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Voorwoord

We hebben een bijzonder 

jaar achter de rug. Met in 

maart verkiezingen voor 

de Tweede Kamer en in no-

vember in drie Friese herin-

delingsgemeenten. Een his-

torisch dieptepunt bereikte 

onze partij in Den Haag, ter-

wijl onze Friese lijsttrekkers 

in november op de schou-

ders werden gehesen. 

Voor de PvdA Wetterskips-

fraksje is de aanwezigheid 

en de grootte van onze par-

tij in gemeenteraden, Pro-

vinciale Staten, Den Haag 

en Brussel natuurlijk van 

groot belang. Alleen samen 

kunnen we de goede rich-

ting inslaan naar een sociale en duurzame toekomst, waar-

in we zorgen voor veiligheid, voldoende en schoon water.

We zijn blij dat nu ook een meerderheid binnen Wetterskip 

Fryslân de klimaatverandering als grootste uitdaging in de 

toekomst ziet. Er zal de komende jaren ongelooflijk veel 

moeten gebeuren om de afspraken van Parijs te gaan halen 

en om het hoofd te bieden aan de gevolgen van veranderin-

gen die er nu al zijn.

Aan ons de taak om niet alleen op de noodzaak hiervan te 

blijven hameren, maar er ook pal voor te staan dat de sterk-

ste schouders ook hier de zwaarste lasten dragen. Dat doen 

wij graag samen met onze partijgenoten in andere bestu-

ren. 

HENNI VAN ASTEN

Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Maart 2018

Waterveiligheid

In 2017 werd er weer volop gewerkt aan de dijkverbete-

ring op Ameland. Als waterschappers vinden wij zo’n dijk 

op zichzelf natuurlijk al een prachtig project. Maar hier is 

ook gekeken naar koppelkansen. Er zijn mooie recreatieve 

voorzieningen aangelegd en veel aandacht besteed aan 

communicatie, betrekken van eilanders bij het werk en men 

heeft laten zien dat werken aan zo’n dijk ook leuk en inte-

ressant kan zijn voor de jeugd.

Na het verwerken van 240.000 kuub klei is de IJsselmeer-

dijk bij Lemmer de komende vijftig jaar weer een veilige 

bescherming tegen hoog water. Tegelijk kan er hier geno-

ten worden van een prachtige fietstocht. Ook bij andere 

plaatsen langs de IJsselmeerkust wordt er gezocht naar 

mogelijkheden om geld optimaal in te zetten bij herstel-

werkzaamheden, door deze te koppelen aan projecten op 

het terrein van natuur, toerisme, sport, cultuurhistorie en 

landbouw. Als fractie stemmen we daar van harte mee in.

Wij zijn ook groot voorstanders van het zoeken naar nieu-

we, innovatieve manieren om de waterveiligheid te vergro-

▲ Om te zien wat er lokaal speelt gaat de Wetterskipsfraksje maandelijks op werkbezoek met 

'PvdA foar Fryslân', waaronder naar het op te knappen havengebied van Terschelling.



wanneer een dergelijke si-

tuatie onverhoopt langer 

duurt. 

Water in de stad

In het kader van PvdA foar 

Wetter, de waterschapsva-

riant van PvdA foar Frys-

lân, organiseerden wij eind 

juni een bijeenkomst over 

‘Groen en Water in de stad’ 

in Leeuwarden. Ons doel 

was om bij te praten over de 

noodzaak om ook in stede-

lijk gebied een waterbeleid 

te ontwikkelen. Zo werden 

we onder andere ruim ge-

informeerd over de inno-

vatieve klimaatstresstest. 

Daarmee kun je zien wat er 

gebeurt wanneer het lange 

tijd extreem droog is, of in 

korte tijd veel water valt. 

Het zijn situaties die nu al vaker voorkomen en in de toe-

komst nog veelvuldiger. Natuurlijk vertelden onze raadsle-

den in Leeuwarden vol trots over de maatregelen die men 

neemt in de stad en sloten daarbij prima aan bij het boekje 

van Lutz Jacobi over dit onderwerp. Later in 2017 won Leeu-

warden de ‘Steenbreektrofee’ voor de actie ‘Tegel eruit, 

fruitstruik erin’. 

Schoon water

In 2016 hebben we het beleidsplan ‘Emissies’ vastgesteld. 

Een jaar later was het de beurt aan het uitvoeringsplan. 

Daarin ligt de nadruk op schoon water in de landbouw en 

de recreatievaart, omdat daar nu eenmaal de meeste op-

brengst per geïnvesteerde euro te winnen valt. Aan het pro-

ject ‘Schoon erf, schoon water’, waarbij melkveehouders 

adviezen krijgen over de juiste maatregelen om erfafspoe-

ling te voorkomen, hadden zich in oktober al 1.000 Friese 

bedrijven aangemeld. 

ten. Daarvoor werd dit jaar onder meer een start gemaakt 

met het onderzoeken van de kwaliteit van het asfalt van de 

Lauwersmeerdijk. Wetterskip Fryslân kiest jaarlijks innova-

tieve projecten en stemt af met andere projecten binnen 

waterschappen. Zo gaat niet iedereen hetzelfde wiel zitten 

uitvinden.

Clusterbuien

In september 2017 werd extreem veel neerslag verwacht. 

Het Wetterskip heeft het er druk mee gehad. Van tevoren 

was het boezempeil verlaagd en tijdens de buien is gezorgd 

voor maximale afvoer, oplossen van verstoppingen, inzet-

ten van noodpompen en heel veel communicatie. 

We hebben als Algemeen Bestuur deze activiteiten nadien 

geëvalueerd en geconcludeerd dat het over het algemeen 

goed is verlopen. Al is het wijzen van akkerbouwers op het 

belang van het vrijhouden van onderhoudsstroken langs 

hoofwatergangen een verbeterpunt. Wij hebben bovendien 

aandacht gevraagd voor de positie van de medewerkers, 

▲ Lutz Jacobi, waterambassadeur en auteur van ‘Groen en Water in de stad’, pleitte tijdens 

PvdA foar Wetter voor een ‘groene golf beweging’: “Het begint bij bewustzijn.”
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Omdat het voor het waterbewustzijn van de bur-

gers nodig is verschillende projecten voor diver-

se doelgroepen te realiseren hebben wij steeds 

sterk aangedrongen op verbreding van de emis-

sieprojecten. En met succes. Er komen nu maat-

regelen om medicijnresten in oppervlaktewater 

tegen te gaan. Zo hebben wij het Dagelijks Be-

stuur opgeroepen om in unieverband onder de 

aandacht te brengen dat zorgverzekeraars uit 

kostenoverwegingen soms voor een heel jaar 

medicijnen tegelijk laten voorschrijven. Lang niet 

altijd worden de restanten weer bij de apotheek 

ingeleverd.

Gebruikt water verdwijnt in het riool en komt 

terecht bij de rioolwaterzuivering. Wanneer het 

gezuiverde water weer terug wordt gegeven aan 

het oppervlaktewater, blijft er rioolslib over. Er wordt al heel 

lang gesproken over een energiefabriek in Leeuwarden, 

waar dit rioolslib wordt gebruikt voor energieopwekking. 

Naast het voorzien in de eigen energiebehoefte kunnen uit 

rioolslib weer stoffen worden teruggewonnen, zoals ook de 

cellulose uit wc-papier wordt gebruikt bij de bereiding van 

asfalt.

Veenweide

Helaas hebben wij over de veenweide geen nieuws te mel-

den. Ook het spreekwoord dat geen nieuws, goed nieuws 

is, gaat in dit geval niet op. Er zit nul voortgang in de uit-

voering van de veenweidevisie, terwijl we vaak aan de bel 

hebben getrokken. Afgelopen jaar hebben we met onze Sta-

tenfractie en die van D66 en GrienLinks en Water Natuurlijk 

de handen in elkaar geslagen en met een open brief in de 

media aandacht gevraagd voor de noodzaak om tempo te 

maken. We hebben daarmee het Planbureau voor 

de Leefomgeving aan onze zijde. Dat becijferde 

dat de uitstoot van broeikasgassen als gevolg 

van veenoxidatie in Fryslân de hoogste is van Ne-

derland. 

Het mag toch niet zo zijn dat er alleen maar wordt 

vergaderd over de veenweide? Want straks is het 

geld op en het veen ook. 

Nog meer koppelkansen?

In 2017 is eindelijk begonnen met de aanleg van 

gemaal Vijfhuizen. Met dit gemaal wordt niet al-

leen het water binnendijks beter op peil gehou-

den en de verzilting teruggedrongen, het is ook 

nog eens goed voor de waterkwaliteit, vismigra-

▼ Het Wetterskip werkte afgelopen jaar mee aan twee afleveringen van 

de natuurserie ‘Wildernis onder water’ genaamd ‘It Fryske wetter’. 

▲ Het laten verdrogen van het Friese veen veroorzaakt niet alleen veel 

CO
2
-uitstoot, maar we pompen onszelf ook letterlijk naar beneden.
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We hebben tegen de omvorming van Hefpunt in een Noor-

delijk Belastingkantoor gestemd. Niet uit principe, maar 

omdat de financiële risico’s onvoldoende in kaart waren 

gebracht en er nog meer onduidelijkheden waren. We blij-

ven de ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet volgen en wat 

we zien stelt niet gerust: de aanbesteding van het nieuwe 

belastingpakket mislukte, met een forse vertraging van de 

belastinginning in 2018 tot gevolg.

Kwijtschelding

Met het CDA hebben wij in juli een motie ingediend over be-

lastingen, kwijtschelding en invordering. Aanleiding waren 

verhalen over verschillende normen die door gemeenten 

en Wetterskip worden gehanteerd voor spaargeld, waarde 

bezittingen, enzovoort. Maar ook over hoe er wordt omge-

gaan met toeslagen en bijzondere bijstand. Er is inmiddels 

veel informatie boven tafel en wij hebben het Dagelijks 

Bestuur gevraagd om bij het Meerjarenperspectief 2019-

2023 te komen met voorstellen om bij de kwijtschelding 

de hoogte van de AOW-uitkering voor gepensioneerden als 

uitgangpunt te nemen en de kinderopvangtoeslag niet bij 

het inkomen op te tellen.

tie, versterking van de flora en fauna en voor de recreatie. 

Voor de aanleg van het gemaal moest een gat in de dijk wor-

den gemaakt. Veel mensen hebben dat spektakel gezien.

Met onze partijgenoten uit de gemeente Achtkarspelen 

vroegen wij aandacht voor de Fabryksfeart in Augustinusga. 

De gemeente wil de in onbruik geraakte cultuurhistorische 

vaart graag samen met de bewoners opknappen. Helaas 

heeft dit plan de subsidieregeling Plattelandsprojecten niet 

meer gehaald. Er was wel al veel onderzoek gedaan, waar-

aan ook het Wetterskip heeft deelgenomen. De bewoners 

snapten er dan ook helemaal niets van, toen het Wetters-

kip verder niks wilde doen. Op onze vragen antwoordde het 

Dagelijks Bestuur eerst om een zekere verantwoordelijk-

heid te voelen als eigenaar van de vaart, om vervolgens de 

handen ervan af te trekken. Het is het één of het ander. We 

blijven deze zaak volgen.

Belastingen en inning 

Om geen verhoging van de waterzuiveringsheffing op te 

leggen dienden we in 2016 een amendement in. Dit om-

dat de kosten hiervan binnen de opbrengsten bleven. Toen 

werd dat amendement nog 

verworpen, maar in 2017 

voerde het Dagelijks Be-

stuur het alsnog uit. Ons 

pleidooi dat je geen geld 

moet vragen van burgers 

als daar geen plannen en 

uitvoering tegenover staan, 

werd na een flinke discussie 

over de financiële perspec-

tieven gedeeld. In die dis-

cussie kwam ook het schul-

denplafond weer om de 

hoek kijken. Voorstanders 

ervan willen een limiet aan 

investeringen. Wij zijn geen 

voorstander, want investe-

ren in een waterstaatswerk 

doe je omdat deze nodig is 

voor de veiligheid, voldoen-

de en schoon water.

▼ Ondanks een dure reclamecampagne voor de naamsbekendheid van het Noordelijk 

Belastingkantoor krijgen burgers en bedrijven nog steeds correspondentie van Hefpunt.
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Tot slot

We hebben het werk in het Algemeen Bestuur het afgelo-

pen jaar weer met veel plezier gedaan. Bij waterschappen 

gebeuren mooie dingen, waardoor zovelen in ons land vei-

lig onder de zeespiegel kunnen wonen. Wij vragen binnen 

het Wetterskip altijd aandacht voor mensen die een steun-

tje in de rug nodig hebben, door aandacht te vragen voor 

kwijtschelding, eerlijke tarieven, maar ook door projecten 

te steunen die wateroverlast in stedelijk gebied verminde-

ren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We 

zijn dan ook trots op Wetterskip Fryslân als eerste ‘Fairtrade 

waterschap’. 

Naast de noden en wensen voor ons eigen werkgebied be-

staat er voor ons PvdA'ers ook nog zoiets als internationale 

solidariteit. Daarin past het sanitatieproject in Mozambi-

que, waarin het Wetterskip samen met provincie Fryslân en 

Friese gemeenten samenwerkte. In Mozambique zijn nu 31 

sanitatiebedrijfjes actief en kunnen 200.000 leerlingen op 

school naar de wc.

Het komende jaar zullen we ons gaan voorbereiden op de 

verkiezingen in 2019, maar ook opnieuw trekken en sjorren 

aan het behoud van het veenweidelandschap, beoordeling 

van de voorstellen voor aanpassing van de belastingen op 

eerlijkheid, ‘de vervuiler betaalt’ en nog veel meer. En na-

tuurlijk gaan we ook hard aan het werk voor het halen van 

de klimaatdoelstellingen.
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