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JO WETTERSKIP WURKET OAN...

Kennis bolwerk
Fryslân is kampioen in het beheer van water. We zijn trots op onze kennis en de wijze waarop we al eeuwen 

in staat zijn om het water in onze provincie te sturen. Dat willen we als VVD Fryslân zo houden, want we 

worden door klimaatveranderingen voor nieuwe uitdagingen gesteld. Ook voor de toekomst van onze 

kinderen is het belangrijk dat ze veilig wonen en voldoende en schoon water zullen hebben.

Ook in het buitenland is onze kennis nodig, maar wij willen dat het Wetterskip zich de komende periode 

concentreert op het waterbeheer in Fryslân. Kennis overbrengen in het buitenland hoort vooral bij de 

landelijke Unie van Waterschappen en onze kennisinstituten zoals WETSUS en de Water Alliance.

Keuzes maken, water en bodem zijn sturend
Het lijkt in Fryslân vanzelfsprekend dat water altijd voorradig is, maar deze zekerheid wordt op de 

proef gesteld. Er zijn veel mensen die een belang hebben bij schoon water, vaarwater, gebruikswater, 

besproeiwater natuurwater, zwem- en viswater. Dit heeft grote impact op het te voeren beleid en het begrip 

van inwoners en ondernemers voor maatregelen die in het algemeen belang dienen te worden genomen. 

Daarom is regie en heldere communicatie en afstemming met overheden, inwoners en (agrarische) 

bedrijven van het Wetterskip belangrijker dan ooit.

De gevolgen van droogte en extreme stortbuien hebben een grote invloed op de systemen die 

waterschappen van oudsher beheren. VVD Fryslân wil aan de slag om keuzes op basis van water en bodem 

te maken. Van terrein beherende organisaties, woningbouwcoöperaties, en projectontwikkelaars verwachten 

wij dat ze meer aandacht besteden aan waterafvoer- en berging op hun terreinen.

Investeren in een klimaatbestendige inrichting geldt voor iedereen, zuinig omgaan met (drink)

water ook! Realistisch natuur- en waterbeleid, gebaseerd op de haalbare doelen binnen de huidige 

klimaatomstandigheden is bepalend. Een goed volgsysteem gebaseerd op feitelijk waarneming en niet 

uitsluitend op modellen is het kompas
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 9 De verandering in het klimaat zorgt voor een stijgende zeespiegel en dus een lastige natuurlijke 

afvoer van water. Hiervoor zijn op termijn extra zee-gemalen nodig bijvoorbeeld bij Harlingen en 

Lauwersoog.

 9 Dijkverzwaring aan de Waddenkust wordt buitendijks ecologisch vriendelijk uitgevoerd 

waardoor er geen compensatie (i.k.v. de habitatrichtlijn) hoeft plaats te vinden. Het Wetterskip 

spant zich in om doelgericht en innovatief de dijken te versterken waar nodig is.

 9 De eigen bijdrage van de Friezen aan de dijkverzwaring vinden we te groot t.o.v. de 

Rijksbijdrage. Hierover willen we met ‘Den Haag’ andere afspraken maken.

 9 Dijkbewaking is dag en nacht (betaald) oproepbaar wanneer nodig.

 9 Dijkversterkingsprojecten zijn kansrijk voor toerisme, recreatie, natuur, energie en de regionale 

economie. De streek (omwonenden) worden hierbij actief betrokken in een vroegtijdig stadium.

 9 Intensieve hoosbuien vragen om een goed onderhouden waterafvoersysteem. Het Wetterskip 

dient tijdig plannen te maken om vervangingen te kunnen aanbrengen bij bv stuwen en duikers. 

Maar ook gericht baggerwerken inplannen, waarbij de inbreng van de eigenaar een belangrijke 

rol kan spelen.

 9 Exoten zoals de rivierkreeft of waternavel (waterplant) kunnen de veiligheid en de water aan- 

en afvoer bedreigen en moeten worden aangepakt. Dit moet bij het Wetterskip en de andere 

overheden voldoende prioriteit krijgen. Hiervoor is verandering van landelijke wetgeving 

wellicht noodzakelijk. Elke overheid dient vanuit de eigen rol en functie hier evenredig aan bij te 

dragen.

#hoedan

JO WETTERSKIP WURKET OAN...

...oeral droege fuotten

Het Wetterskip heeft de plicht te zorgen voor de gehele waterhuishouding in Fryslân en deel van Groningen. 

Zowel achter de dijk als tegen wateroverlast van stortbuien. Ordentelijke watersystemen waarin alle 

watergangen het doen, inclusief de hulpmiddelen als duikers, sluizen, dammen, etc., is een noodzaak. 

De riolen kunnen vuilwater goed verwerken en gezuiverd weer afvoeren. De belangrijkste taak voor het 

Wetterskip blijft ervoor te zorgen dat we veilig blijven voor water; droge voeten zijn primaire levensbehoeften 

om te kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Daar is ook jouw hulp bij nodig
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JO WETTERSKIP WURKET OAN...

...romte foar wetter

In Fryslân worden we geconfronteerd met heftigere buien, verzilting, bodemdaling en inklinkend veen. Het 

is noodzakelijk om ons huidige watersysteem aan te passen aan deze veranderende omstandigheden en 

keuzes te maken om Fryslân op een andere manier in te richten. Er is meer ruimte voor water nodig om de 

nieuwe uitdagingen zoals droogte het hoofd te bieden. Water kun je goed bergen in natuurgebieden en 

arme agrarische grond. In de stad en dorp kun je ook je eigen omgeving waterslim maken. Door samen 

te werken aan nieuwe maatregelen zorgen we dat Fryslân het hoofd kan bieden aan overstromingen, 

wateroverlast, hittestress, droogte, verdroging, bodemdaling en verzilting.
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 9 Elke druppel water telt. De inwoners spelen een rol bij het opvangen van water. VVD Fryslân 

stimuleert het afkoppelen van regenwaterafvoer op het riool, de aanleg van blauw-groene 

daken op gebouwen en blauw-groene (school)pleinen, het vergroenen van tuinen (‘tegel 

eruit, plantje erin’), wateropvang in sterk verstedelijkt gebied, etc. In nieuw aan te leggen 

woonwijken en industrieterreinen wordt dit de norm. Juist ook voor toekomstige generaties. In 

één keer goed; dit ontzorgt ook onze kinderen en kleinkinderen en bespaart uiteindelijk veel 

geld. Het Wetterskip werkt hierbij samen met gemeenten, maatschappelijke partners en het 

bedrijfsleven. En onderzoekt samen met gemeenten de mogelijkheden voor het afkoppelen 

van regenwaterafvoer van het riool gebruikmaking van bestaande subsidieregelingen.

 9 Het Wetterskip wordt vanaf begin betrokken bij keuzes in de ruimtelijke omgeving. Elke streek 

in Fryslân heeft zijn eigen aanpak nodig. Het Wetterskip heeft met de rayonbeheerders de 

gebiedskennis die noodzakelijk is om de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

 9 Om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken heeft het water de ruimte nodig. Binnen 

het Fries Programma Landelijk Gebied zullen waterkwaliteitsdoelen een gelijkwaardige plek 

krijgen naast die van landbouw, natuur en energie.

 9 Het landelijk gebied wordt klimaatbestendig door de verschillende opgaven slim te 

combineren: het watersysteem, natuur & bossen, verzilting, veenweideproblematiek, 

energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit, en droogte-bestrijding.

 9 Veenweide kent een eigen Friese aanpak (mei de mienskip). Deze moet voortvarend worden

 9 doorgezet in combinatie met de gebiedsgericht aanpak voor bijvoorbeeld stikstofproblematiek 

en de Natura2000 opgaven.

 9 In de veenweideregio kunnen oudere woningen problemen ondervinden met de fundering 

door het inklinken van de bodem. VVD Fryslân pleit voor het op korte termijn instellen van een 

laagdrempelige en adequate schaderegeling (indien deze schade (deels) is te wijten aan het 

handelen van de overheid) en een landelijk subsidieregeling voor funderingsherstel.

 9 Het IJsselmeer wordt gekoesterd als zoetwaterreservoir. VVD Fryslân is voor een eerlijke 

verdeling van deze zoetwatervoorraad in droge periodes. Ingrepen in het IJsselmeer die deze 

voorraad in gevaar brengen, moeten worden voorkomen.

#hoedan
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JO WETTERSKIP WURKET OAN...

...genoch skjin wetter ek foar letter

Een essentiële taak van het Wetterskip is schoon water en voldoende water. Schoon water is van levensbelang 

om gezond en veilig te kunnen leven en is daar kan niet aan getornd worden. Met (veelal) technische 

maatregelen heeft het Wetterskip haar taken tot nu toe uitgevoerd. De grenzen aan deze technische 

maatregelen komen in zicht in veel gebieden in Fryslân. De taak van het Wetterskip wordt daardoor complexer. 

Het is nodig nu grote stappen te zetten zodat er ook water is voor later; elke druppel telt.

Voldoende water, van goede kwaliteit in onze sloten, beken, meren, kanalen en rivieren is alleen mogelijk als 

het Wetterskip goed samenwerkt met alle partijen. Waterbeheer is teamsport en daar zijn we in Fryslân goed 

in. Om kampioen te blijven en de leefbaarheid in onze provincie te behouden zullen we de samenwerkingen 

intensiveren. VVD Fryslân ziet het Wetterskip als de spin in het web op het gebied van kennis, denkkracht 

en innovatieve oplossingen. Fryslân zal nog meer ‘water bewust’ en ‘water betrokken’ worden. Daarbij is het 

belangrijk dat inwoners en ondernemers zich realiseren dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben.
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Beter bestand tegen extremer weer

 9 Het Wetterskip neemt bij besluitvormingen en de uitvoering van de huidige taken ook 

beheersmaatregelen tegen extremere weersomstandigheden op als risicofactoren.

 9 Het Wetterskip doet mee aan innovatie op het gebied van waterbeheer, samen met 

bedrijfsleven en kennisinstituten. Juist innovaties op het gebied van klimaatadaptatie worden 

gestimuleerd.

 9 Het watergebruik en de waterbeschikbaarheid zal in balans komen door gemeenschappelijk 

beeld te ontwikkelen op het gebied van grondwater.

 9 Schade door droogte willen we zoveel mogelijk beperken door actief en beter samen te 

werken met partners. Dat doen we door het waterbewustzijn van inwoners, (agrarische) 

bedrijven en overheden te vergroten. Slimme gewasplanning en bodembeheer helpen daarbij. 

Samen zorgen we voor een systeem dat bestand is tegen extreme weersomstandigheden om 

de maatschappelijke schade zo laag mogelijk te houden.

Schoon water

 9 Schoon oppervlaktewater is van levensbelang voor Nederlandse drinkwaterbedrijven, 

boeren en ondernemers die van schoon water afhankelijk zijn; iedereen kan zonder zorgen 

ondernemen, zwemmen, recreëren of vissen.

 9 Altijd zoetwater: Het Wetterskip zorgt voor duurzame zoetwaterbeschikbaarheid en borgt dat 

op

 9 lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 9 VVD Fryslân is tegen zoet-zout overgangen langs de zeedijk. De beste plek voor een 

brakwatergebied is langs de Afsluitdijk. Het behouden van eerste klasse landbouwgrond heeft 

prioriteit.

 9 In 2027 zal het Wetterskip en de provincie alle maatregelen om te kunnen voldoen aan 

de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’ hebben geïmplementeerd. Dat betekent niet dat alle 

doelstellingen dan ook al zijn gehaald. We kiezen voor een realistische benadering. We 

spannen ons maximaal in, maar verlangen niet het onmogelijke. Het verwijderen van 

medicijnresten, zware metalen en microplastics is op grote schaal technisch onmogelijk. VVD 

Fryslân zet hier bij voorkeur in op een aanpak bij de bron.

 9 Het Wetterskip spant zich in voor een goede visstand. Voor sportvisserij moet er langs het 

water ook een plek zijn. Bij inrichtingswerkzaamheden wordt daarmee rekening gehouden.

 9 De Europese, landelijke of wetenschappelijk (internationaal) erkende normen voor 

waterkwaliteit zijn de normen die we voor het Wetterskip hanteren. Dit geldt ook voor de afgifte 

van stoffen, die gevaarlijk zijn voor mens of milieu.

 9 Het toezicht op het naleven van de wet en regelgeving en het aanpakken van vervuilers is een 

belangrijke taak van het Wetterskip, daar mag niet op worden bezuinigd.

#hoedan
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Samenwerken aan water

 9 Het Wetterskip werkt nauw samen met de provincie, landelijke overheid en gemeenten aan 

schoner water, waarbij de kosten en oplossingen in evenwicht zijn. Indien van toepassing dan 

wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ gehanteerd.

 9 Het Wetterskip zet alle communicatiemiddelen in en werkt samen met gemeenten, 

natuurorganisaties, scholen en bijvoorbeeld tuincentra om inwoners ‘waterbewust’ en ‘water 

betrokken’ te krijgen. VVD Fryslân vindt dat elke jongere bekend moet worden gemaakt met 

het werk van het Wetterskip via school of excursies bij bijvoorbeeld het Woudagemaal. In onze 

geschiedenis heeft het water altijd een grote rol gespeeld. In de (nabije) toekomst zal dat niet 

anders zijn.

 9 Denktanks zijn een goede manier voor kennisoverdracht tussen het Wetterskip en 

maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven.

 9 Watergebruikers worden gestimuleerd om zuiniger om te gaan met beschikbaar water, door te 

zorgen voor onder meer eigen waterberging.

 9 Draagvlak creëren in de mienskip is noodzakelijk. Bij projecten op bijvoorbeeld het gebied van 

dijkversterking en watergebiedsplannen kunnen inwoners participeren. Als het nodig is, kan 

voor elk gebied en project een andere manier van participeren ingezet worden.

#hoedan



10

JO WETTERSKIP WURKET OAN...

...in betelbar en tjinstbar wetterskip

Het Wetterskip heft zelf belasting bij inwoners, boeren en ondernemers voor het zuiveren van water en het 

onderhouden van het watersysteem. Door verantwoord om te gaan met belastinggeld werkt het Wetterskip 

aan betaalbaar water, dat dienstbaar is aan de inwoners, boeren en bedrijven die belasting betalen.

De uitgaven van het Wetterskip worden ingezet voor de uitvoering van de taken van het Wetterskip

in Fryslân. VVD Fryslân wil een Wetterskip dat midden in de maatschappij staat, actief is en meer naar buiten 

treedt om open te communiceren met inwoners en betrokkenen. Er wordt helder aangegeven wat wél en niet 

kan op watergebied, nu en in de toekomst. Daarbij geldt: geen onnodige regels en een positieve houding bij 

voorstellen die door inwoners en ondernemers voorgelegd worden aan het Wetterskip.

Innovatie en gebruik van slimme ideeën en technieken op het gebied van watermanagement worden 

aangespoord en gesteund. Het Wetterskip kan daarmee een springplank zijn voor de Friese watersector.

Het Wetterskip heeft afgelopen bestuursperiode mede op aandringen van de VVD forse verbeteringen in de 

bedrijfsvoering doorgevoerd. De focus houden op efficiëntie en doelgericht werken blijft echter onverminderd 

van belang.

Daarnaast zet de VVD Fryslân in op een duurzaam Wetterskip. Door de participatie in het windmolenpark 

Ny Hiddum Houw zal het Wetterskip in 2025 energieneutraal zijn. Het volgende duurzaamheidsdoel van het 

Wetterskip is CO2 neutraliteit in 2030. De VVD Fryslân onderschrijft deze doelstelling. Daarnaast moet er 

blijvend aandacht zijn voor het terugdringen van emissies als stikstof, methaan, lachgas en fijnstof.
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Betaalbaar

 9 De belasting wordt op een eerlijke manier verdeeld tussen inwoners, boeren en bedrijven. 

Iedereen, ook de natuurorganisaties, betalen mee.

 9 Het Wetterskip zet maximaal in op het binnen halen van externe gelden/ subsidies uit Den Haag 

of Brussel voor het uitvoeren werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid 

of voor de mienskip).

 9 De kwijtschelding wordt afgeschaft. Het Wetterskip is verantwoordelijk voor waterbeheer, 

het rijk is verantwoordelijk voor inkomenspolitiek. Voor mensen die de waterschapsbelasting 

niet kunnen betalen zijn er minima regelingen die gemeentes in kunnen zetten om mensen te 

helpen.

 9 Het Wetterskip gaat verstandig en verantwoord om met belastinggeld. De organisatie 

is compact en sterk. We investeren in toekomstbestendige dijken, sluizen, gemalen 

en waterberging voor waterveiligheid. Goed waterbeheer en het bewaken van onze 

waterveiligheid kost geld en dit doen we tegen zo laag mogelijke kosten. Een sluitende 

begroting en niet laten stijgen van kapitaalslasten is voor de VVD Fryslân een belangrijk 

uitgangspunt.

 9 Bij alle activiteiten houdt het Wetterskip oog voor beleid dat meer doelen kan dienen en dat 

mogelijkheden slim combineert. Vanuit de watertaken kan het waterschap meewerken aan het 

oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond bodem en klimaat. Te denken aan 

de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, biodiversiteit etc. Door scherp te 

begroten en geen onzinnige uitgaven zijn de kosten nooit hoger dan noodzakelijk.

#hoedan
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Dienstbaar

 9 Het Wetterskip is er voor iedereen. Dat begint met het bieden van een luisterend oor en goede 

dienstverlening.

 9 Het Wetterskip heeft een toegankelijke website, goede digitale diensten, waarop de informatie 

helder en begrijpelijk wordt gepresenteerd en is goed bereikbaar. Sociale media wordt ingezet 

om mensen actief te informeren over actuele zaken en op een laagdrempelige manier te 

communiceren met inwoners, boeren en bedrijven.

 9 Belanghebbenden kunnen meepraten en worden in een vroeg stadium betrokken bij de 

besluitvorming. Het waterschap werkt actief aan draagvlak.

 9 Ondernemers en agrariërs hebben een direct aanspreekpunt bij het waterschap nodig.

 9 Maatschappelijke initiatieven worden omarmd (right to challenge). Met name de initiatieven die 

gericht zijn op klimaatadaptatie. Er wordt ruimte geboden aan inwoners, agrariërs en ondernemers 

om initiatief te nemen om tot een oplossing te komen voor problemen in hun leefomgeving.

 9 Digitalisering: voor inkoopbeleid, basisregistratie, belastingen en uitvoerende watertaken 

worden vooruitstrevende digitale middelen ingezet om de taken beter en goedkoper uit te 

voeren. Het Wetterskip zorgt ervoor dat de systemen veilig en betrouwbaar zijn en up-to-

date beveiligd zijn in het kader van cybersecurity. Privacy is een groot goed; het Wetterskip 

waarborgt de digitale privacy van de inwoners en goed data beheren.

 9 Het Wetterskip gaat met respect om met erfgoed en biedt inwoners de mogelijkheid om 

kennis te maken met het cultureel erfgoed door deze open te stellen bij bijvoorbeeld Open 

monumentendagen. Wetterskip Fryslân denkt ook mee met eigenaren van monumentaal erfgoed.

 9 Het Wetterskip geeft ondernemers de ruimte en stimuleert ondernemers het beste te doen. 

Heldere, duidelijke én begrijpelijk regels helpen ondernemers hierbij. Regels die niet strenger 

zijn dan landelijke of Europese wet- en regelgeving.

 9 Het Wetterskip dient zich goed voor te bereiden op haar taken binnen de Omgevingswet, die 

een andere manier van werken vraagt. Helder in kaart brengen welke watergebiedsplannen op 

orde zijn, wat in uitvoering is en waar inwoners en ondernemers rekening mee kunnen houden.

 9 Bij innovatie werken overheid en bedrijfsleven goed samen. Het Wetterskip stimuleert en 

faciliteert innovatieve en creatieve initiatieven die van belang zijn en gerelateerd zijn aan 

water, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie of schoon water. Waterschappen 

zouden aan kunnen sluiten bij lokale startup initiatieven. Innovatieve oplossingen worden slim 

ingezet en aan elkaar verbonden. Investeringen in innovatie worden gedaan als de omgeving 

toekomstbestendig en waterveilig wordt. Beter, sneller, goedkoper en minder last voor 

inwoners en ondernemers gelden als criteria.

 9 Experimenten voeren we graag uit met het Friese bedrijfsleven, waaronder de agrarische 

sector, zodat die voorop blijft lopen op het vlak van waterbeheer.

 9 Het Wetterskip heeft veel bezittingen, zoals dijken, sluizen, bruggen, gemalen en 

rioolwaterzuiveringen, die tijdig onderhouden worden en vervangen als dit nodig is. Het 

Wetterskip maakt daarbij gebruik van de nieuwste technieken, die zorgen voor een zuiniger en 

beter gebruik en besparen daarmee geld.

#hoedan
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Bestuur

 9 Het dagelijks bestuur is los van het algemene bestuur verkozen en stemt niet mee over haar 

eigen voorstellen (het terzijde stellen van artikel 41 van de Waterschapswet). VVD Fryslân wil 

dat de hier voor nodige ontheffing van Gedeputeerde Staten in stand wordt gehouden dan wel 

opnieuw wordt gevraagd.

#hoedan
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