
Begrutting 2019 en Algemiene skôging FNP 

Foarsitter. Ik begjin mei de tekst:  “Lit Fryslân Blinke! mar lit Fryslân net Fersinke ! ” 

Blinke hat wat posityfs: Jo tinke dan  oan in moai, skjin, fruchtber boulân, duorsume weiden en in 
ekonomysk sûn, sterk Fryslân sa as we dat graach wolle. En yn tal beliedsplannen ambieerd  AB dat ek. 
Omdat  it  goed is foar alles wat yn Fryslân libbet, wurket en rekreert.  

Sinke hat in negative klank: Jo tinke dan oan it omkearde fan Blinkende wearden. Tink oan! Skeade troch 
Sakjen fan Fryske grûn, fundaasjes, gebouwen, wegen, en de ús beskermjende diken en kaden. Die toch almar 
djipper meallen – mynbou - ûntbrekken fan nedige berging – en dreech tsjinhâlden fan dempingen – 
ferstienning - wêrtroch wetteroerlest en dertroch hegere wetterskip-tariven.  

Mei de wurden, Blinke en Sinke ha we as bestjoer Wetterskip taak-ynhâldlik te krijen. Sawol by  
útfieringstaken, kontrôle en handhaving. Mar dat flot útfieren net  mankelyk is, blykt út tal saken die net 
rjocht fan de grûn komme en ekstra tiid en jild kostje. We ha as FNP  wurdearring foar oanpak fan DB en it 
geduld fan amtners. Miskien moatte we dat wol opnij besjen kwa kosten behearskjen by fertragings .  

(1. KRW. 2.Feanweide 3.Berging. 4.Klimaat. 5. Mynbou) 

1. Op de KRW ynformaasjejûn waar dúdlik dat it  Algemien-Bestjoer opdroegen taken wol wetlik dwaan 
moat, mar net de mooglikheid hat nei útputtend oerlis, it wetlik of te twingen. Dan te begriepen dat  
Wetterskip jild mis rint en boetes betelje moat út eigen belesting middels. Fraach: Is de wetjouwer hjir ek 
net yn gebreke? Itselde jild foar noch hieltyd tekoart oan wetteropfang die efter bliuwt fanwegen soartgelike 
obstruksje. Derom fynt FNP dat der gau in Grunbank by Provinsje komme moat.  

2.De FNP tocht dat beslut fan Feanweide tusken-stap al naam is mei jild ta (2,5 milj) fan WF en Prov. en jild 
fan,t Ryk! En no komt ynienen alfêst skeade flankearjend belied? Fraach: komt der ek flankearjend 
beliedsplan foar fundaasjes fan gebouwen en wegen?  It bliuwt oan modderjen wer D.B. en  Algemien 
Bestjoer min grip op kriget, fanwege kosten en wer neie ideeën?  

3. Mar soarch foar genoch Berging, behâld fan sleaten, en it  fêsthâlden fan wetter op hegere grûnen en 
demping fan Overige Wateren, der hat DB fan WF wol eigen ferantwurdlikens om wetteroerlêst foar polder 
en boezem te foarkommen. Wat is yn bestjoers perioade bart? It Mearjierreplan Handhaving 2018-2022  
liket sêft wer je alle kanten mei út kinne, mar wat smyt it op is de fraach?  It nimt wol yn protte tiid sûnder 
garrendjere útkomst foar genôch Berging. 

4.Ferstienning en Stedelik Wetter kosted W.F. ekstra jild en ynspanningen. Goed dat Wetterskip - Fryslân, 
gemeenten en boargers troch fasilitjering en  ynformaasje, bewust makket fan wat der yn har omjouwing 
barre kin. Tink oan  de Klimaat Atlas en  Klimaat Event en útstjoeringen fan Wetterskipstaken op  Omrop 
Fryslân. Alles bedoeld om mear begryp te krijen, werom, wêrta  W.F  jild nedich hat om Klimaat akseptaasje 
yn ús tinken en planútfiering ta te passen. Mar net ten koste fan alles, en op kosten fan minst 
draachkrêftigen.   

By  ynlieding steld DB fest dat swiet wetter, wichtich en kostber is 

De drûchte (Klimaat) krisis hat ús dizze simmer op de feiten drukt dat it net fanselssprekkend is dat der altyd 
Foldwaande swiet wetter is. Bij Foldwaande tinke we no ek ,hoe kinne we swiet wetter sparje, langer 
fêsthâlde, bergje, om by drûchte te drenken of te bereinen.  

Dizze simmer krige Iselmar wettertekoart, en we rekken wat yn panyk troch ûnferwachts tekoart oan skjin, 
drink, sproei, en trochspiel-wetter. Yn 2  ynformaasje gearkomsten en by  evaluearjen fan drûchte krisis, 
kamen fragen nei oarsaken, en  wat foar  Protokols der  yn takomst nedich binne om Iselmarwetter 
lykwichtich te ferdielen. Dat is fuortfarrend oppakt troch DB en organisaasje.  



De evaluaasje fan de drûchte krisis hat mennich fan ús oar ynsicht jun. Dat it wurd “Foldwaande” ek stiet 
foar besef dat by drûchte ek “romte foar wetter” wêze moat yn de foarm fan:  Peil behear, direkte opfang 
en gebieds berging. Fraach is: Kin dit noch wol altiid frijbliuwend at drûchte krisis ús yn Fryslân ekonomyske 
en natuer skea bringt? En hoe  pakke we die nije útdaging,  kostenbewust, yntegraal en solidêr mei elkoar 
op?. 

Opmerking: FNP is fan betinken dat DB en meiwurkers fan Wetterskippers yn de drûchte - krisis harren goed 
ynspand ha om ynformaasje te ferstrekken oan els, om earlik te ferdielen en grutter skea foar te kommen.     

 

 

Wer steane we nei lyts 4 jier bestjoeren?  

Us bestjoers-perioade sit der hast op en tal AB leden komme net werom of wachtsje of.  It spyt de FNP dat 
we ûntanks de grutte ynset fan ” It Nij Finansjeel Perspektyf ” (min) net yn in finansjele oantreklike posysje 
terjochte kommen binne. Wol ha we leard dat by ambysjes earst ek jild heart, en net oarsom. 

 

By it mearjierren perspektyf fan 2015-2021 hat FNP warskôge foar hege kapitaalslesten yn de takomst troch 
bouwen en oanpassen en fernijen fan gemalen. De kosten fan oevers en kaden troch sakjen fan meanfjild. 
Troch krimp yn Fryslân en minder meibeteljende ynwenners en hegere kosten fan Primêre diken kinne wy 
aanst net werom nei legere wetterskipslêsten.   

 

By de Ynlieding fan de begrutting 2019 stean moaie dingen, sa as : Beëage resultaat en mei Arguminten 
dúdlik útskriuwen doelen, derfoar ek in komplimint oan de organisaasje. Ek de wichtige beliedstikken, 
projekten die Wetterskip Fryslân leaste jierren makke hat útfiert hat en oplevere binne, hat alle wurdearring 
fan FNP. Mar ús skulden posysje en risiko,s nimme ta, en ús reserve,s nimme ôf. De fraach is moatte we dat 
trochskowe nei nije bestjoer? Om neie ek neije bestjoer romte jaan  sels besluten te nimmen. Of rinne we se 
foar de fuotten om mei dizze begrutting yn te stimmen?  

Ferskate partijen en ek FNP ha DB frege, en  punten oanjûn noch is te sjen wer yn begrutting  wat 
temporiseare wurde kin.  We hiene de hoop nei de suggestjes dat DB nei oanlieding fan die opmerkingen yn 
Gez.Kommisje sommige saken en ambysjes bysteld wurden. Helaas. 

 

Fraksjefoarsitter J v d Kooi 111218. 

Betanke foarsitter we wachtsje de diskusje of en wolle graach de miening fan oare fraksjes heare. 

 

 

 


