
  30 november 2009 

 

 
 

Fries bestuursakkoord waterketen 
 

De burger centraal



Fries bestuursakkoord waterketen  30 november 2009 

 1
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Bijlagen: 

• Verbindend Water (rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en 
drinkwaterbedrijven, maart 2009), bestaande uit: 

o Bijlage 1a: Lange termijn visie op de Waterketen.  
o Bijlage 1b: Routewijzer Innovatie Waterketen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ontwikkeling bestuursakkoord 

Datum versie ontwikkeling 

3 juli 2009 Concept 0.1 Opgesteld op basis van bestuurlijke 

bijeenkomst op 11 juni waar 11 

gemeenten, provincie Fryslân, Vitens en 

Wetterskip Fryslân aan deelnamen. Ter 

reactie rondgestuurd aan de leden van het 

PBOW-smal. 

10 sept 2009 Concept 0.2 Aangepast op basis van reacties van leden 

van het PBOW-smal, en reacties van het 

GAWO (gemeentelijk ambtelijk 

wateroverleg) 

1 okt 2009 Concept 0.2 Door het PBOW-smal rijp verklaard voor 

verzending naar alle Friese 

waterketenpartijen voor reactie 

12 november Concept-definitief Aangepast op basis van de ambtelijke 

bijeenkomst (de ‘projectenmarkt’) op 

29 oktober op de afvalwaterzuivering te 

Leeuwarden  

16 november Concept-definitief In een schriftelijke ronde aan de leden van 

het PBOW 

27 november Concept-definitief In een tweede schriftelijke ronde aan de 

leden van het PBOW 

4 december definitief Door het PBOW-smal rijp verklaard voor 

verzending naar alle Friese 

waterketenpartijen ter ondertekening. 
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Waarom een Fries bestuursakkoord waterketen? 
 
In 2007 sloten de koepelorganisaties van gemeenten, waterschappen, provincies en 
waterbedrijven landelijk het Bestuursakkoord waterketen (BWK 2007). De aanleiding 
hiervoor was dat klimaatveranderingen, hogere eisen aan de waterkwaliteit en de vervanging 
van riolen, vragen om nieuwe investeringen. Om de lastenstijging daarvan zo veel mogelijk 
te beperken willen partijen de doelmatigheid in de keten verbeteren door ‘grenzeloos’ samen 
te werken. Volksgezondheid, leveringszekerheid en milieukwaliteit vormen de basis, van 
waaruit verbeteringen gezocht worden in doelmatigheid en transparantie. En gedreven vanuit 
duurzaamheid wordt gezocht naar innovaties en betrokkenheid van de burger. 
 
In Friesland zijn alle betrokken partijen hier inmiddels hard mee bezig. Gemeenten en 
Wetterskip Fryslân voeren bijvoorbeeld optimalisatiestudies uit, er lopen innovatieve 
projecten gericht op energiezuinige en duurzame sanitatie en op de Waddeneilanden loopt 
het project Cradle to Cradle, gericht op hergebruik van grondstoffen uit de waterketen. 
 
Maar hoe zorgen we er nu voor dat we echt een gezamenlijk beeld hebben bij wat we willen? 
Dat we elkaars verwachtingen en vragen kennen? En dat we alle activiteiten zó uitvoeren, 
dat we gezamenlijk optimale winst behalen in de waterketen? Een Fries bestuursakkoord 
waterketen kan ons daarbij helpen. Met dit akkoord willen we laten zien wat onze 
gezamenlijke ambitie is en hoe we die willen realiseren. Het akkoord is niet slechts een  
invulling van een landelijke opgave, maar een startpunt voor de invulling van onze Friese 
ambitie. Dit akkoord richt zich in eerste instantie op de burger, maar waar mogelijk betrekken 
we ook de bedrijven in Friesland bij het akkoord.  
 
De Friese kans 
We zijn een waterprovincie bij uitstek. Fryslân heeft het grootste aaneengesloten 
watergebied aan binnenmeren in Europa. De elfstedentocht is ver buiten Nederland een 
begrip. En de waddeneilanden zijn één van de parels van Fryslân, waar duurzaamheid en 
zelfvoorzienendheid hoog in het vaandel staat. Ons drinkwater bestaat geheel uit grondwater 
en dat kan zo blijven als we er zuinig mee omgaan. En rond het Technologisch Topinstituut 
Watertechnologie (TTI-W) Wetsus ontstaat een concentratie van bedrijven die innovatieve 
watertechnologie ontwikkelen. Door daar gebruik van te maken ontstaat synergie. 
 
Er ligt een prachtige kans om te laten zien dat we hier trots op zijn en dat we deze kwaliteiten 
verder willen versterken door ook in de waterketen de handen ineen te slaan. Juist in Fryslân 
kunnen we dat, want onze bestuurlijke grenzen vallen nagenoeg samen. Hierdoor is 
bestuurlijke samenwerking eenvoudiger dan elders in Nederland.  
 
Samenwerken is samen werken! 
De meest succesvolle voorbeelden van samenwerking in de publieke sector in Nederland 
hebben een aantal dingen gemeen: een (lange) vertrouwensbasis, uitvoeringsteams met een 
concrete opdracht en mandaat (bottom up), gangmakers/pioniers en volgers (niet altijd op 
elkaar wachten). En ook het durven loslaten van autonomie (kerntaken niet te veel 
afschermen), en waar nodig top-down beslissingen nemen om impasses te doorbreken. 
 
Die uitdaging willen we met dit bestuursakkoord aangaan: niet alleen praten over 
samenwerking, maar vooral ook concreet samen gaan werken met oog voor elkaars 
verantwoordelijkheid, op basis van vertrouwen en enthousiasme!  
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Waarom “De burger centraal”? 
 
Het begrip burger centraal is ontstaan naar aanleiding van de bestuurlijke discussie op 11 
juni waarbij werd gezegd dat de burger een positieve prikkel nodig heeft om in beweging te 
komen. Ook in het landelijke bestuursakkoord waterketen staat de burger centraal vanwege 
zijn cruciale rol in de waterketen als consument van drinkwater en producent van afvalwater. 
 
De vraag is echter of de burger wel geïnteresseerd is in de waterketen. Het is in Nederland 
zo goed geregeld dat het vanzelfsprekend is dat het toilet doorspoelt en je niet ziek wordt 
van water. Men denkt er niet over na en verwacht van de overheden dat ze dit goed blijven 
regelen tegen verantwoorde kosten. 
 
Daar staat tegenover dat de burger wel open staat voor duurzaamheid, en bereid is daarnaar 
te handelen. Door ons te verplaatsen in de burger en wat hem beweegt kunnen we hem 
helpen om ook binnen de waterketen zijn verantwoordelijkheid te nemen. We willen het 
begrip “De burger centraal” daarom praktisch invullen: 

• We houden als partijen voor ogen dat we gezamenlijk één systeem beheren voor 
dezelfde burger, en dat we dat tegen de laagst maatschappelijke kosten willen doen. 
Door dit voor ogen te houden, kunnen we voorkomen dat we ieder voor zich kiezen voor 
een lagere eigen rekening in plaats van een laagst maatschappelijke rekening. Het helpt 
dus om over bestuurlijke grenzen heen te denken en handelen.  

• We proberen niet om de burger overal bij te betrekken, maar doen dat wel voor die 
onderdelen waar de burger het verschil kan maken: water en energie besparen en 
vervuiling voorkomen door verstandig gebruik van water en riolering. Hier is de aanpak 
van de communicatie opgericht. 

 
De burger centraal stellen is voor alle waterpartijen ons bestaansrecht, dus het is niet meer 
dan logisch. Door dit voor ogen te houden kunnen we samen voor meerwaarde zorgen. 
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Deel 1  De Friese ambitie 

 
Onze ambities in de waterketen, zowel landelijk als regionaal, zijn te vatten onder drie 
noemers: doelmatigheid, duurzaamheid en een betrokken burger. Voor Fryslân hebben we  
onze ambitie in de waterketen als volgt benoemd: 
 

  
 
Hieronder volgt een korte toelichting op het bovenstaande figuur. 
 
Doelmatiger 

• Onder doelmatigheid wordt verstaan het leveren van waterketendiensten tegen een zo goed mogelijke prijs/prestatie-
verhouding. In het landelijke bestuursakkoord waterketen (2007) wordt een doelmatigheidsverbetering van 10 à 20% over 
tien jaar haalbaar geacht. Het waterhuishoudingsplan en waterbeheerplan nemen deze norm voor Fryslân over (2007-
2017). 

Duurzamer 

• Klimaat: Hiermee spannen we ons gezamenlijk in om voor de waterketen de doelstellingen van het klimaatakkoord te 
halen: 30% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 en 30% energie-efficiency in 2025. 

• Kwaliteit oppervlaktewater: de waterketen heeft invloed op het oppervlaktewater (overstorten, rioolwaterzuivering). De 
waterketen mag geen belemmering vormen voor de functies die afhankelijk zijn van oppervlaktewater (natuur, landbouw, 
recreatie). 

• Van afvalstof naar grondstof: Streven naar een gesloten waterketen. Hierbinnen is het gebruik van niet hernieuwbare 
grondstoffen (energie, chemicaliën) en de productie van afvalstoffen (slib) zodanig verminderd, dat dit is afgestemd op de 
draagkracht van het milieu. Waar mogelijk worden stoffen hergebruikt (bijv. fosfaat). 

De betrokken burger 

• Transparant en laagdrempelig: we leveren allemaal waterdiensten aan dezelfde burger. Dat doen we transparant 
(afrekening, verantwoording) en laagdrempelig. 

• Bewust: Bedrijven en burgers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Zij vormen een belangrijke schakel in de 
doelmatigheid en effectiviteit van de waterketen. Wij willen burgers en bedrijven hiervan bewust maken. Ook worden 
beide groepen gestimuleerd en ondersteund om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het doel daarbij is: 
• zo min mogelijk stoffen naar de waterketen die niet in het riool thuishoren; 
• zo min mogelijk schoon water naar de waterketen; 
• energiebesparing. 

 
Aan deze doelstellingen willen we samen aan werken. De rode draad hierbij is: wat merkt de 
burger er van? In drie fictieve interviews kijken inwoners van Friesland, vanuit de toekomst, 
terug op de ontwikkelingen die in gang zijn gezet met het Fries bestuursakkoord waterketen. 
De fictieve interviews zijn hieronder weergegeven in de grijze kaders. 

Beter 

waterketenbeheer

duurzamerdoelmatiger de betrokken 

burger

klimaat:

terugdringen 

broeikasgassen

kwaliteit

oppervlaktewater

is leidend

van afvalstof 

naar grondstof
betere 

prijs/prestatie

transparant,

laagdrempelig 

en bewust
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Doelmatiger: wat merkt de burger ervan? 
Kernboodschap: De burger merkt dat de waterdiensten in Fryslân tot de beste behoren van 
heel Nederland. Ze hebben inzage in hoe hun geld wordt besteed (de baten) en ze zien dat 
de prijs/prestatie-verhouding optimaal is doordat waterpartijen samenwerken onder het 
motto: 
 
“Samen zorgen wij voor duurzaam waterketenbeheer. Met behoud van ieders 
verantwoordelijkheid doen wij dat alsof er één waterketenbeheerder is.”  
 
Ons streven is om te komen tot de laagste maatschappelijke kosten. Dit kan bijvoorbeeld 
door het waterschap te laten meebetalen aan gemeentelijke rioleringstaken en de gemeente 
aan zuiveringstaken. Een randvoorwaarde is wel dat de verdeling leidt tot een aanvaardbare 
lastenspreiding voor de burger. 
 
“In Fryslân krijg je waar voor je (water)geld” 
januari 2017, interview Geert Huizinga 
 
“Vroeger zat ik nog weleens te klagen over de hoogte van de afvalwaterrekening; omdat ik simpelweg geen idee 
had waarvoor ik dat geld moest betalen. Ik moet zeggen dat we tegenwoordig veel beter geïnformeerd worden 
over wat er met ons geld gebeurt. Op de website “Fryslan leeft met water” bijvoorbeeld, staat alles heel goed 
uitgelegd. Natuurlijk blijft het nog steeds veel geld, maar ik heb nu wel meer begrip voor de hoogte van mijn 
rekening.  
 
Vergeleken met de rest van Nederland doet Fryslân het eigenlijk zo gek nog niet. Ik heb onlangs een onderzoek 
van de consumentenbond gelezen, waaruit naar voren kwam dat de prijs/prestatie verhouding van de 
waterrekening in Fryslân goed is in vergelijking met andere provincies. En dat terwijl Fryslân juist veel doet aan 
water!  Dat zou onder andere komen door een betere samenwerking tussen de gemeenten, de provincie, het 
waterschap en het waterbedrijf. Geweldig toch?“ 

 
 
Duurzamer: wat merkt de burger ervan? 
Kernboodschap: de burger ziet dat de waterketenpartijen bij het uitvoeren van hun taak ook 
oog voor de leefomgeving van hun kinderen en kleinkinderen hebben. Naast beter beheer op 
de korte termijn (doing things better) ook steeds op zoek naar betere oplossingen voor de 
langere termijn (doing better things). De landelijke visie “Verbindend Water 
Lange termijn visie op de Waterketen” (zie bijlage) dient hiertoe als inspiratiebron. De burger 
begrijpt dat duurzaamheid een investering in de toekomst betekent (kosten gaan voor de 
baat uit). De partijen geven het goede voorbeeld en de burger wordt geïnspireerd om zelf 
ook duurzamer met water om te gaan. 
 
“Iedereen kan zien dat Fryslân duurzaamheid serieus neemt!” 
september 2020, interview Marieke Tervelde 
 
Regelmatig ga ik met mijn gezin even uitwaaien op een van de waddeneilanden. Het is bijzonder om daar te zien 
hoe invulling geven wordt aan duurzaam gebruik van water en energie. Ze richten zich niet alleen op 
besparingen, maar passen ook manieren toe voor het hergebruik van water.  Zo blijft er  voldoende grondwater 
over om ook in de toekomst  drinkwater te kunnen maken.   Duurzaam gebruik van water en energie  past goed 
bij het karakter van de wadden; wijds en open en dicht bij de natuur, maar is natuurlijk ook op andere plekken 
prima toepasbaar.  
 
Het is goed om te zien dat de Friese overheden zelf het goede voorbeeld geven voor duurzaamheid. Maar door 
een bezoek aan de jaarlijkse ‘open dag voor de waterketen’ is me duidelijk geworden dat ik ook zélf heel 
eenvoudig een bijdrage kan leveren. Ik heb na de open dag bijvoorbeeld besloten om bij de opknapbeurt van 
ons huis volgend jaar onze zinken dakgoten te vervangen door kunststof dakgoten. En ik ben direct gestopt mijn 
stoep schoon te spuiten met chemische schoonmaakmiddelen!” 
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De betrokken burger: wat merkt de burger ervan? 
Kernboodschap: bewustwording bij Friese burgers. Mensen kunnen zelf het verschil maken, 
als ze maar weten hoe. Duurzaam omgaan met water moet worden beloond.  
 
“Hoe minder ik gebruik, hoe minder ik betaal” 
Mei 2015, interview Froukje Veenstra 
 
“Ik ben erg blij met de duidelijke uitleg bij de waterrekeningen die we sinds een jaar of twee ontvangen. Nu weten 
we precies waarvoor we betalen. Hierdoor zijn we ons bewust geworden van ons watergebruik en proberen ook 
hierop te besparen. Op de website “Fryslan leeft met water” staat een aantal goede tips hiervoor. En daarnaast 
geven ze ook een duidelijk overzicht van alle beschikbare subsidies. Heel handig! Waar ik nooit zo bjj stil had 
gestaan, is dat wanneer we water besparen, het energieverbruik automatisch ook omlaag gaat. Zo slaan we dus 
twee vliegen in één klap. 
 
Een aantal tips van de website hebben we direct gebruikt. We hebben direct zo’n handige zandloper voor de 
douche opgehaald, die bij het waterschapskantoor en op het gemeentehuis en provinciehuis gratis waren te 
krijgen. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich daardoor bewust worden dat 2 minuten douchen ook genoeg 
is. En binnenkort gaan we waarschijnlijk een warmtewisselaar voor de douche kopen; dat levert gelijk veel 
besparingen op. 
 
In de huis-aan-huis krant staan regelmatig artikelen over de mogelijkheden om te besparen op gebruik van 
energie en water. Op de school van de kinderen wordt er ook aandacht aan besteed. Af en toe komt er iemand 
van het waterschap, de gemeente of het drinkwaterbedrijf om in de klas iets te vertellen over water- en 
energiebesparing. Heel goed dat kinderen hiervan bewust worden gemaakt.  
 
Volgend jaar willen we meer met regenwater in onze tuin gaan doen. Volgens de website ontvang je subsidie 
wanneer je regenwater van het dak naar je tuin laat stromen in plaats van naar het riool. Dat is natuurlijk ook 
mooi meegenomen! Verder werken we nu samen met onze buurman aan een groen dak in combinatie met 
zonnepanelen. Daarmee kunnen we water vasthouden en verbruiken we straks ook minder energie. 
 
We zijn niet alleen minder water gaan gebruiken, maar gaan ook bewuster met ons afvalwater om. De 
campagne ‘Goed rioolgebruik’ liet beelden zien van kapotte pompen bij waterzuiveringsinstallaties, veroorzaakt 
door schoonmaakdoekjes die door de wc worden gespoeld. Nu ik dit heb gezien gooi ik al het afval gewoon in de 
prullenbak zoals het hoort.”  
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Deel 2   Wat gaan we daarvoor doen? 
 

We kiezen voor een programmatische aanpak om onze ambities te kunnen bereiken. Hieronder 

volgt een aantal projecten en intiatieven waarmee we in 2010 de uitwerking van het akkoord in de 

steigers zetten. In 2011gaan we bouwen. Gedurende de looptijd van het akkoord ontwikkelen we 

nieuwe initiatieven. Deze initiatieven worden opgenomen in een uitvoeringsplan dat jaarlijks wordt 

geactualiseerd.  

  

Vinger aan de pols: bereiken we onze waterketendoelen? 

In 2010 wordt een nulmeting uitgevoerd voor de doelstellingen en wordt een rapportagevorm 

ontwikkeld om de voortgang van de doelen in beeld te brengen. Deze rapportage is gebaseerd op 

de sectorale benchmarks die alle partijen (waterbedrijven, gemeenten, waterschap) opstellen 

over het jaar 2009. Wanneer gegevens in deze benchmarks ontbreken die wel nodig zijn voor de 

waterketendoelen, dan worden deze hiaten in beeld gebracht, met een voorstel hoe hiermee om 

te gaan (aanvullend meten, inschatten, andere kentallen, etc). Op basis hiervan beslissen we in 

2010 op welke manier we in de jaren daarna de voortgang willen bijhouden. Gaan we de goede 

kant op, of is bijsturing nodig?  

 

Samenwerking beheer en onderhoud in de waterketen 

In de huidige situatie (zonder waterketenbedrijf) kan samenwerking op het terrein van beheer en 

onderhoud winst opleveren, zowel ten aanzien van de doelmatigheid als ten aanzien van de 

dienstverlening. Het gaat hierbij om uitvoerende taken van de riolering (distributie), 

drinkwaterproductie en - distributie en afvalwaterzuivering( distibutie en zuivering) en zaken als  

planvorming, ontwerp, uitvoering van nieuwbouw, renovatie en vervanging, kennisdelen en 

gezamenlijk inkopen. In 2010 gaan gemeenten, Vitens en Wetterskip Fryslân hiervoor een plan 

van aanpak opstellen. 

  

Optimalisatiestudies en afvalwaterakkoorden 

In Fryslân zijn 29 zuiveringskringen (28 vanaf 2011). Conform BWK2007 voeren Wetterskip 

Fryslân en gemeenten optimalisatiestudies uit , tenzij uit een snelle inventarisatie duidelijk wordt 

dat er geen optimalisatiekansen zijn. Op basis hiervan maken gemeenten en waterschappen 

gezamenlijke afspraken en leggen die vast in bestuurlijke overeenkomsten zoals 

afvalwaterakkoorden. De uitkomsten van een optimalisatiestudie kunnen als bouwsteen dienen 

voor een verbreed GRP. Omdat gemeenten wettelijk verplicht zijn in 2012 een verbreed GRP te 

hebben vastgesteld, streven wij er naar om de optimalisatiestudies en afvalwaterakkoorden in 

2011 af te ronden. 

 

Bij eerdere optimalisatiestudies lag de focus allereerst op doelmatigheid. In een 

optimalisatiestudie ‘nieuwe stijl’ wordt samen met de betrokken gemeenten per zuiveringskring in 

beeld gebracht waar en hoe de doelmatigheid, het milieurendement en de duurzaamheid door 

samenwerking verbeterd kunnen worden. Op deze manier wordt mede invulling gegeven aan de 

doelstellingen uit het Bestuursakkoord Waterketen. 

 

De optimalisatiestudie ‘nieuwe stijl’ bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Doelmatigheid: De vraag die hier centraal staat is hoe de waterketen tegen de laagst 

maatschappelijke kosten beheerd kan worden, nu en in de toekomst. Hiervoor wordt voor de 

hele waterketen in beeld gebracht waar de kosten zitten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt 

welke kosten in de toekomst gemaakt moeten worden. Zoals voor vervangingsinvesteringen, 

het inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen, de stedelijke wateropgave of de KRW-

waterkwaliteitsopgave. Naast investeringen wordt hierbij ook gekeken naar het beheer en 

onderhoud. Het gaat vervolgens om het maken van efficiënte werkafspraken met behoud van 

ieders verantwoordelijkheid. 
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• Milieurendement: Hierbij staat het oppervlaktewatersysteem centraal. Hoe zorgen we dat 

functies die van het oppervlaktewater afhankelijk zijn (wonen, werken, recreatie, natuur, 

landbouw) niet worden belemmerd door emissies vanuit de waterketen, zoals van 

riooloverstorten of rwzi’s. De verwachting is dat milieurendement behaald kan worden door 

de afvalwaterketen als één systeem te beschouwen en slim te besturen. 

• Duurzaamheid: Hierbij gaat het om de vraag hoe het gebruik van niet-duurzame grondstoffen 

(energie, chemicaliën) in de waterketen en de productie van afvalstoffen verminderd kunnen 

worden, door bijvoorbeeld terugwinning van fosfaat. 

 

Een gezamenlijke innovatieagenda en innovatieprogramma 

In Friesland worden al jaren innovatieprojecten uitgevoerd door diverse partijen. 

Om hier meer sturing aan te geven (prioriteren op doelgerichtheid, etc) stellen de 

waterketenpartijen in overleg met kennisinstituten en bedrijven een innovatieagenda voor de 

waterketen op. Dit gebeurt binnen het Provinciaal Duurzaamheidprogramma. De innovatieagenda 

geeft aan wat de gezamenlijke doelen en ambities zijn op het gebied van proces,- systeem-, en 

technische innovaties bij waterketenpartners binnen de provincie Fryslân. 

 

De innovatieagenda kent de volgende pijlers: 

• Bronaanpak: Hoe kan er voor gezorgd worden dat zo min mogelijk water of stoffen naar de 

rwzi’s worden aangevoerd die daar niet horen? Het gaat hierbij aan de ene kant om schoon 

water en aan de andere kant om ongewenst stoffen zoals zware metalen, hormonen, 

medicijnresten en bestrijdingsmiddelen, maar ook kattenbakvulling, frituurvet en 

schoonmaakdoekjes. 

• Streven naar een gesloten kringloop: Hoe kan het zuiveringsproces verder worden verbeterd, 

zodat doelmatigheid, milieurendement en duurzaamheid stijgt? 

• Van restafval naar grondstof: Hoe kan het zuiveringsslib nuttig gebruikt worden? 

• Nieuwe zuiveringsconcepten: Welk zuiveringsconcept is het beste voor welke situatie? 

 

Op basis van de gezamenlijke innovatieagenda stellen de waterketenpartners een 

innovatieprogramma op. In de planperiode wordt dit innovatieprogramma uitgevoerd. Een 

belangrijk resultaat van het innovatieprogramma is een afwegingskader voor nieuwe vormen van 

sanitatie in 2011. Hierdoor wordt duidelijk op welke manier en op welk schaalniveau (wijkniveau, 

afvalwaterzuivering of Fryslânbreed) het  beste energie uit de waterketen kan worden opgewekt. 

En hoe grondstoffen (zoals fosfaat) kunnen worden teruggewonnen. 

 

Reductie van broeikasgassen 

In 2010 wordt een plan van aanpak op gesteld voor de reductie van broeikasgassen vanuit de 

waterketen. De waterketen heeft op twee manieren een aandeel in de uitstoot van 

broeikasgassen: door gebruik van niet-duurzame energie (uit fossiele brandstoffen) en door 

directe emissies vanaf de zuivering. Dit plan van aanpak richt zich op het laatste: hoe groot is het 

aandeel, en wat kan er aan gedaan worden. 
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Terugdringen milieuvreemde stoffen naar de waterketen 

Onder milieuvreemde stoffen verstaan we stoffen die niet van nature in het milieu thuis horen, en 

waarvoor momenteel nog geen normen zijn. Voorbeelden zijn medicijnresten en 

hormoonverstorende stoffen. Momenteel vindt in Nederland onderzoek plaats naar methoden om 

emissies van deze stoffen vanuit de waterketen terug te dringen. Hierbij wordt gekeken naar 

ziekenhuizen. Maar ook vanuit woningen: Bij een decentrale zuivering in Sneek wordt gekeken of 

emissie van milieuvreemde stoffen kunnen worden aangepakt. 

 

Er is en wordt al het een en ander gemeten aan milieuvreemde stoffen in het oppervlaktewater en 

grondwater, ook in Fryslân. In 2010 wordt de balans opgemaakt of milieuvreemde stoffen een 

probleem zijn. En zo ja, dan zal een bronaanpak worden opgesteld. Hier worden zowel burgers 

als bedrijven bij betrokken. 

 

Terugdringen bestrijdingsmiddelen stoffen naar de waterketen 

Doel is het terugdringen van toestroom van bestrijdingsmiddelen naar de waterketen 

(bronaanpak). Hiervoor stellen wij in 2010 een convenant op. Dit hangt samen met het 

Actieprogramma Diffuse bronnen dat in 2010 wordt opgesteld. 

 

Opstellen uitvoeringsprogramma waddeneilanden (duurzame/gesloten waterketen) 

De Waddeneilanden zijn een van de parels van Fryslân. Het streven is een duurzame, 

gesloten waterketen op de eilanden te realiseren. Voor 2011 wordt daarvoor met alle partijen 

een uitvoeringsprogramma opgesteld.  

 

Opstellen Programma van Eisen voor duurzaam aanbesteden 

Voor duurzame inkoop is duurzaam aanbesteden een belangrijk onderdeel. Er wordt veel 

geïnvesteerd in de waterketen. Duurzaamheid moet een criterium worden die bij de aanbesteding 

wordt meegenomen. Hierbij maken we onder andere gebruik van de “Climate Footprint” zoals 

door Vitens is ontwikkeld. 

 

Opbouwen Fries kennisnetwerk waterketen 

Wij willen gaan samenwerken onder het motto: “hoe zouden we de waterketen beheren wanneer 

er maar één beheerder was?”  Dit betekent dat je ook kennis moet gaan delen. Kennis is nu nog 

verspreid over organisaties, maar ook binnen organisaties over verschillende afdelingen. We 

willen die kennis ontsluiten door middel van een Fries kennisnetwerk. In 2010 stellen we 

gezamenlijk een plan van aanpak op. 

 

Burgers helpen met verbeteringen in en rond de woning 

Bedrijven en burgers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Zij vormen een belangrijke schakel 

in de doelmatigheid en effectiviteit van de waterketen. Wij willen burgers en bedrijven hiervan 

bewust maken. Wij stimuleren en faciliteren beide groepen om hun verantwoordelijkheid te 

nemen. Het doel daarbij is: 

• zo min mogelijk giftige stoffen naar de waterketen; 

• zo min mogelijk schoon water naar de waterketen; 

• energiebesparing. 

 

Eén loket waterketen 

Ook ten aanzien van de waterketendiensten willen we de klant zo goed en duidelijk mogelijk 

bedienen. Daartoe onderzoeken we in 2010 nut en noodzaak van één loket voor 

waterketenzaken. Hierbij sluiten we aan bij vergelijkbare initatieven op dit vlak: 

• Het waterloket bij gemeenten, voor klachten met betrekking tot grondwater 

• De WABO en het  omgevingsloket OLO (OmgevingsLoket Online) 
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Opstellen projectplan ‘Kosten Waterketen transparant’ 

In 2010 stellen wij in samenspraak met het gemeenschappelijke belastingkantoor en Hefpunt 

(belastingkantoor drie noorderlijke waterschappen) een plan van aanpak op om de kosten van de 

waterketen herkenbaar te maken.  

 

Geen financieël waterspoor 

De nieuwe regels in de Waterschapswet openen mogelijkheden voor de waterbeheerders om het 

financiële waterspoor in te voeren: de kosten van riolering en zuivering kunnen worden gekoppeld 

aan het drinkwaterverbruik. In het BWK-2007 wordt dit genoemd als één van de mogelijkheden 

om efficiencywinst te behalen. Wij zien daar echter van af omdat de ervaringen in den lande niet 

positief zijn. 

 

Gezamenlijk communicatieplan 

Samen werken aan een duurzame en doelmatige waterketen waar burgers en bedrijven zich 

betrokken bij voelen vraagt om een gezamenlijke communicatieaanpak. In 2010 wordt een 

communicatieplan waterketen geschreven met daarbij een planning voor de uitvoering van 

communicatieactiviteiten. Het gaat om zowel interne en externe communicatie: 

• Interne communicatie: gedurende het hele proces de verbinding en samenwerking tussen 

betrokken partners versterken en stimuleren, met behulp van diverse communicatie-

instrumenten (onder meer website, nieuwsbrief, bijeenkomsten).  

• Externe communicatie: gedurende het hele proces burgers en bedrijven stimuleren om waar 

mogelijk zelf verantwoordelijkheid te nemen in de waterketen. Het helpt daarbij als de 

waterketenpartijen zelf het goede voorbeeld geven Dit gebeurt met behulp van diverse 

communicatie-instrumenten (onder meer persberichten, folders, website, campagne).    

 

Het uitgangspunt voor ‘waterketencommunicatie’ is steeds: partners trekken waar mogelijk samen 

op, maar iedere partner behoudt wel het eigen gezicht en de eigen verantwoordelijkheid. 
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Deel 3   Hoe organiseren we dat? 
 
De meest succesvolle voorbeelden van samenwerking in de publieke sector in Nederland 
hebben een aantal dingen gemeen: een (lange) vertrouwensbasis, uitvoeringsteams met een 
concrete opdracht en mandaat (bottom up), gangmakers/pioniers en volgers (niet altijd op 
elkaar wachten). En ook het durven loslaten van autonomie (kerntaken niet te veel 
afschermen), en waar nodig top-down beslissingen nemen om impasses te doorbreken1. 
 
Die uitdaging willen we met dit bestuursakkoord aangaan: niet alleen praten over 
samenwerking, maar vooral ook concreet samen gaan werken op basis van vertrouwen en 
enthousiasme! Hiervoor stellen we de onderstaande organisatie voor:  
 
 
 

 
 
 
Stuurgroep geeft richting en faciliteert 
Namens de deelnemende partijen zorgt een stuurgroep voor de benodigde overstijgende 
bestuurskracht. De nadruk ligt daarbij op faciliteren in plaats van controleren: zorgen voor de 
benodigde mensen en middelen voor de uitvoeringsteams. Waar nodig grijpt zij in om 
impasses in de uitvoering te doorbreken. Dit betekent niet alleen afspraken maken over 
middelen, maar ook veranderingen aanbrengen in interne prioriteiten en werkprocessen van 
de eigen organisatie, inclusief het instrueren van hun managers. De stuurgroep is 
verantwoordelijk voor de communicatie naar de overige partijen in Fryslan. De stuurgroep 
stelt het jaarlijkse uitvoeringsplan vast.  
 
In de stuurgroep zit één vertegenwoordiger namens Provincie Fryslân, één 
vertegenwoordiger namens Wetterskip Fryslân, één vertegenwoordiger namens Vitens en 
één of twee vertegenwoordigers namens de gezamenlijke Friese gemeenten. De Stuurgroep 
wordt ondersteund door een secretaris, die tevens voorzitter is van de ambtelijke 
Regiegroep. 
 
Afstemming met PBOW 
De stuurgroep vergadert circa 4 keer per jaar, en doet dit voorafgaand aan het PBOW. In het 
PBOW staat de waterketen op die dagen dan standaard op de agenda. Op die manier wordt 
de waterketen afgestemd met andere wateronderwerpen. 

                                            
1
 Samenwerking in de publieke dienstverlening, proefschrift P.J. van Delden, sept. 2009. 

stuurgroep

regiegroep

uitvoeringsteam 1 uitvoeringsteam 2 uitvoeringsteam 3 uitvoeringsteam ...

PBOW

achterban: 

gemeenten, Vitens, 

Wetterskip, provincie
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Ambtelijke regiegroep verbindt 
De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke regiegroep die de schakel vormt 
tussen de stuurgroep en de uitvoeringsteams. Deze groep is het eerste aanspreekpunt voor 
de uitvoerende teams. Zij stelt het jaarlijkse uitvoeringsplan ter goedkeuring door de 
stuurgroep op en rapporteert de stuurgroep over de voortgang, aandachtspunten en 
knelpunten. In de Regiegroep heeft ieder van partijen één vertegenwoordiger. De 
Regiegroep wijst uit haar midden een voorzitter aan, die door de Stuurgroep wordt benoemd. 
  
Uitvoerende teams doen het werk 
De werkzaamheden gebeuren door uitvoerende teams. Deze krijgen een concrete, heldere 
en overzichtelijke opdracht van de stuurgroep en voldoende middelen (tijd, geld) om die 
opdracht uit te voeren. 
 
Na ondertekening van het akkoord worden taken, rollen en bevoegdheden van de regiegroep 
en uitvoerende teams nader uitgewerkt door de regiegroep en vervolgens vastgesteld door 
de stuurgroep. 
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Deel 4   Waar tekenen we voor? 
 
 
Ambities en doelen 
Partijen onderschrijven de gezamenlijke ambities en doelen in deel 1en zullen zich 
inspannen deze ambities en doelen te realiseren.. 
 
Middelen 
Voor 2010 wordt  geen aanvullende financiering voor het bestuursakkoord waterketen 
gevraagd. Wel wordt een inspanning in tijd verwacht, namelijk (als indicatie) 600 uur per 
partij per jaar voor de regiegroep en de uitvoerende teams. De gemeenten worden hierbij als 
één partij gezien.  
 
Zodra de afzonderlijke projecten nader zijn uitgewerkt, is er inzicht in de kosten en bijdragen 
voor 2011 en 2012.  Maar niet alleen de kosten, ook de baten zullen nadrukkelijk in beeld 
worden gebracht: de samenwerking moet ten slotte leiden tot een betere prijs/prestatie.  
 
Inwerkingtreding en duur  
De inwerkingtreding en duur van het FBWK komt overeen met die van het BWK-2007: het 
akkoord treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en heeft een looptijd van 
vier jaar. Elk van de partijen heeft het recht het bestuursakkoord op te zeggen met een 
opzegtermijn van vier weken. 
 
Tussentijdse evaluatie 
Partijen komen overeen de voortgang van het bestuursakkoord jaarlijks te evalueren en alle 
waterketenpartijen hierover te rapporteren 
 
Financiën en juridische status 
Hoewel partijen zich bestuurlijk hebben gebonden om samen te werken op de wijze zoals 
aangegeven in het Bestuursakkoord, brengt deze geen verplichtingen met zich mee die in 
rechte kunnen worden afgedwongen. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend te Leeuwarden op …….. 
 
 
 
 
…………………………… 
(provincie Fryslân) 

 
 
 
 
…………………………… 
(Vitens) 

 
 
 
 
…………………………… 
(Wetterskip Fryslân) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Achtkarspelen) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Ameland) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Het Bildt) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Bolsward) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Boarnsterhim) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Dantumadeel) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Dongeradeel) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Ferwerderadiel) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Franekeradeel) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Gaasterlân-Sleat) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Harlingen) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Heerenveen) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Kollumerland ca.) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Leeuwarden) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Leeuwarderadeel) 
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…………………………… 
(gemeente Lemsterland) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Littenseradiel) 

 
 
 
…………………………… 
(gemeente Menaldumadeel) 

 
 
 
…………………………… 
(gemeente Nijefurd) 

 
 
 
…………………………… 
(gemeente Ooststellingwerf) 

 
 
 
…………………………… 
(gemeente Opsterland) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Schiermonnikoog) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Skarsterlân) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Smallingerland) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Sneek) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Terschelling) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Tytsjerksteradiel) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Vlieland) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Weststellingwerf) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Wunseradiel) 

 
 
 
 
…………………………… 
(gemeente Wymbritseradiel) 

 


