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Reden informatieverstrekking Op verzoek van de raad 
 
 

Collegebesluit 

1. De actieve informatie over het proces Overdracht stedelijk water vast te stellen 
2. De raad hierover actief te informeren via actieve informatie 
 

Toelichting/achtergrond 

 Sinds de Waterwet (2009) zijn waterschappen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 
het stedelijk water. Daarvoor waren de gemeenten dat. 
 
Overeenkomst Overdracht stedelijk water (OSW). 
In november 2016 is hierover een overeenkomst gesloten tussen Wetterskip Fryslan (hierna WF) en 
alle Friese gemeenten. Vanuit doelmatigheid en efficiëntie is daarbij aangesloten bij de toenmalige 
praktijk dat gemeenten het beheer en onderhoud van het water blijven uitvoeren, maar nu tegen 
een vergoeding van WF.  
 
In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de overdracht en het onderhoud van: 
het stedelijk water, de harde oevers en peil-regulerende kunstwerken en de hoogte van de 
vergoeding. Bij het stedelijk water gaat het om hoofd- en secundaire watergangen en zogenaamde 
vijvers (watergangen breder dan 6 meter). Voor de watergangen en de vijvers gelden aparte 
regelingen voor de vergoeding. De totaal afgesproken jaarlijkse vergoeding voor SWF bedroeg toen  
€ 374.951,-. Ook zijn er afspraken gemaakt over het wegwerken van het achterstallig onderhoud. 
Afgesproken is dat WF 50% betaalt van de kosten van het wegwerken van het achterstallig 
onderhoud. 
 
Ook is afgesproken dat er In 2019 een evaluatie wordt uitgevoerd, waarin gekeken wordt naar het 
areaal, de btw-component en de gemaakte kosten bij gemeenten. Daarbij was de intentie  te 
komen tot een kostendekkende vergoeding door WF. 
 
Evaluatie 2019 
In 2019 is de overeenkomst ambtelijk geëvalueerd. Hieruit bleek dat op grond van het 
daadwerkelijk areaal en de btw de bijdrage van WF jaarlijks € 1 miljoen omhoog zou moeten (van  
€ 2,5 naar 3,5 miljoen in totaal voor alle gemeenten). WF houdt vast aan haar financiële plafond, 
maar heeft ook toegezegd om voor de watergangen de BTW te vergoeden (in totaal voor alle 
gemeenten ongeveer € 300.000,- per jaar). De gemeenten en WF zijn nog in overleg met de 
belastingdienst of de btw voor het achterstallig onderhoud en de zogenaamde vijververgoeding 
compensabel is. 
 
 



 

 

Bestuurlijke overleggen tussen gemeenten en Wetterskip Fryslân 
Naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie is een aantal maal bestuurlijk overleg gevoerd 
tussen 2 bestuurders van WF en een vertegenwoordiging van wethouders van de gemeenten 
Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, De Fryske Marren en SWF. Uitkomst van deze overleggen is dat: 
- WF en de gemeenten een nieuwe regeling voor de vijvers uitwerken in 2022, waarna de huidige 
regeling voor de ‘vijvers’ per 1 januari 2023 komt te vervallen 
- de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Fryske Marren en SWF een deel van hun tekort 
vanaf 2016 gecompenseerd krijgen. De gemeente Súdwest-Fryslân zal naar verwachting  
€ 105.000,- gecompenseerd krijgen.  
 
Vervolg 
De huidige regeling voor de vergoeding van de vijvers uit de overeenkomst komt te vervallen. Er 
wordt momenteel eerst gewerkt aan het uitwerken van een nieuwe regeling. Het is (nu) nog niet 
bekend hoe een nieuwe regeling eruit komt te zien.  
 
Voordat de nieuwe regeling in werking kan treden, zal hiermee eerst ingestemd moeten worden 
door de colleges van alle Friese gemeenten.  
De bestuurlijke opdracht is om voor 1 januari 2023 een nieuwe regeling ter besluitvorming aan de 
besturen voor te leggen. 
 
Wij zullen de raad het eerste kwartaal 2023 op de hoogte brengen van besluitvorming over de 
nieuwe vijverregeling.  
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