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Collegebesluit 

a. kennis te nemen van de 'Notitie uitwerking fase 2 oevers vaarwegen' met bijbehorende bijlagen; 
b. voor de toedeling van het oeverbeheer langs Friese vaarwegen te kiezen voor voorkeursvariant 5; 
c. in te stemmen met de invoering van het 'oeverfonds' op basis van variant Y en met de 

kostenverdeling van het oeverfonds op basis van de combinatie inwonersaantal en het areaal 
vaarwegen; 

d. de werking van het oeverfonds na een pilot van 3 jaar te evalueren; 
e. een schot tussen de budgetten voor overheden/niet-overheden aan te brengen; 
f. de meerkosten als gevolg van het oeverfonds à € 105.000,- per jaar op te nemen in de 

meerjarenbegroting 2024-2026; 
g. de gemeenteraad hierover actief te informeren. 

 
Toelichting/achtergrond 

In maart 2022 is de gemeenteraad via actieve info op de hoogte gebracht van de laatste stand van 
zaken over het dossier Oevers Vaarwegen. Toen is aangegeven dat besluitvorming over de toedeling 
van het oeverbeheer langs de Friese vaarwegen in de 2e helft van 2022 gaat plaatsvinden. Inmiddels 
heeft het college van Súdwest-Fryslân hierover besloten. 
 
Aanleiding 
In Friesland ligt in totaal zo’n 880 km aan vaarwegen met aan weerszijden oevers. Het gaat dan om 
officieel aangewezen vaarwegen, zowel beroeps als recreatief (klassen Azm t/m F). Het beheer van 
deze vaarwegen ligt sinds 2014 grotendeels bij de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Langs 
deze vaarwegen liggen ook oevers: circa 1760 km. Het gaat om harde (hout, kunststof, stortsteen en 
gemetseld) en zachte (riet)oevers. Wie het beheer heeft over al deze oevers is niet altijd even 
duidelijk. Daarom hebben de verschillende overheden de handen ineengeslagen om hier 
duidelijkheid over te krijgen. 
 
Om het oeverbeheer te kunnen toedelen, zijn verschillende varianten uitgewerkt. In september 
2020 heeft het college van Súdwest-Fryslân de voorkeur uitgesproken voor variant 5: een praktische 
functionele benadering voor het toedelen van het oeverbeheer langs alle Friese vaarwegen. 
Hierover is de gemeenteraad ook geïnformeerd. Op 20 januari 2021 hebben Provinciale Staten ook 
hun voorkeur uitgesproken voor variant 5 met daaraan gekoppeld beheerautonomie en een 
oeverfonds (zie verderop en 4e bijlage). 
 
 
 
 



 

 

 
Toelichting variant 5 
In de huidige situatie is van de 1760 km oevers maar 400 km opgenomen in de beheersystemen van 
de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân. Verder zijn er ook particulieren 
en natuurbeheerders die onderhoud plegen aan oevers, maar dat is niet goed in beeld. Door het 
toepassen van variant 5 ontstaat er een logische en helder uitlegbare verdeling van het oeverbeheer 
te zijn. 
 
Bij variant 5 is eerst gekeken naar waar de verschillende overheden van willen zijn en waar men 
zich dus verantwoordelijk voelt voor het onderhoud (deel A): 

• Provincie: oevers langs beroepsvaarwegen; 

• Waterschap: de KRW-oevers en oevers waar veel stroming plaatsvindt; 

• Gemeenten: openbare oevers en kaden in stedelijk gebied. 
 
Vervolgens is er een afweging gemaakt in een nat en droog belang. Bij nat (waterzijde) gaat het om 
de vaarweg, stroomsnelheid en aan- en afvoer van water. Bij droog (landzijde) gaat het 
bijvoorbeeld om wegen, fietspaden, keringen, erven en landbouw. Dit is de input geweest voor de 
rest van de beslisboom, waarbij het oeverbeheer wordt toebedeeld (zie 2e bijlage). 
 
De beslisboom is opgedeeld in vier delen, te weten: 

• Deel A: de oevers waar verschillende overheden van willen zijn (zie hierboven); 

• Deel B: de oevers waar een droog en nat belang is (overheden en niet-overheden); 

• Deel C: de oevers waar enkel een droog belang is en overheden verantwoordelijk zijn voor 
onderhoud en vervanging; 

• Deel D: de oevers waar enkel een droog belang is en niet-overheden aan de lat staan voor 
onderhoud en vervanging. 

 
Met deze informatie en data is in 2021 een digitale kaart gemaakt, waarop het beheer van alle 
oevers langs de Friese vaarwegen voorlopig is toebedeeld. In de eerste helft van 2022 is deze 
digitale kaart in detail doorgenomen en deels aangepast, in overleg tussen de verschillende 
overheidspartijen (uitwerking fase 2, zie bijlage 1). Voor alle overheidspartijen zijn de arealen nu 
goed in beeld. De theoretische kosten zijn ook berekend. 
 
Gevolgen voor Súdwest-Fryslân 
Uit deze laatste digitale kaart blijkt dat Súdwest-Fryslân verantwoordelijk wordt voor 85 km aan 
oevers langs officiële vaarwegen. Het gaat dan om zowel harde als zachte oevers. In de huidige 
situatie hebben we 41 km aan oevers in beheer, maar dat zijn alleen de harde oevers. Dat is 
namelijk het areaal dat is opgenomen in ons beheersysteem en waar onderhoud en vervanging nodig 
is. De zachte (riet)oevers zitten hier niet bij in. Het onderhoud aan zachte oevers is beperkt. Het 
gaat dan hooguit om het maaien en hekkelen en de kosten voor deze werkzaamheden zitten al 
verwerkt in de begroting. Hiervoor is geen extra onderhoudsbudget nodig. De arealen per partij zijn 
terug te vinden in de 3e bijlage. 
 
Voor het toedelen van het oeverbeheer heeft het college van Súdwest-Fryslân gekozen voor  
variant 5. 
 
Beheerautonomie 
Eén van de basisafspraken uit variant 5 is het toepassen van beheerautonomie. Dat houdt in dat  
elke partij zelfstandig kan en mag invullen hoe en wanneer men het oeverbeheer uitvoert  
(kwaliteit en besteding van middelen). Voor beherende partijen geeft dat vrijheid, maar bij 
gedeelde belangen (meerdere beheerders) kan dit ook vertragend werken en risico’s geven over  
de verantwoordelijkheid, planning en de kosten. De praktijk moet dit uitwijzen. 
 
 
 
 



 

 

 
Oeverfonds 
Het oeverfonds heeft betrekking op oevers die vallen onder deel B van de beslisboom. Het gaat dan 
om oevers die langs (te) smalle vaarwegen liggen en waar veel vaarbewegingen plaatsvinden. In dit 
geval ligt het belang van een oever(constructie) dus niet alleen bij de droge beheerder, maar ook 
bij de natte beheerder: het vaarwegbelang. Dit wordt gezien als aan taak van de ‘algemene 
democratie’. 
 
De algemene democratie wordt vertegenwoordigd door de provincie en de gemeenten. Daarbij is 
het voorstel van de provincie om het oeverfonds 50/50 te laten vullen door gemeenten en de 
provincie. Vervolgens is er de keuze tussen variant X en Y: 

• Variant X gaat ervan uit dat al het areaal dat in deel B van de beslisboom valt, in aan- 
merking komt voor een vergoeding uit het oeverfonds. De omvang van het oeverfonds zou  
dan € 2,3 miljoen zijn (en een bijdrage van SWF van ca. € 270.000,- per jaar); 

• Variant Y is later uitgewerkt en richt zich enkel op de te smalle vaarwegen en vaarwegen waar 
meer dan 5000 vaarbewegingen plaatsvinden. De omvang van het oeverfonds bedraagt dan nog 
€ 860.000,- Dit komt dichter bij de werkelijkheid als het gaat om substantiële meerkosten door 
het varen. 

 
De voorkeur is uitgegaan naar variant Y. Dat betekent een bijdrage van € 430.000,- totaal per jaar 
voor zowel de provincie als de Friese gemeenten. De gemeenten verdelen dit bedrag vervolgens 
deels op basis van inwoneraantal en deels op basis van het areaal (te) smalle vaarwegen in de 
betreffende gemeente. Voor Súdwest-Fryslân komt dat neer op een bijdrage van € 105.000,- per 
jaar aan het oeverfonds. In eerste instantie geldt dit voor een proefperiode van 3 jaar om ervaring 
op te doen en te kijken of het oeverfonds te hoog of te laag is ingestoken (periode 2024-2026). 
 
Overheden (o.a. SWF), particulieren (o.a. onze inwoners en bedrijven) en overige organisaties 
kunnen een bijdrage vragen uit het oeverfonds. Als het maar een bijdrage betreft voor substantiële 
meerkosten voor een oeverconstructie langs een (te) smalle vaarweg. Variant Y wordt door de 
provincie en gemeenten als de meeste reële optie gezien. Dit representeert namelijk het beste de 
substantiële meerkosten. Het college van Súdwest-Fryslân gaat hierin mee. 
 
Het oeverfonds kent een juridische grondslag, daar droge beheerders recht hebben op een redelijke 
vergoeding bij substantiële meerkosten als een (te) smalle vaarweg intensief wordt bevaren. De 
hoogte van de vergoeding is echter lastig te duiden. Uit het verleden zijn er bij de gemeenten geen 
gevallen bekend waar dit tot problemen leidde. Particulieren en andere partijen kunnen zich 
doorgaans goed redden met het beheer en onderhoud van ‘hun’ oever(constructie). Tocht wordt 
voorgesteld om een fonds te vormen, waarmee beheerders een vergoeding kunnen krijgen. Dit kan 
de bevaarbaarheid en uitstraling van de Friese vaarwegen ten goede komen. 
 
Er leven ook twijfels over het oeverfonds. Nut en noodzaak is niet altijd helder, omdat bij de 
gemeente dus geen gevallen van claims op meerkosten voor de oevers langs te smalle vaarwegen 
bekend zijn uit het verleden. Daarnaast bestaat het risico dat bepaalde partijen in één keer een 
enorm beroep doen op het oeverfonds en dat voor andere partijen dan niets overblijft. Daarom is 
voorgesteld om een schot aan te brengen in het fonds tussen het budget voor overheden en niet-
overheden. 
 
Terugvaloptie 
Als de verschillende overheidspartijen er niet uitkomen en variant 5 dus niet haalbaar blijkt, is 
voorgesteld om variant 2 toe te passen als terugvaloptie. Variant 2 gaat uit van de huidige situatie 
met een plus. Dat wil zeggen een logische verdeling op plekken waar dat niet het geval is. Een 
voorbeeld is dat bijvoorbeeld alle oevers langs beroepsvaarwegen naar de provincie gaan. Dat is in 
de huidige situatie niet het geval. Binnen het gemeentelijk areaal kunnen er dan ook wijzigen 
plaatsvinden. De verwachting is dat dit voor Súdwest-Fryslân min of meer gelijk is aan het extra 
areaal van variant 5. 
 



 

 

Planning 
De planning voor het vervolg ziet er als volgt uit: 
 

Betreft Planning 

Besluitvorming door gemeenten en waterschap  September/oktober 2022 

Besluitvorming door Gedeputeerde Staten (GS) November 2022 

Inspraak en definitieve besluitvorming door Provinciale Staten (PS) Januari 2023 

Inwerkingtreding variant 5 (bij een positief besluit) Januari 2024 
 

 
 
 

Bijlage(n) 

Notitie uitwerking fase 2 
Vastgestelde beslisboom 
Overzicht arealen 
Notitie oeverfonds 
 


