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Collegebesluit 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
1. kennis te nemen van de ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân en het Advies 

Funderingstafel Fryslân; 
2. kennis te nemen van de aankondiging van provincie en waterschap om de ontwerp-

Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân ter inzage te leggen; 
3. de gemeenteraad via Actieve info op de hoogte te brengen. 

Toelichting/achtergrond 

 
1. Inleidend 
Tijdens een bijeenkomst met de raad is op 21 juni 2022 op hoofdlijnen een toelichting geven op de 
stand van zaken rond het Friese Veenweideprogramma. Er is toen ook kort ingegaan op de gang van 
zaken rond de Funderingsaanpak en de te verwachten aanvullende stappen direct na de zomer.  
 
Vanuit het projectteam van het Friese Veenweideprogramma is gezamenlijk door provincie, 
waterschap en de zeven Friese veenweidegemeenten de ontwerp-Funderingsaanpak Veenweide-
gebied Fryslân opgesteld (zie Bijlage 1). De Friese overheden willen woningeigenaren in het Friese 
veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade. Het college 
kan uw raad hierover het volgende meedelen. 
 
2. Ontwerp-Funderingsaanpak 
Woningeigenaren in het Friese Veenweidegebied kunnen te maken krijgen met schade aan de 
fundering. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gefundeerd. Er kan om 
verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, zoals bijvoorbeeld paalrot door 
langdurige droogstand, palenpest, een bacterie die de houten palen onder water aantast, of 
bouwkundige factoren. Funderingsschade brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. 
Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning, dus ook voor de 
fundering. Provincie, waterschap en de zeven gemeenten willen in het Friese veenweidegebied 
woningeigenaren bijstaan om funderingsproblematiek te voorkomen en op te lossen.  
 
Er wordt ingezet op een goed functionerend funderingsloket waar woningeigenaren terechtkunnen 
met vragen rondom preventie en herstel van funderingsschade (oplossingsrichting 1). In de ontwerp-
Funderingsaanpak is ook opgenomen dat woningeigenaren een subsidie en ondersteuning kunnen 
krijgen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en het opstellen van een herstelplan 
(oplossingsrichting 2). Daarnaast spreekt de ontwerp-funderingsaanpak over een leenfaciliteit met 
gunstige (rente)voorwaarden voor herstel van funderingsschade (oplossingsrichting 3). In de 



 

 

ontwerp-funderingsaanpak is geen extra compensatieregeling naast de al bestaande 
nadeelcompensatieregeling van Wetterskip Fryslân opgenomen.  
 
3, Besluitvorming Ontwerp-Funderingsaanpak 
Gedeputeerde Staten van Fryslân en het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân hebben de 
Ontwerp-Funderingsaanpak vastgesteld, alsook de gemeente Opsterland. De andere gemeenten, 
waaronder Súdwest-Fryslân, zijn nog niet zover. Hier hebben de colleges van B&W de ontwerp-
Funderingsaanpak voor kennisgeving aangenomen. De gemeenten maken nog kanttekeningen bij de 
ontwerp-Funderingsaanpak. Door ons college zijn op dit moment de volgende kanttekeningen 
benoemd: 
 
Advies Funderingstafel Fryslân 
Op 13 juli 2022 presenteerde de provinciale Funderingstafel een advies over de aanpak van de 
funderingsproblematiek in het Friese veenweidegebied (zie Bijlage 2). Omwille van voldoende 
voorbereidingstijd, werd de ontwerp-Funderingsaanpak nagenoeg op hetzelfde moment verstuurd 
naar de overheden. Hierdoor is het advies van de Funderingstafel om praktische redenen nog geen 
onderdeel van de ontwerp-Funderingsaanpak. Door de gezamenlijke overheden is onderkend dat de 
komende periode het advies van de Funderingstafel nog zorgvuldig in samenhang met de ontwerp-
Funderingstafel tegen het licht moet worden gehouden. De Funderingstafel gaf met het advies 
invulling aan de vraag van Provinciale Staten om een advies uit te brengen over de aanpak van de 
funderingsproblematiek in het Friese veenweidegebied. Dit vanuit eigen ervaringen, overtuigingen, 
kennis en kunde. De tafel, onder voorzitterschap van burgemeester André van de Nadort van 
gemeente Weststellingwerf, bestaat uit zes woningeigenaren en een woningcorporatie. 
 
Financiële inzet gemeenten/kostenverdeling 
Het is nodig om nog aanvullend met de betrokken overheden te bespreken hoe hoog de kosten voor 
de oplossingsrichtingen 1 en 2 uiteindelijk gaan uitpakken en hoe dit onderling wordt verdeeld. 
Hierbij wordt ook het aanhaken van de drie nu niet (rechtstreeks) betrokken veenweidegemeenten 
onderzocht. De financiële inzet gebeurt onder voorbehoud van nog te nemen besluiten over een 
(nog op te stellen) dekkingsvoorstel. De betrokken gemeenten zien vooralsnog geen aanleiding om 
financieel bij te dragen aan oplossingsrichting 3. 
 
Onderzoek naar financiële inzet vanuit het Rijk 
In het advies van de Funderingstafel wordt een vergoeding van funderingsschade bepleit op basis 
van een 50%/50%-vergoeding, waarbij 50% van de schade vanuit de overheden zou moeten worden 
vergoed. Het is gewenst om te onderzoek of vanuit het Rijk een vergoeding van schade mogelijk is. 
 
Eventuele funderingsaanpak buiten het veenweidegebied 
Het is gewenst te onderzoeken of in Súdwest-Fryslân ook voor andere delen van de gemeente, 
anders dan binnen de nu aangegeven begrenzing van het veenweidegebied, een funderingsaanpak 
nodig zou kunnen zijn. 
 
4. Inspraak 
Van 12 september tot en met 22 oktober 2022 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op de 
ontwerp-Funderingsaanpak indienen bij de Provincie Fryslân. Zie ook het bijgevoegde persbericht 
(bijlage 3). De ontwerp-funderingsaanpak ligt ter inzage bij de provincie, Wetterskip en op de 
gemeentehuizen van de zeven Veenweidegemeenten. De ontwerp-funderingsaanpak is digitaal in te 
zien op de website van Provincie Fryslân. Na de inzageperiode worden alle ingediende zienswijzen 
behandeld. 
 
Daar waar nodig, wordt de ontwerp-Funderingsaanpak aangepast. Vervolgens wordt de 
funderingsaanpak, het advies van de Funderingstafel met een reactie daarop en de reactienota op 
de zienswijzen naar Provinciale Staten van Provincie Fryslân, Algemeen Bestuur van Wetterskip 
Fryslân en de gemeenteraden gestuurd. Zij nemen hierover eind 2022 een besluit.  
 
 



 

 

5. Betrokkenheid gemeenteraad 
Binnen de beoogde opzet wordt de Funderingsaanpak ook ter vaststelling aan de gemeenteraad van 
Súdwest-Fryslân voorgelegd (eind 2022). In de tussenliggende periode zal de gemeenteraad nog 
aanvullend betrokken worden bij de aanpak. Hierover volgt binnenkort nog aanvullende informatie. 
  

Bijlage(n) 

1. Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân 
2. Advies Friese Funderingstafel 
3. Persbericht Ontwerp-Funderingsaanpak Friese Veenweidegebied 
 


