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Voorwoord
Natuurlijk stonden de eerste maanden van
2019 voor een belangrijk deel in het teken
van de verkiezingen. Inwoners, vertegenwoordigers van organisaties en betrokken
partijgenoten dachten en schreven mee
aan het gezamenlijke verkiezingsprogramma van Staten en Wetterskip; een
unicum in het land. Fryslân hing vol affiches, er reed een oplegger rond met de
beeltenissen van de beide lijsttrekkers en
er werden weer vele rozen uitgedeeld, die
vaak als opening dienden voor een goed
gesprek. Voormalig Wetterskipper Jelle
de Visser maakte een hilarisch filmpje,
waarop we niet alleen tijdens het flyeren
werden aangesproken, maar zelfs de landelijke tv haalden. Bedankt Jelle!

▲ Ondanks het verlies van de ‘e’ van ‘STEM’ tijdens de vele ritten door de provincie,
wisten de kiezers de PvdA te vinden en wonnen we een zetel.

De start

We kunnen niet alleen terugkijken op een campagne waar
we veel plezier aan hebben beleefd; de uitslag mocht er
ook zijn! We wonnen de zetel terug, die wij in 2015 nipt
hadden verloren. Mede dankzij al die bekende PvdA-ers uit
gemeenten op de lijst en een verkiezingsprogramma dat de
kerntaken van het Wetterskip: veiligheid, schoon en voldoende water koppelt aan een groen en sociaal Wetterskip.

Er was weer veel werk gemaakt van de introductie van het
nieuwe Algemeen Bestuur (AB). Met informatieve sessies
over de werkterreinen van het Wetterskip en veel veldbezoeken. Zo konden de nieuwe AB-leden zich op de hoogte stellen van wat er allemaal speelt, de zittenblijvers hun
geheugen opfrissen en de laatste stand van zaken zien en
horen en allen konden elkaar beter leren kennen. Zo liepen
we met Claudy Jongstra door haar kruidentuin -goed voor
de biodiversiteit en prachtige natuurlijke kleuren voor haar
viltkunst-, gingen meer dan eens kijken bij dijkvakken uit
o.m. het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP),
trokken met de muskusratvangers langs de waterkant, zagen vistrappen, rioolwaterzuiveringen en nog veel meer.

Het lukte helaas niet om een groen en sociaal coalitieakkoord te sluiten. Daarom voeren we nu een stevige oppositie met een fractie bestaande uit Henk Mulder, Annelies
Stolp en ondergetekende, aangevuld met opvolger Rolf van
Straten en gewestelijk bestuurslid Siepie Hylkema. Vlak
voor de installatie namen we afscheid van Remco Admiraal,
die sinds 2011 de PvdA in het AB heeft vertegenwoordigd en
met zijn scherpe financiële kennis menig DB-er (Dagelijks
Bestuurder) met een mond vol tanden achterliet.

Kortom, in die eerste weken leerden we wat er allemaal
komt kijken bij Waterveiligheid, Schoon en Voldoende Water en welke enorme uitdagingen er zijn en op ons afkomen
in het kader van het klimaat.

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskip Fryslân.

Tijdens de introductie over financiën en belastingen zag ons
DB de ontwikkelingen bij het Noordelijk Belastingkantoor
(NBK) nog positief in. Helaas zijn onze zorgen daarover later
meer dan bewaarheid geworden. Zie: Bestuur en Middelen.
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in normale omstandigheden kan het als fietspad worden
gebruikt.
Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor een nog
veel omvangrijkere project. De verhoging van de waddendijk tussen Lauwersmeer – Koehool; een klusje van ruim
300 miljoen euro. Ook hier hopen we straks in te kunnen
stemmen met een HWBP-project waarin verschillende nieuwe concepten voor hoogwaterbescherming zijn verwerkt.
Bij de start van de nieuwe periode zijn we op pad geweest
met muskusrattenbestrijders. Binnen de Unie van Waterschappen wordt opnieuw gekeken naar de beste bestrijdingmethode van deze dieren, die holen en gangenstelsels
maken in de dijken en daarmee de waterveiligheid op het
spel zetten. Inmiddels is de populatie in Fryslân goed onder controle. Daardoor hoeven er jaarlijks nog maar weinig muskusratten te worden gevangen en geldt Fryslân als
voorbeeld voor de bestrijding elders in het land. Hulde voor
onze vangers, die echte veldmensen zijn en precies weten
waar ze muskusratten kunnen vinden. Wij steunen het besluit van het Wetterskip om deze mensen in het veld te behouden. Ook al is het vangen van muskusratten gelukkig
geen dagtaak meer, hun kennis van het gebied en de flora
en fauna is heel belangrijk.

▲ Dit jaar is men begonnen met het HWBP om 4,4
kilometer van de Lauwersmeerdijk te versterken.

Veiligheid
Tijdens de financiële crisis hebben de waterschappen het
Rijk geholpen om het HWBP toch van de grond te krijgen
door de kosten voor aanpassingen van de primaire waterkering te delen in 50% voor het Rijk, 40% voor de gezamenlijke waterschappen en 10% voor het waterschap
waar een project wordt uitgevoerd. Tijdens de start van
de aanpassing van de Lauwersmeerdijk werd deze werkwijze vanuit ‘Den Haag’ geroemd als de ultieme vorm van
solidariteit. Maar natuurlijk betalen alle Nederlanders ook
gewoon mee wanneer de hoogwaterbescherming uit de
rijkspot wordt betaald. Nu er miljarden overschot is op de
rijksbegroting zouden we moeten kijken naar de solidariteit
met de inwoners van waterschappen met veel kilometers
primaire waterkering en een geringe bevolkingsdichtheid,
zoals Fryslân. Om de begroting rond te krijgen worden nu
allerlei maatregelen doorgeschoven, zoals Kader Richtlijn
Water (KRW)-maatregelen, vernieuwing van persleidingen
etc. Dat gaat ten koste van schoon water, hetgeen natuurlijk ook een gezondheidsrisico oplevert.

Voldoende water
Net als in de vorige periode heeft het veenweidedossier
weer veel aandacht gekregen. Voor de verkiezingen had
de oppositie in de Staten onder aanvoering van Hetty Janssen haar initiatiefvoorstel in de Maatschappelijke Kosten/
Baten Analyse (MKBA) voor de verschillende varianten van
de veenweide-aanpak weten te krijgen. Na de verkiezingen
stroopte de nieuwe PvdA-gedeputeerde Douwe Hoogland
zijn mouwen op bij dit dossier. Ook landelijk is er nu geld
en aandacht is voor behoud van veenweide en vooral de klimaatgevolgen van de CO2₂ -uitstoot.
Voor ons is daarnaast belangrijk dat de biodiversiteit verbetert. Met meer weidevogels, insecten, planten en onderwaterleven en de agrarische sector, die een goede boterham
kan verdienen met oog voor landschap, water(kwaliteit) en

Zoals gezegd: de vernieuwing van de 4,4 km. lange Lauwersmeerdijk is gestart. Een mooi project. De dijk wordt
voorzien van flexibele zetstenen en bovenop een recht stuk
asfalt. Dat breekt de golven bij extreem hoog water, maar
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dierenwelzijn. Kortom, een integrale aanpak. Ons DB kwam
met een voorstel voor flankerend beleid. Tot onze teleurstelling bestond dat slechts uit een schaderegeling voor
boeren. We hebben dat met succes van de agenda weten
te halen, want flankerend beleid bestaat natuurlijk uit veel
meer dan dat. Bij het uitvoeringsprogramma 2020 – 2030
komen we erop terug.
In 2019 ging men verder met de pilots om naar de effecten te kijken van o.a. onderwaterdrainage, grondwatergestuurd peilbeheer, verkenning grondmobiliteit. Samen met
andere PvdA-waterschappers uit het land brachten wij een
bezoek aan het Veenweide-expertise Centrum in Zegveld,
waar we werden meegenomen in ontwikkelingen en ervaringen elders in het land. Er wordt geëxperimenteerd met
natte teelten als lisdodde (bouwmateriaal) en wilde rijst,
technische innovaties als drainage gecombineerd met sensoren etc. Als PvdA -waterschappers blijven we informatie
uitwisselen en elkaar op de hoogte houden.
Na jaren alleen maar vergaderen en stilstand hebben we nu
het idee dat er voortgang is. De provincie trekt er hard aan
en het Wetterskip gaat in het kielzog mee.

▲ Een integrale aanpak van het veenweidegebied blijft onze
aandacht houden. Gelukkig is die aandacht nu ook landelijk.
belangenafweging. In de door Provinsje Fryslân, Wetterskip
Fryslân en Drinkwaterbedrijf Vitens gezamenlijk opgestelde Grondwateratlas (te lezen en te bestellen via de website
van de Provinsje Fryslân) is goed te lezen welke veranderingen we de komende tientallen jaren mogen verwachten.
Als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling komt er
meer druk op de zoetwaterbellen en zal de verzilting van
de bodem toenemen. We moeten zuinig zijn op zoet water,
waarvan veel wordt gebruikt om verzilting van de bodem
tegen te gaan. Wij kijken kritisch naar doorspoelen van de
bodem met zoet water ten behoeve van de landbouw, maar
willen ook alternatieven ontwikkelen voor het tegengaan
van de instroom van zout water bij opening van de Tjerk Hiddessluizen in Harlingen.

Het lijkt alsof we in Fryslân ons weinig zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid van zoet water. Dat is niet het
geval. Droge zomers vragen om bewustwording om goed
om te gaan met de zoetwatervoorraad en een uitgekiende
▼ Bij het Veenweide-exerptise Centrum in Zegveld, waar we
kennis uitwisselden met andere PvdA-waterschappers.

Schoon
Zoals gezegd: we blijven zorgen houden over de haalbaarheid van de Kader Richtlijn Water (KRW); zeker nu de coalitie maatregelen doorgeschoven heeft naar de toekomst.
In de eerste plaats omdat schoon water voor mens, dier en
plant van levensbelang is, maar ook omdat Europa het niet
halen van doelen stevig zal beboeten.
Het Project Schoon Erf Schoon Water voor melkveebedrijven
heeft in aantal deelnemers de verwachtingen overtroffen.
In oktober ging eenzelfde project voor akkerbouwers van
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uit de kleine velden afneemt. Blijft over de zorg over de
risico’s voor vervuiling van het grondwater tijdens de gaswinning. Het Staatstoezicht op de Mijnen zegt dat het zo’n
vaart niet loopt en ons DB ook. Wij blijven erop hameren
dat in elke zienswijze van het Wetterskip op een winningsplan deze zorg voor de kwaliteit van ons grondwater wordt
genoemd. En we houden contact met ûs Henk in Den Haag.
Sinds 2019 kijken we anders naar die handige teflonlaag in
pannen, schuim uit brandblussers, pizzadozen, verf, make-up en de waterwerende laag in kleding. Met de PFAS
(Poly- en Perfluoralkylstoffen) de uitspraak over de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof ) van de Raad van State en de miljarden korreltjes van MSC Zoë op de stranden
en in de duinen van onze Waddeneilanden, zijn we weer
met onze neuzen op de feiten gedrukt: we moeten kritisch
zijn naar wat we gebruiken (vooral!) aan stoffen die niet afbreekbaar zijn. Bovendien moeten we stappen zetten om
het stikstofniveau te verlagen. Voor de Waterschappen
geldt dat we anders ook problemen krijgen met de ophoging van onze dijken of de bouw van de energiefabriek bij
de rioolwaterzuivering (RIZW) in Leeuwarden.

▲ Schoon water is voor mens, dier en plant van levensbelang,
maar niet vanzelfsprekend.
start. Doel is dat door opvang van vuil water van o.m. landbouwmachines minder resten gewasbeschermings-middelen in het oppervlaktewater komen. Het zou goed zijn om
over enige tijd te onderzoeken of dit project zoveel oplevert
als gedacht en of dit de beste manier is om dat op te pakken. Dit is weer een voorbeeld waarom de PvdA-fractie blijft
aandringen op rekenkameronderzoek, zodat onafhankelijk
kan worden onderzocht of het beleid en de uitgaven daarvoor zinnig, zuinig en zorgvuldig zijn (gedaan).

▼ We stelden dit jaar meermaals kritische vragen over het
Noordelijk Belasting Kantoor.

In 2019 is er – niet alleen in Fryslân – voortvarend aan de
slag gegaan met het project Medischoon. Daarin worden
strategieën ontwikkeld om medicijnresten te voorkomen.
Dat wordt steeds belangrijker. Wij dringen er al jaren bij
de DB op aan om ook te kijken naar voorschrijfgedrag van
artsen (voor sommige middelen zijn er minder vervuilende
alternatieven), de hoeveelheid medicijnen die men tegelijk
bij de apotheek haalt en reclame maken voor het terugbrengen van overgebleven medicijnen en deze vooral niet door
de wc te spoelen. Wat niet in het water komt hoeft er immers ook niet te worden uitgehaald.

Bestuur en Middelen
Noordelijk Belasting Kantoor (NBK)
‘Het is goedkoper en beter om samen te werken. Samen
hebben we meer kennis in huis en kunnen we efficiënter
werken’, schrijft het NBK op haar website. Je zou er bijna
denken dat dit een grap was, wanneer er niet zo’n hoge prijs
aan zit. Want wat hebben we veel schriftelijke en mondelinge vragen gesteld over ons NBK, waar mensen geen of

In navolging van ons tweede Kamerlid Henk Nijboer stelden
we in de zomer vragen over de winning van gas uit velden
die allang gesloten waren. De inwoners van gebieden waar
dat staat te gebeuren maken zich natuurlijk zorgen. Gelukkig bleek uit het antwoord van de Minister dat de winning
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dubbele aanslagen kregen, de
belastinginning stokte, de kosten uit de hand liepen en managers elkaar in hoog tempo
opvolgden.
Uiteindelijk moeten de belastingen omhoog om belasting te
kunnen innen. En allemaal omdat men veel te snel is gestart
met het NBK; de plannen waren
nog onvoldoende uitgewerkt.
Onze inzet was erop gericht
om bij ons DB urgentiebesef
teweeg te brengen. Inmiddels
komt het bestuur van het NBK
maandelijks bijeen om vinger
aan de pols te houden en zit er
▲ In maart organiseerden we PvdA foar Wetter, waaraan bestuursleden, statenleden,
nu een vaste directeur (nadat
vorig jaar meer dan een half mil- kandidaten, raadsleden en andere geïnteresseerde partijgenoten deelnamen.
joen aan onderzoeksbureaus en
interim-management is uitgegelijk werk te maken van de enorme hoeveelheid peilvakken
ven). Maar we blijven ook in 2020 alert.
en de daarbij behorende kosten in onze provincie. De coalitie wilde niets van deze voorstellen weten. Daarom hebben we tegen de begroting 2020 gestemd. Er worden alleen
belastingen verhoogd en zaken vooruit geschoven. Zonder
inhoudelijke visie en met flinke toekomstige opgaven zijn
wij ervan overtuigd dat er over een paar jaar wederom een
flinke tariefsverhoging noodzakelijk is.

En dan de belastingen zelf
De nieuwe coalitie begon met plannen voor een belastingverhoging van 10% in het eerste jaar en hoopte het daarna tot de kosten van de inflatie te kunnen beperken. ‘Wij
nemen de pijn van de tariefsverhoging in 2020’ schreef de
nieuwe coalitie trots. Maar niets is minder waar. Het zijn
de gezinnen, burgers, mkb-ers met een smalle beurs die
de ergste pijn gaan voelen. Bij de begrotingsbehandeling
bleek de gemiddelde stijging zelfs 13% te bedragen. Daarbij
wordt er ook nog eens flink bezuinigd en worden noodzakelijke investeringen uitgesteld.

Een nieuwe Dijkgraaf (of eigenlijk Dijkgravin)
Vlak voor de zomervakantie kondigde Dijkgraaf Paul van Erkelens zijn pensioen aan. Wij hebben hem uitgezwaaid op
een manier die past bij zijn enorme staat van dienst, zijn
grote kennis en zijn inzet.

Wij begrijpen dat de klimaataanpak extra investeringen vereist. Wij hebben bij de begrotingsbehandeling samen met
andere partijen alternatieven aangedragen om in de toekomst uitgaven te verminderen. Zoals de bekostiging van
met HWBP door het Rijk, samenwerken van buitendiensten
(zodat er niet overal verschillende auto’s van Provincie, Waterschap en Gemeenten in het buitengebied rijden), einde-
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Henk Mulder werd voorzitter van de vertrouwenscommissie. Van al die geheime vergaderingen en bijeenkomsten
kan natuurlijk niets worden gemeld in dit jaarverslag, maar
er kwam een unanieme voordracht, die door het Algemeen
Bestuur unaniem werd overgenomen. En zo kon de Kroon
Luzette Kroon benoemen tot de nieuwe Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.
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Tot slot
HENNI VAN ASTEN
Fractievoorzitter
Lid algemeen bestuur

In de vorige periode heeft de fractie hard gewerkt aan de
samenwerking binnen de partij. Want eerlijk gezegd hing de
Wetterskipsfractie er altijd maar een beetje bij en daarmee
ook beleidsopgaven voor water. Nu maakten wij een mooie
start met een gezamenlijk programma met de Staten. Dat
leidt er ook toe dat we meer samenwerken, bijvoorbeeld op
het veenweidedossier.

T: 06 – 40 15 28 41
E: hvanasten@wetterskipfryslan.nl
HENK MULDER
Lid algemeen bestuur

We hebben ook weer deelgenomen aan de PvdA foar Fryslân-activiteiten en in maart 2019 een PvdA foar Wetter georganiseerd, waaraan bestuursleden, statenleden, kandidaten, raadsleden en andere geïnteresseerde partijgenoten
deelnamen. Na te zijn bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen bij het Wetterskip en in een rondleiding door
het gebouw met speciale aandacht voor de weg naar een
energieneutraal Wetterskip, fairtraide, duurzame spullen en
ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarna bezochten we het nieuwe zeegemaal De Heining in
de zeedijk bij Marrum en vergaapten ons aan de enorme
vijzels en de vistrap. Wij zullen ook in 2020 de partijgenoten
uitnodigen om elkaar te ontmoeten en tegelijkertijd kennis
te nemen van werk en ontwikkelingen van en bij Wetterskip
Fryslân.

E: hmulder@wetterskipfryslan.nl

ANNELIES STOLP
Lid algemeen bestuur

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

ROLF VAN DER STRATEN
Eerste opvolger Wetterskipsfraksje

Of het nu gaat om klimaatmaatregelen, de toekomst van
landbouw en natuur, de (hoofd)rol van water in de ruimtelijke ordening, de energietransitie etc. gemeenten, provincie
en Wetterskip werken daarin nauw samen. Aan ons als
PvdA-ers om daarin pal te staan voor een groene en sociale
toekomst.

T: 06 – 53 36 76 59
E: hebbusmarsum@gmail.com

SIEPIE HYLKEMA
Fractievolger

T: 06 – 54 35 08 25
E: shylkema@knid.nl

Colofon
Tekst: Henni van Asten
Vormgeving: Partij van de Arbeid Fryslân
Foto’s: Wetterskip Fryslân (Lauwersmeerdijk, p.3), Donald
Trung (Noordelijk Belastingkantoor, p.5), Partij van de
Arbeid Fryslân (overige foto’s).
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