uit de grond wil 
halen kan het grondwater daar-
door vervuilen. Dat willen we 
niet. Daarom willen we ook geen 
kernafval in de grond.

Als we er zo voor zorgen dat het 
buitenwater schoner wordt kunnen 
we allemaal veilig zwemmen. Dat 
wil iedereen!

Waterschap 4,
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Van het waterschap mag worden 
verwacht dat ze nieuwe oplossin-
gen bedenken. Dat doen ze samen 
met andere organisaties. Deze sa-
menwerking is afgesproken in het 
‘Fries Bestuursakkoord’. Dat moet 
een besparing opleveren van 12 
miljoen euro.

De PvdA wil dat zoveel mogelijk 
vervuilende stoffen zoals medicijn-
resten gelijk al aan het begin uit 
het afvalwater worden gehaald. Bij 
Wetsus in Leeuwarden hebben ze 
heel veel kennis over het schoon 
houden van water. Wetsus is hierbij 
heel belangrijk.

Het zuiveren van afvalwater van 
alle huizen en de meeste bedrijven 
is belangrijk om goed drinkwater 
te maken. Daarom moet Wetters-
kip Fryslân actief samenwerken 
met het drinkwaterbedrijf Vitens. 

Het zou mooi zijn als het zuiveren 
van het afvalwater geen extra ener-
gie kost. Daarom geven we steun 
aan de energie- en grondstoffenfa-
briek.

Wetterskip Fryslân zorgt voor wa-
terwegen, kades en dijken. Dit is 
ook belangrijk voor het landschap, 
de natuur en de recreatie. Dit moet 
zo goed mogelijk gebeuren, zodat 
je bijvoorbeeld ook over de kades 
en dijken kunt wandelen en fietsen.

Wetterskip Fryslân zorgt ook voor 
een aantal mooie oude gemalen, 
sluisjes, riviertjes en bruggen. We 
noemen dat het erfgoed. Vrijwilli-
gers doen daar heel veel goed werk 
voor. De PvdA vindt dat we heel blij 
moeten zijn met deze vrijwilligers.

Waterschap 5.
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WAT VINDT DE PVDA?

2. HOE VERDELEN WE DE LASTEN EERLIJK?

Iedereen betaalt belasting voor de 
waterschappen. Daarom kiezen we 
met zijn allen een bestuur voor het 
Waterschap. Dat is democratie. 

Het bestuur van het waterschap 
bepaalt waar het geld aan besteed 
wordt en hoeveel belasting er moet 
worden betaald. Dat moet recht-
vaardig gebeuren.

De PvdA is er voor dat degene die 
de kosten veroorzaakt, ook het 
meeste belasting betaalt. Dat mag 
best sterker doorgevoerd worden 
dan nu het geval is. Mensen die 
heel weinig verdienen hoeven geen 
belasting te betalen.

Boeren hebben een heel groot be-
lang bij het werk van het water-
schap. Zij moeten daarom meer 
betalen dan de anderen.

In de toekomst zal alles nog duur-
der worden. Het waterschap heeft 
nu al schulden. Daar moeten we 
dus wel wat aan gaan doen.

Eerlijke lasten 6.
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WAT VINDT DE PVDA?

3. WELKE OPDRACHT HEEFT HET WATERSCHAP?

Omdat de beveiliging tegen het 
hogere water steeds belangrijker 
wordt zal dat in de toekomst veel 
geld gaan kosten. Wetterskip Frys-
lân staat er niet alleen voor. We 
moeten dit oplossen samen met 
gemeenten, de provincie, het Rijk 
en de andere waterschappen. De 
PvdA kiest ervoor om ook samen te 
werken met verenigingen die op-
komen voor de belangen van boe-
ren of van de natuur. En natuurlijk 
ook met bedrijven en bewoners.

De PvdA vindt dat Wetterskip Frys-
lân zelf ook zuinig moet zijn met 
energie en grondstoffen. Ook moet 
Wetterskip Fryslân goed omgaan 
met de mensen die bij het Wetters-
kip in dienst zijn. Er moet ook ge-
dacht worden aan banen voor men-

sen die moeilijk een baan kunnen 
vinden.

De PvdA vindt dat eigenlijk alle be-
stuursleden gekozen moeten wor-
den door rechtstreekse verkiezin-
gen. Maar daarvoor moet de wet 
gewijzigd worden en daar gaat de 
Tweede Kamer over.

Bestuurders van Wetterskip Frys-
lân moeten veel praten met allerlei 
mensen in de provincie om uit te 
leggen wat ze doen. Ook jongeren 
moeten erbij betrokken worden. 
Alle inwoners uit Fryslân zouden 
met al hun vragen over water te-
recht moeten kunnen bij één loket.

Projecten en activiteiten in Frys-
lân mogen geen schade opleveren 

Opdracht 7.
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voor het water. Dat moet je niet al-
leen achteraf bekijken met de wa-
tertoets, maar ook voordat je begint 
aan een project.

Schoon water is niet alleen in Ne-
derland belangrijk. Alle mensen op 
de wereld hebben recht op schoon 
water. Daar moeten we met zijn al-
len voor zorgen. Dat noemen we in-
ternationale solidariteit. Het project 
‘Schoon water voor Mozambique’ 
is daarvan een goed voorbeeld. De 
PvdA is er voor om vanuit Fryslân 
voor 1,8 miljoen mensen schoon 
drinkwater en goede sanitaire 
voorzieningen te regelen.

TOT SLOT
De PvdA in Fryslân wil het prach-
tige Fryslân, waar zoveel water 
is, helemaal op peil brengen en 
op peil houden! Dat doen we door 
te werken aan een schoon milieu. 

Dat doen we samen met alle men-
sen en alle organisaties.  We zijn 
in Fryslân Wiis mei ús Wetter. We 
drinken, wassen, zwemmen, spar-
telen, sproeien, drenken, bescher-
men, vissen, roeien, varen, zeilen... 
en we schaatsen natuurlijk!

Opdracht 8.
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