
CHRISTENUNIE - WETTERSKIP FRYSLÂN

Het uitgangspunt
 De ChristenUnie wil van uit goed rentmeesterschap werken aan een goede balans van het totale 
waterbeheer in het werkgebied van Wetterskip Fryslân.

In de onderstaande thema's staan de hoofdpunten van ons programma voor de bestuursperiode 2019-
2023.
Naast inhoudelijke punten vinden we het van belang een beeld te geven van wat de ChristenUnie vindt
van het Wetterskip Fryslân als maatschappelijke overheidsorganisatie. 
Het Wetterskip staat de komende periode voor grote maatschappelijke opgaven en keuzes zoals voor 
het schoon water, klimaat veranderingen, veenweide aanpak en een toekomst bestendig 
waterbeheer.

Dienstbaar Wetterskip
De ChristenUnie vindt dat het Wetterskip een dienstbare organisatie is.
Daar bedoelen we mee dat:

• Er een open en duidelijke communicatie is;
• Het service- en klant gericht is;
• Het gemakkelijk toegankelijk is voor burgers en bedrijven via meerdere wegen, bijvoorbeeld 

via één  "waterloket";
• Het handelt binnen gekomen klachten serieus en vlot af;
• Het technisch goede kwaliteit biedt;
• Initiatieven van burgers en bedrijven worden gestimuleerd;
• Plannen en vergunningen digitaal te vinden zijn.

Een betrouwbaar en samenwerkend Wetterskip
Betrouwbaar zijn uit zich in het nakomen van afspraken. Hierbij hoort ook handhaving van gemaakt 
beleid.  Het Wetterskip is als eerste verantwoordelijk voor haar kerntaken.
De ChristenUnie vindt ook dat er een goede samenwerking moet zijn:

 Tussen de verschillende overheden. Er is voor de burger maar één overheid. Taken mogen 
niet tussen wal en schip vallen. Samenwerking vinden wij dus belangrijk. 

 Met scholen en kennisinstituten, zoals het Van Hall en Wetsus. Hierdoor is vermeerdering van
kennis en innovatie mogelijk.

 Met Vitens als waterleverancier.  Beiden werken met water. Wij vinden dat we elkaar zo 
kunnen versterken.

 Met landbouw- en natuur organisaties. Zij bezitten veel kennis en kennen het gebied.
 Als waterschappen onderling.

De historie van watererfgoed is belangrijk. Daarom blijft het Wetterskip zich middels de stichting 
Waterschapserfgoed inzetten voor de goed onderhoud van monumenten , zoals het Woudagemaal. 
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Veiligheid
De ChristenUnie wil veilige dijken. Zowel de primaire keringen (= de dijken
aan de Waden Zee en IJsselmeer) als de secundaire keringen. 
Deze keringen moeten ook regelmatig worden getoetst aan de nieuwste
uitgangspunten. 
Sterke dijken en goed onderhouden waterkeringen zijn van levensbelang.
Het uitvoeren van deze taak heeft daarom prioriteit. Burgers en bedrijven
moeten goed worden geïnformeerd over de kwaliteit van de dijken en
mogelijke waterrisico’s. Veiligheid gaat ook over (tijdelijke) waterberging
bij veel regen. 
Goede water afvoer en een goede calamiteiten organisatie vinden wij
eveneens van groot belang.
Samenwerking met instanties als de veiligheidsregio, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat hoort 
hier gewoon bij.

Gedeelde kennis
De ChristenUnie vindt kennis over het belang van het Wetterskip voor ons milieu en de 
leefomgeving belangrijk. Daarom willen wij het mogelijk maken dat middelbare scholieren bij
ons Wetterskip een educatief programma kunnen volgen over de werkzaamheden van het 
Wetterskip

Met de kennis en kwaliteiten van het Wetterskip vindt de ChristenUnie dat we ook een 
bijdrage horen te leveren aan de grote problematiek van waterbeheersing en 
toiletvoorzieningen in  anderendelen van de wereld. 
De ChristenUnie wil het ook mogelijk maken dat mensen van elders op de wereld hiervoor  in
Friesland ervaring komen opdoen met de werkwijze van het Wetterskip d.m.v. Trainees.
Bij acute nood in de wereld op het gebied van waterbeheersing kan Wetterskip Fryslân niet 
aan de zijlijn blijven staan. Het is goed om dan ook door middel van kennis en ervaring bij te 
dragen in de vorm van noodhulp.

Schoon  & voldoende water
De ChristenUnie vindt schoon water voor biodiversiteit, natuur, landbouw en recreatie van 
levensbelang.
Schoon water bevorderd de visstand maar maakt ook dat er in Friesland vrijwel overal in het 
buitenwater gezwommen kan worden.
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het tegengaan van uitspoeling van nutriënten 
(fosfaat en stikstof) en andere vervuiling zijn goede methoden om schoon water te 
bevorderen.

Het beste om vervuiling van ons oppervlaktewater tegen te gaan is een gerichte aanpak van 
bij de bron.
Daarom wil de ChristenUnie uitbreiding van het aantal inleverpunten voor vuil water in de 
watersporthavens.
Om het mogelijk te maken dat burgers zelf de kwaliteit van het zwemwater kunnen 
controleren, wil de ChristenUnie de door Wetterskip Fryslân ontwikkelde “e-coli dipstick” het
eerste jaar gratis ter beschikking stellen.
Naast het bemonsteren en beoordelen van de zwemwater kwaliteit is het geven van 
voorlichting via sociale media een belangrijk hulpmiddel.
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Paden langs watergangen en dijken blijven zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor wandelaars 
en fietsers. 
Wij ondersteunen gemeenten bij het maken van recreatieve water gerelateerde routes rond 
dorpen en naar interessante plaatsen in de natuur.
Voldoende goede leefruimte voor vogels, planten, insecten en dieren is van levensbelang 
voor de biodiversiteit

De in het water levende planten en dieren dienen ook gezien te worden. Sportvissen is een 
belangrijke  vorm van recreatie. De landelijke afspraken voor loodvrij vissen dienen zo snel 
mogelijk ingevoerd te worden.

Goed onderzoek, samen met andere waterschappen, naar van het terugdringen van 
medicijnresten en micro verontreinigingen is van groot belang. Daarmee kunnen aanvullende
maatregelen worden genomen om ook deze stoffen uit het afvalwater te halen. Daarvoor is  
financiële steun van het rijk nodig.

Veenweide
De ChristenUnie vindt dat de veenweide aanpak alleen kan slagen door intensief met de 
boeren die van de veenweide afhankelijk zijn samen te werken.
Veenweide aanpak is noodzakelijk voor zowel het watersysteem en als de terugdringing CO2 
uitstoot. De ChristenUnie vindt dat dit een maatschappelijke taak is van het Wetterskip.
Veenweide aanpak vraagt om een gedifferentieerde benadering per veen type. Er is dus geen
standaard oplossing voor het gehele veenweide gebied.
Veenweide aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, Provincie en 
Wetterskip.

Klimaat
Veranderingen in het klimaat raken het werk van het Wetterskip tot in de kern. Daarom is 
het Wetterskip koploper en hoofdrolspeler bij  het anticiperen op de klimaat veranderingen. 
De ChristenUnie vindt dat daarom dat het Wetterskip vast dient te houden aan de 
doelstelling om in 2025 energie neutraal te zijn en zich tevens volop dient in te zetten voor 
het terugdringen van de CO2 in de bedrijfsvoering.
Nieuwe gasboringen in het werkgebied passen niet in het nieuwe klimaat / energie beleid.

Zoet water / verzilting / opvang / berging
Voor het inspelen op droogte is het langer toepassen van een hoger waterpeil een goed 
instrument. Dat kan alleen in combinatie met maatwerk per deel gebied.
Voor effectieve droogtebestrijding is een beter afgestemd overleg met naburige 
waterschappen noodzakelijk.
De klimaatverandering, met als gevolg een toenemende kans op langdurige droge periodes, 
vraagt om meer aandacht voor zoetwaterberging.
Door goede samenwerking met gemeenten en gericht onderzoek blijft het Wetterskip 
werken aan innovatieve oplossingen voor de berging en opslag van zoet water. Zowel voor 
het oppervlakte water als zoetwaterbekkens.
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Ter bevordering van meer zoetwaterberging zullen er in overleg met de gemeenten en de  
inwoners meer mogelijkheden voor opvang van regenwater ( regentonnen / korven) dienen 
te komen.
De gemeenten zijn de eerst verantwoordelijken voor het maken van meer regenwater 
opvangplaatsen in versteende gebieden (Klimaat stresstest).
Het Wetterskip is hierbij voor de gemeenten een natuurlijke partner. 
Het Wetterskip stimuleert het maken van gemeentelijke waterplannen.
Voor het tegengaan van de verzilting worden de huidige proeven en testen voortgezet.
Om te komen tot een integrale aanpak van de verzilting wordt een brede "taskforce" in het 
leven geroepen. 

Innovatie / Circulair 
Het afvalwater is voor Wetterskip Fryslân een grondstof. Sprekende voorbeelden hiervan zijn 
de  terugwinning van toiletpapier (cellulose) en bioplastic uit slibbacteriën.
Innovatie is een uitstekend hulpmiddel om tot vernieuwing van de waterschapstaken te 
komen, daarom is hier een budget van ca. 0,5% van de begroting voor nodig.  

Financiën

De uitkomst van ambities vertaald zich altijd in kosten. Omdat het Wetterskip een eigen 
belastingsysteem kent is een solide financiering noodzakelijk. Niet alleen voor de korte 
termijn maar vooral voor de toekomst. Daarom vindt de ChristenUnie dat de kosten - en dus 
de belasting - voor het werkgebied van Wetterksip Fryslân in een goede balans met de taken 
behoren te zijn.

De energiedoelstellingen blijven wat ons betreft onverkort overeind: 2025 energie neutraal, 
ook als dat niet allemaal budgettair neutraal kunnen.

De ChristenUnie wil uit het oogpunt van goed rentmeesterschap het eerlijke verhaal aan de 
burgers vertellen. Mede gelet op de klimaatverandering ( waterberging / aanpak droogte / 
veenweide aanpak / terugdringen CO2 uitstoot eigen bedrijfsvoering), de energietransitie  en
het op peil houden van een goed werkend watersysteem is een éénmalige noodzakelijke 
extra verhoging van de waterschapsbelasting niet op voorhand uitgesloten. Uiteraard zal 
eerst onderzocht moeten worden of er nog andere oplossingen zijn.

Minder  draagkrachtigen kunnen daarbij rekenen op kwijtschelding.
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