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Notitie oeverfonds 
Opsteller: ambtelijke projectgroep oevers vaarwegen 
Datum: 27 juli 2022 
Status: eindconcept, ter bespreking in MO 
 

0. Inleiding 
In het MO van 31 maart en 20 april 2022 is verkennend gesproken over het Oeverfonds, waarbij drie 
varianten ter invulling van dit instrument aan de orde zijn geweest. Op 20 april hebben alle partijen 
zich, zonder uitgebreide toelichting en nuancering, kunnen uitspreken over een voorkeur voor deze 
varianten. Daarbij is geen consensus bereikt over een variant die draagvlak heeft bij alle partijen.  
De ambtelijke projectgroep heeft vanuit het MO de opdracht meegekregen deze drie varianten verder 
uit te werken en hierover terug te rapporteren in het MO. Dit ter voorbereiding op een 
stuurgroepvergadering en vervolgens besluitvorming bij de betrokken partijen. Door de verkiezingen 
en de coalitieonderhandelingen bij gemeenten is er op dit moment onvoldoende vertegenwoordiging 
van de Friese gemeenten in de stuurgroep. Afgesproken is dat het PBOW op 8 september het voorstel 
voor een Oeverfonds bespreekt. Daaropvolgend vindt besluitvorming bij de individuele partijen plaats.  
 
Dit memo gaat achtereenvolgens in op de volgende punten: 

1. Opdrachten m.b.t. oeverfonds 
2. Vertrekpunten oeverfonds 
3. Uitwerking opdracht A 
4. Uitwerking opdracht B 

 
Deze notitie bevat 4 bijlagen: 

1. Juridisch kader Oeverfonds 
2. Overzichtstabel met arealen voor verschillende varianten van het oeverfonds 
3. Kaarten voor de varianten X en Y 
4. Procesbeschrijving variant 2 

 

1. Opdrachten 
De projectgroep constateert dat er twee opdrachten zijn met betrekking tot het Oeverfonds. 
 

A. Diverse gemeenten hebben in 2020 vanuit de besluitvorming in College/Raad in een brief aan 
Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij vinden dat er een nadere uitwerking van het 
oeverfonds nodig is, voordat er over besloten/mee ingestemd kan worden.   
Provinciale Staten hebben in 2021 besloten dat het Oeverfonds een onlosmakelijk onderdeel 
is van de voorkeurvariant/variant 5. Maar ook dat het fonds, vanwege de financiële implicaties 
een nadere uitwerking vraagt. 
 
Opdracht A heeft betrekking op een nadere uitwerking van de reikwijdte van het oeverfonds. 
In de voorkeursvariant wordt uitgegaan een oeverfonds voor geheel deel B van de beslisboom 
bestaande uit een areaal van ruim 817 km met een theoretische omvang van € 2,3 mln. Vanuit 
de financierende partijen zijn er vragen over deze financiën, het areaal, de staffel en de 
meerkosten.  
 

B. De opdracht vanuit het MO om de varianten 1, 2 en 3 voor het Oeverfonds verder uit te werken 
(o.a. voor- en nadelen per variant), zoals in de inleiding omschreven. En dit ter advisering voor 
te leggen aan het MO.  
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Opdracht B heeft betrekking op een nadere invulling werking van het fonds, met name tussen 
overheden onderling. Welke afspraken maken de partijen over het vullen van en het putten uit 
het fonds. Wat is de verdeelsleutel tussen provincie en gemeenten en tussen de gemeenten 
onderling? Op welke manier kunnen overheden en particulieren gebruik maken van het fonds?  

 
Beide opdrachten zijn in onderhavige notitie uitgewerkt. De uitwerking van A en B beschrijven we 
separaat. Uiteraard heeft het een met het ander te maken.  
 
Voor de goede orde duiden we eerst nog het begrip ‘Oeverfonds’. In de Beslisboom hebben we deel B 
gedefinieerd als het deel waarin oevers terechtkomen langs te smalle en smalle recreatieve 
vaarwegen. Deze vaarwegen voldoen niet aan de breedtenormen uit het Provinciaal Verkeers- en 
Vervoersplan (PVVP); daarmee dienen de oevers in deel B ook het (recreatief) varen. Het idee achter 
deel B is dat het beheer van deze oevers toegedeeld wordt aan de droge belanghebbende, waarbij 
deze een bijdrage vanuit de algemene democratie (provincie en gemeenten) kunnen verwachten 
indien er sprake is van substantiële meerkosten. In onderhavig document wordt het begrip Oeverfonds 
gebruikt om aan te geven welke oevers voor een vergoeding in aanmerking komen.  
Daarnaast is er ook het instrument Oeverfonds: hiermee wordt het instrument bedoeld waarmee een 
bijdrage, onder voorwaarden, wordt uitgekeerd.  
 

2. Vertrekpunten Oeverfonds 
 

i. Het Oeverfonds is een onlosmakelijk onderdeel van de voorkeursvariant/variant 5.  
 

ii. De inrichting van het Oeverfonds komt voort uit de juridische analyse1 en is gericht op het 
vergoeden van substantiële meerkosten (als gevolg van varen) voor een droge beheerder. Het 
breedtecriterium waar in de voorkeursvariant voor gekozen is, geeft hiervoor goede houvast. 
Het houdt nl. rekening met aantal vaarbewegingen en vaarwegklasse en is eenduidig te 
bepalen. De vergoeding van de meerkosten wordt betaald door de algemene democratie 
(provincie en gemeenten) ter invulling van de Waterwet.   

 
iii. Alle partijen (zowel particulieren als overheden) met een droog belang, benoemd binnen 

categorie B, worden vanuit financieel oogpunt gelijk behandeld.   
 

iv. Een bijdrage uit het Oeverfonds moet substantieel zijn vanuit twee perspectieven: 
a.  De bijdrage moet in verhouding staan tot de substantiële meerkosten als gevolg van 

varen, en; 
b. De bijdrage moet van voldoende omvang zijn (lak moet niet duurder zijn dan de brief).  

 
v. De oorspronkelijk geschatte financiële omvang van het fonds is opgebouwd uit theoretische 

investerings- en onderhoudskosten. We zien het oeverfonds als bijdrage in de 
investeringskosten, niet in de (reguliere) onderhoudskosten. De onderhoudskosten kunnen 
daardoor buiten beschouwing blijven.  Dit levert een theoretisch berekende besparing op van 
ca. € 250.000 (bij een fonds van € 2,3 mln.); 

 
vi. Provincie en gemeenten kunnen zowel financierende als ontvangende partijen zijn.  

 
vii. Daar waar mogelijk zetten we - als overheden - in op een planmatige aanpak van vervanging 

van oevers waarbij het streven is de structurele investeringskosten ter verlagen en waar 
mogelijk de oeveropgave te combineren met andere maatschappelijke doelen. 

 
1 In bijlage 1 is meer informatie m.b.t. de juridische analyse opgenomen.  
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viii. Aan de uitgangspunten voor toedelen van areaal in de delen A t/m D van de beslisboom wordt, 

vanuit deze nadere uitwerking van het fonds, niet getornd. Er vindt geen verschuiving van 
areaal van het ene deel naar het andere plaats.  Wel kan er voor gekozen worden om binnen 
het areaal in B een selectie te maken op oevers die in aanmerking komen voor een bijdrage. 

 

3. Opdracht A: reikwijdte van het fonds 
Basis voor het oeverfonds is het juridische principe dat het een financiële bijdrage vormt die voorziet 
in het borgen van het belang van het in stand houden van de oever vanuit het vaarwegbelang / de 
functie varen. Dit is een bijdrage vanuit de algemene democratieën aan de droge beheerder voor 
substantiële meerkosten als gevolg van varen. Om te bepalen waar er sprake is van meerkosten, is 
gebruik gemaakt van het breedtecriterium in het (PVVP). Dit leidt tot een indeling van de vaarwegen 
in te smal, smal en ruim. Bij de eerste twee categorieën voldoet de aanwezige breedte van de vaarweg 
niet zonder meer aan de gestelde normen in het PVVP. Met als gevolg dat mogelijk een 
oeverconstructie benodigd is die het belang van het in stand houden van de vaarweg dient. De oevers 
langs deze vaarwegen landen in de Beslisboom in deel B.  
Oevers langs recreatieve vaarwegen die ‘ruim’ zijn (voldoen aan de breedtenormen uit het PVVP) 
komen in de Beslisboom in deel C of D. 
 
Onderstaand bespreken we een aantal varianten van het oeverfonds: 

1. Oeverfonds o.b.v. de voorkeursvariant 2020 ->   (§ 3.1) 
2. Oeverfonds o.b.v. fase 2 / variant X ->    (§ 3.2) 
3. Oeverfonds o.b.v. fase 2 aangepaste staffel / variant Y -> (§ 3.3) 

 
Paragraaf 3.4 gaat in op het aspect substantiële meerkosten. 
 

3.1 - Oeverfonds o.b.v. de voorkeursvariant 2020 
Als eerste presenteren we ter referentie deel B van de beslisboom/het oeverfonds op basis van de 
voorkeursvariant zoals uitgewerkt in 2020 en waarover PS op 20 januari 2021 een besluit hebben 
genomen. Het areaal in deel B in deze variant is ca. 817 km, zie de oranje kolommen in bijlage 1.  
 
Voor de reikwijdte van deel B van de Beslisboom zijn in 2020 de volgende keuzes gemaakt: 

• Oevers in deel A van de Beslisboom vallen buiten het Oeverfonds (beroepsvaarwegen, KRW, 
stroming en oevers langs openbaar gebied in stedelijk gebied) 

• Alle resterende vaarwegen (recreatieklassen Azm t/m F) die op basis van het GIS-model 
kwalificeren als ‘te smal’ en ‘smal’ komen terecht in deel B van de beslisboom en komen 
daarmee in aanmerking voor een bijdrage uit het oeverfonds. Aanname hierbij is dat bij het 
beheer van al deze vaarwegen sprake is van substantiële meerkosten.  

• De kaart met de beoordeling van de vaarbreedte laat een versnipperd beeld zien. Het oplossen 
van deze versnippering is geen doel. We streven naar een juridisch houdbaar en daarmee goed 
uitlegbaar systeem.  

 
Voor de bijdrage aan de meerkosten is door de projectgroep op basis van expert judgement een staffel 
gemaakt. Zie onderstaand.  
 

Vaarwegklasse Azm Bzm Czm Cm Dm  E F 

Te smalle vaarweg 75%  75%  50%  50%  50% 25% 25%  

Smalle vaarweg 37,5% 37,5% 25% 25% 25% 12,5% 12,5% 
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De gedachte achter deze staffel is dat hoe groter de vaarwegklasse is, des te groter het vaarwegbelang 
is en er dus sprake is van substantiële meerkosten. En daarnaast: hoe smaller de vaarweg is, des te 
groter het belang van de oever voor de in stand houding van de vaarweg (te smal). 
 
 
In 2020 is op basis van theoretische kosten een inschatting gemaakt van de financiële omvang van het 
Oeverfonds. De kosten voor het vervangen van oeverconstructies zijn gebaseerd op het 
Oevertypenboek. Dit boek bevat voor een aantal veelvoorkomende oevertypen in Fryslân de 
theoretische levensduurkosten. De staffel gecombineerd met de theoretische levensduurkosten geeft 
een indicatie van de financiële omvang van het Oeverfonds.  
 
De financiële omvang van deel B is in 2020 geraamd op € 2,3 mln. (gebaseerd op de theoretische 
levensduurkosten).  
 
Bij de besluitvorming in 2020 en zijn door de financierende partijen (provincie en gemeenten) diverse 
vragen gesteld over het Oeverfonds: 

• Is er bij alle oevers in deel B daadwerkelijk sprake van substantiële meerkosten als gevolg van 
varen? 

• Theorie versus praktijk: komt de praktijk overeen met de theorie? Het oevertypenboek 
voorspelt op veel plekken een constructie. Zit deze constructie er ook in de praktijk? Een hoe 
verhouden de theoretische kosten zich tot de ervaringscijfers 

• Staat  de voorgestelde staffel in verhouding tot de in de praktijk voorkomende meerkosten. 
 
Naar aanleiding hiervan is de Werkgroep Kosten gevraagd een aantal casussen te analyseren op 
daadwerkelijke meerkosten. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente 
Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân). Deze uitwerking is 
betrokken bij de uitwerking van het Oeverfonds in 2022 (variant Y).  
 

3.2 - Oeverfonds 2022 (variant X) 
Na het besluit door PS in januari 2021 is fase 2 gestart. In fase 2 is gewerkt aan het verder verfijnen 
van de kaart met de toedeling van het beheer en onderhoud, van een 80/20 versie naar 95/5 versie. 
Dit is gedaan door de dwarsprofielen om te zetten naar oeverlijnen (lengteprofielen). En vervolgens 
via gesprekken per gemeente (met provincie en waterschap) te komen tot een nadere detaillering van 
deze kaart en oeverlijnen. Het GIS-model is daarbij vervangen door een online viewer. 
Deze variant X is daarmee een geactualiseerde versie van de voorkeursvariant die in 2020 is 
gepresenteerd.  
 
Uitgangspunt is dat alle oevers die in deel B vallen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het 
Oeverfonds.  
 
In bijlage 1 zijn voor deze variant de arealen weergegeven per partij. Voor het totaal en voor deel B 
(de groene kolom). In bijlage 2 is een kaartbeeld van variant X opgenomen. 
 
Ten opzichte van de voorkeursvariant 2020 vallen de volgende zaken op: 

• Het totale areaal voor variant X verschilt komt nagenoeg overeen met het totale areaal in de 
voorkeursvariant;  

• Het areaal deel B in de voorkeursvariant (817 km) en het areaal B in variant X (795 km) 
verschillen in beide varianten niet veel van elkaar: ca. 20 km. Een verklaring hiervoor is dat 
bijvoorbeeld Marrekritesteigers en constructies als onderdeel van bruggen er uit zijn gehaald; 
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• Een resultante van de toedeling in fase 2 is dat het areaal ‘overig’ (107 km) en ‘niet toebedeeld’ 
(11,5 km) in variant X toebedeeld is aan een  instandhoudingsverantwoordelijke. Deze arealen 
zien we in variant X niet terug; 

• Binnen het totale areaal zien we enkele verschillen tussen de voorkeursvariant en variant X: 
o Het areaal voor Wetterskip neemt in variant X met 176 km toe. Voor een deel zit deze 

verklaring in het toedelen van de arealen ‘overig’ en ‘niet toebedeeld’. Voor een ander 
deel wordt het verschil verklaard doordat in die situaties waar sprake is van een 
vooroever voor de kering, de oever is in overleg met waterschap toebedeeld aan het 
waterschap2. Dit leidt tot een afname van het areaal voor landbouw; 

o Bij de toename van het areaal van het waterschap hoort de nuancering dat voor een 
deel van het areaal in A een tweede beheerder  is aangewezen.  

o Het areaal particulier neemt toe met ca. 80 km. Dit wordt deels verklaard door de 
toedeling van de arealen ‘overig’ en ‘niet toebedeeld’. Maar vermoedelijk van een deel 
van het areaal van natuurbeheerders (zie volgende bolletje); 

o Het areaal van de natuurbeheerders is met 50 km afgenomen (bijna gehalveerd). Dit 
komt door een veel gerichtere toedeling van de functie natuur op basis van 
eigendommen. Hierdoor is een aanzienlijk deel natuur terecht gekomen bij de 
eigenaar van deze gronden (veelal gemeenten/landbouw/particulieren) 

o Objecten van de Marrekrite zijn in variant X ingetekend. 
o Arealen buiten de provinciegrens zijn uit de scope gehaald.  

 
Voor deze variant hanteren we dezelfde staffel als bij de variant 2020.  
 

Vaarwegklasse Azm Bzm Czm Cm Dm  E F 

Te smalle vaarweg 75%  75%  50%  50%  50% 25% 25%  

Smalle vaarweg 37,5% 37,5% 25% 25% 25% 12,5% 12,5% 

 
De financiële omvang van het fonds bij variant X bedraagt € 1,95 mln. (gebaseerd op de theoretische 
levensduurkosten uit 2020).  
 

3.3 - Oeverfonds 2022 aangepast (variant Y) 
De analyse van een aantal casussen door de werkgroep kosten, zoals opgenomen onderaan paragraaf 
3.1, zijn betrokken in een tweede variant: variant Y. Basis voor variant Y is variant X. Doel van variant 
Y is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Daarvoor zijn twee stappen gezet. 
 

1. Waar is sprake van substantiële meerkosten?  
De werkgroep kosten concludeert dat niet overal bij alle oevers langs smalle vaarwegen bewezen kan 
worden dat er sprake is van substantiële meerkosten. Zo zien zij in een aantal casussen een stabiel 
onderwatertalud voor de oever, zonder dat er een constructie aanwezig is. 
De werkgroep concludeert, ook op basis van een brede praktijkervaring, dat aannemelijk is dat er met 
name sprake zal zijn van substantiële meerkosten bij te smalle vaarwegen en bij de diepere intensief 
bevaren smalle vaarwegen. De werkgroep adviseert om vooral een start te maken met het fonds en zo 
ervaring in de praktijk op te doen, en met deze gegevens op een later moment tot eventuele bijstelling 
te komen.  
 

 
2 Bij de toedeling in fase 2 is geconstateerd dat er bij regionale keringen in een aantal gevallen sprake is van 
een vooroever (bestaande uit o.a.) riet. Initieel was de oever hier toebedeeld aan landbouw. In fase 2 is 
geconcludeerd dat een agrariër in dergelijke situaties niet het onderhoud gaat oppakken. Indien de vooroever 
volledig afkalft, heeft dit in eerste instantie effect op de stabiliteit van de kering. Om die reden is het 
waterschap in dergelijke situaties aangewezen als onderhoudsplichtige. Door de aanwezigheid van de 
vooroever is er een stabiele situatie die, zolang de vooroever in stand blijft, weinig onderhoud vraagt.  
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Om deze conclusie verder te objectiveren is vervolgens gekeken naar het vaarwegennetwerk in 
Fryslân. Fryslân heeft deels een verbindend vaarwegennetwerk met een doorgaand karakter. Dit zijn 
de vaarwegklassen met een ‘z’ in de naam (Azm, Bzm, Czm). Deze vaarwegen zijn ook geschikt voor 
zeilboten. Hiervoor moet de vaarweg dieper zijn. Ook worden deze vaarwegen, vanwege het 
doorgaande karakter, intensiever bevaren.  
 
Voor de intensiteiten is gekeken naar het PVVP. Hierin worden vier intensiteitsklassen onderscheiden: 

• Krap: < 5.000 vaarbewegingen 

• Normaal: 5.000 – 30.000 vaarbewegingen 

• Intensief I: 30.000 – 40.000 vaarbewegingen 

• Intensief II: > 40.000 vaarbewegingen 
 
Dit alles is concreet vertaald naar variant Y: 

• Alle oevers langs te smalle vaarwegen komen in aanmerking voor een bijdrage 

• Oevers langs smalle Azm, Bzm en Czm vaarwegen in aanmerking voor een bijdrage uit het 
fonds voor zover er sprake is van meer dan 5.000 vaarbewegingen per jaar. 

 
Het areaal dat in deze variant voor een bijdrage uit het oeverfonds in aanmerking komt is ca. 334 km, 
zie de gele kolommen in bijlage 1. In bijlage 2 is een kaartbeeld van variant Y opgenomen. 
 
De overige smalle vaarwegen komen niet voor een vergoeding uit het fonds in aanmerking. Deze 
vaarwegen blijven wel onderdeel van deel B van de beslisboom. Het percentage vergoeding wordt in 
de staffel op 0 gezet.  
 

2. Welke bijdrage uit het fonds is van toepassing 
De genoemde werkgroep komt voor de bijdrage vanuit het fonds tot de volgende analyse:  

• het oplopende percentage (in de staffel van 2020) bij een hogere vaarwegklasse is 
verdedigbaar, ook de indeling van smal en te smal; 

• de meerkosten zijn evident bij intensief bevaren vaarwegen die te smal zijn. Daar staat 
tegenover dat bij de weinig bevaren vaarwegen die smal zijn naar verwachting de meerkosten 
niet substantieel zijn.  

 
In variant Y is de staffel als volgt aangepast: 
 

• Een percentage van 75% (zoals opgenomen in variant X) is niet meer van toepassing. Bij een 
dergelijk hoog percentage is er gesprake meer van een bijdrage, maar van het bijna volledig 
vergoeden van alle kosten. Dan zou ook besloten kunnen worden dat een dergelijke 
constructie bij een van de overheden wordt ondergebracht. Dat past niet in categorie B van 
de Beslisboom. Daar gaat het om een gedeeld belang (droog en vaarbelang). 

• Als vereenvoudiging en eenduidigheid gelden er nog twee percentages: 
o 50%: dit geldt voor te smalle Azm, Bzm en Czm vaarwegen, waarbij de gedachte is dat 

er in hoofdzaak twee belangen zijn: nat en droog. Deze betalen ieder de helft van de 
kosten. Het natte belang (varen) is de vergoeding uit het fonds. 

o 25%: voor alle overige oevers die voor een vergoeding in aanmerking komen.  

• Een percentage van 12,5% (zoals opgenomen in variant X) is hierdoor niet meer van 
toepassing. Dit percentage wordt als te gering beschouwd (niet substantieel) in relatie tot de 
inspanning die moeten worden gedaan om de bijdrage te ontvangen. 

• Het onderscheid tussen Azm, Bzm en Czm vaarwegen enerzijds en de andere vaarwegklassen 
is, ook voor de te smalle vaarwegen doorgevoerd. In combinatie met het aantal 
vaarbewegingen 
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Dit leidt tot onderstaande staffel: 
 

Vaarwegklasse Azm Bzm Czm Cm Dm  E F 

Te smalle vaarweg 50%  50%  50%  25%  25% 25% 25%  

Smalle vaarweg (> 5.000 bewegingen) 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 

Smalle vaarweg (< 5.000 vaarbewegingen) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
De financiële omvang van het areaal dat voor een vergoeding in aanmerking komt is voor variant Y 
geraamd op € 0,86. mln. (gebaseerd op de theoretische levensduurkosten uit 2020).  
 

3.4 Substantiële meerkosten – nadere analyse waterschap 
Het waterschap heeft in het MO van 12 juli aangegeven zich niet te herkennen in de conclusies over 
de meerkosten. Medio juli 2022 heeft hierover een gesprek met het waterschap plaatsgevonden en 
zijn binnen het waterschap enkele aspecten op ‘n rij gezet. Daaruit is meer onderbouwing gekomen 
voor de analyse die de werkgroep heeft gemaakt t.a.v. de substantiële meerkosten.  

1. In het proces Oevers vaarwegen is tot nu toe de focus gericht geweest op de harde 
oeverconstructies (damwanden etc.). Een belangrijk deel van de smalle vaarwegen in deel B 
kenmerkt zich juist door de aanwezigheid van rietoevers die een belangrijke bescherming 
bieden van de boezemkeringen langs die vaarwegen.  

2. In combinatie daarmee is de focus vooral gericht geweest op de investeringskosten van de 
(harde) oeverconstructies. Het waterschap geeft daarbij aan dat er naar hun oordeel meer 
aandacht moet komen voor kosten van aanleg en onderhoud van rietoevers, zoals dat in de 
praktijk door het waterschap wordt toegepast. 

3. Oevers Vaarwegen gaat over de instandhouding van de oeverbescherming in relatie tot het 
gebruik van het water als vaarweg. Voor harde constructies betekent instandhouding vooral 
volledige vervanging na zoveel jaren. Instandhouding van rietoevers bestaat bij de gratie van 
het (regelmatig)  maaien van de rietvegetatie. Voor de instandhouding van de rietoevers, ook 
langs de Friese vaarwegen maakt het waterschap jaarlijks substantiële kosten. Daarbij moet 
ook geconstateerd worden dat de kwaliteit van de rietoevers (en daarmee de beschermende 
werking voor de teen van de kering) én het areaal rietoevers afneemt.  

4. Naast het maaibeheer voert WF ook klein onderhoud (zgn. “kruiwagenwerk”), groot 
onderhoud (bijv. grondaanvulling over enkele tientallen meters) en nieuwe inrichting van 
rietoevers (tot nu toe) gekoppeld aan het Herstelprogramma Keringen uit. Naar verwachting 
wordt medio 2023 een assetmanagementprogramma voor de oevers langs de Friese Boezem, 
incl. de vaarwegen opgesteld. 

 

4. Opdracht B: Werking van het fonds 
In het memo van 31 maart zijn drie varianten voor de werking van het Oeverfonds aan de orde 
geweest:  

1. Een Oeverfonds volgens variant 5 voor publieke en private partijen. 
2. Een Oeverfonds voor particulieren; overheden maken onderling afspraken 
3. Een Oeverfonds voor private partijen; publieke partijen ontvangen geen vergoeding vanuit een 

fonds of via een onderlinge afspraak. 
 
Als resultante van de discussie die zich op ambtelijk niveau heeft afgespeeld komt de projectgroep tot 
het voorstel om te gaan voor variant 1, waarbij bij de nadere uitwerking hiervan de voordelen van 
variant 2 kunnen worden betrokken. Te denken valt aan het schotten van budgetten voor overheden 
enerzijds en niet-overheden anderzijds. 
 
Onderstaand is een weergave de discussie en de uitwerking van de varianten opgenomen.  
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De verkenning in het MO op 20 april heeft het volgende opgeleverd: 

• voor het waterschap is alleen variant 1 bespreekbaar. Varianten 2 en 3 zijn volgens het 
waterschap niet zondermeer juridisch houdbaar; 

• de gemeenten neigen naar variant 3, een enkele gemeente naar variant 2; 

• de provincie heeft voorkeur voor 1, maar kan, bij draagvlak ook leven met variant 2. 
 
Over de juridische houdbaarheid van variant 3 is het volgende te zeggen: variant 3 is alleen juridisch 
houdbaar als partijen dit gezamenlijk onderschrijven. Het waterschap onderschrijft het principe van 
deze variant niet en daarmee is deze niet realistisch. Variant 3 werken we in onderhavige notitie 
daarom niet verder uit.  
 
Ten aanzien van variant 2 heeft het waterschap het standpunt van de juridische houdbaarheid 
genuanceerd. Het waterschap verwoordt dit als volgt: in de juridische analyses wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen overheden en particulieren. In algemene termen dient de uitwerking van 
variant 2 overeen te komen met de uitwerking van het Oeverfonds (variant 1). Indien de uitwerking 
van variant 2 afwijkt van de uitwerking in van variant 1 is dat juridisch aanvechtbaar. Met andere 
woorden: het waterschap vraagt om een gelijke behandeling van particulieren en overheden (i.c. het 
waterschap).  
Ook bij variant 2 geldt, aldus het waterschap, dat deze variant alleen kan met instemming van het 
waterschap. Het waterschap is gevraagd aan te gegeven onder welke voorwaarden zij eventueel in kan 
stemmen met variant 2. Dit is uitgewerkt bij variant 2.  
 
Daarnaast hebben provincie en gemeenten voorwaarden gedefinieerd voor de varianten 1 en 2. Dit is 
uitgewerkt in paragraaf 4.1. In de paragrafen 4.2 en 4.3 werken we respectievelijk de variant 1 en 2 
uit. Paragraaf 4.4. bevat een voorstel aan het MO.  
 

4.1 - Voorwaarden gemeenten en provincie bij oeverfonds 
Provincie 

• Invulling oeverfonds houdt zo mogelijk ook rekening met de financiële positie van de 
financierende partijen (lager onderhoudsniveau/langere levensduur, inperking hoogte 
oeverfonds, …); 

• Alle partijen dienen een gelijke behandeling te krijgen qua subsidiebedrag per type oever. Wel 
kan er (qua bedrijfsvoering) onderscheid gemaakt worden naar overheden (afspraken/SOK) en 
niet-overheden (instrument Oeverfonds); 

• Bevat bij voorkeur een impuls om te komen tot: 
o tot duurzame oevers (materiaalgebruik / circulair)  
o tot onderhoudsvriendelijke oevers (investeren in functie vaarweg) 
o en zo mogelijk tot natuurvriendelijke oevers (investeren in overige functies) 

• Capaciteit fondsbeheer dient gezamenlijk door alle financierende partijen bekostigd te worden 
(desnoods een % van totale inbreng); 

• Duidelijke structuur is benodigd, o.a. over mandaat en besluitbevoegdheid bij discussie over 
programmering/toekenning van subsidie; 

• Fonds wordt geen Gemeenschappelijke Regeling; 

• Tijdig duidelijkheid verlenen over bijdrage vanuit Oeverfonds (vanuit projectfinanciering / 
voorafgaand aan aanbesteding werkzaamheden). Dit vraagt dus om inzicht in meerjarige 
programmering richting overheden; 

• Aanvraag van subsidie moet voor aanvrager en beoordelaar eenvoudig zijn; 
 
Gemeenten 

• De subsidie dient ter dekking van (een deel van de) meerkosten, als gevolg van varen. De 
aanvrager dient dit te onderbouwen. Bij de beoordeling van de aanvraag zal dus gecorrigeerd 
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moeten worden voor kosten die gerelateerd zijn aan additionele belangen 
(aanleggen/esthetisch/KRW of waterbergingsopgave).  

• De gemeenten willen graag een deel van de beschikbare middelen reserveren voor niet-
overheden, zodat er jaarlijks een zelfde bedrag beschikbaar is, waarover gecommuniceerd kan 
worden naar deze partijen. 

• De gemeente hebben bij voorkeur dat overheden onderling 4 jaar vooruit plannen in 
aansluiting met meer jaren onderhoudsprogramma van de gemeenten. 

 

4.2 - Variant 1  
Bij variant 1 is er sprake van een instrument Oeverfonds voor overheden en particulieren. Via 
aanvragen bij de fondsbeheerder kunnen zij een bijdrage ontvangen voor het vervangen van oevers. 
Basis voor de bijdrage is de staffel. 
 
Voordelen 

• Deze variant volgt uit de juridische analyses die voor het dossier zijn uitgevoerd en is derhalve 
1-op-1 juridisch passend. 

• Eenduidig voor alle partijen. Iedereen maakt gebruik van hetzelfde systeem. Voorwaarden  
waaronder een bijdrage kan worden ontvangen zijn bekend en voor alle partijen gelijk. 

• Er is 1 loket waar alle partijen terecht kunnen.  
 
Nadelen 

• De beoordeling van projecten vindt in principe per aanvraag plaats. Er zit geen directe 
stimulering in tot gebiedsgericht/programmatische samenwerking door alle betrokkenen.   

• De bijdrage aan het fonds moet als lump sum in het fonds worden gestort. 
 
Procesbeschrijving 
Ervan uitgaande dat de financierende partijen aan het begin van ieder jaar hun bijdrage in het fonds 
storten, is er een fonds waarop gebruikende partijen (particulieren en overheden) een beroep kunnen 
doen. Hiervoor dienen zij een aanvraag in bij de fondsbeheerder. De aanvraag gaat vergezeld van 
documenten (n.t.b.), maar wel op een zodanige wijze dat we niet teveel drempels creëren om een 
aanvraag in te dienen. De fondsbeheerder beoordeelt vervolgens de ingediende aanvraag en komt met 
een besluit (er is wel/geen recht op een bijdrage en de hoogte van de bijdrage).   
Voor het waterschap betekent dit dat de bijdrage (het percentage van de relevante kosten) vooraf 
vaststaat maar dat deze wel per geval moet worden aangevraagd bij het fonds.  
 

4.3 - Variant 2 
Bij variant 2 is er alleen een instrument Oeverfonds voor particulieren. Voor particulieren werkt dit 
hetzelfde als bij variant 1; ze doen een aanvraag bij de fondsbeheerder voor een bijdrage uit het fonds. 
Overheden maken onderling afspraken, via een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het voorstel is 
hierin afspraken op te nemen over het inzetten van de middelen als investering om te komen tot een 
verlaging van de structurele lasten van het beheer en onderhoud.  
 
Voordelen 

• Voor overheden onderling en in het bijzonder tussen provincie/gemeenten enerzijds en 
waterschap anderzijds, geldt dat zij met elkaar separate afspraken kunnen maken over een 
meerjarige aanpak, die mogelijk kan leiden tot het op normbreedte brengen van de vaarwegen 
met een  verlaging van de structurele lasten van het fonds tot gevolg.  

• Voor het waterschap is vooraf bekend op welke bijdrage uit het fonds zij kan rekenen.  
 
Nadelen 

• De bijdrage aan het fonds voor particulieren moet als lump sum in het fonds worden gestort. 
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• Om tot meerjarige afspraken te komen over een integrale aanpak, is het nodig dat per 
gemeenten de programma’s ‘over elkaar heen worden gelegd’ en afspraken worden gemaakt 
over planning, samenwerking en financiering. Het risico bestaat dat hier veel overleg en inzet 
voor nodig is. 

• Daarnaast is er een risico op veelvuldige discussie over opgaven, omvang meerkosten en 
bijdrage.  

 
Voorwaarden Wetterskip Fryslân 
Zoals aangegeven heeft het waterschap de voorwaarden op rij gezet waaronder eventueel 
medewerking aan variant 2 kan worden verleend.  

• Optie 2 kan voor WF alleen bespreekbaar zijn als de afspraken tussen de overheden expliciet 
worden vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK); 

• Aan deze SOK dienen alle individuele gemeenten en provincie Fryslân zich te conformeren;  

• De uitgangspunten en uitgewerkte SOK moeten een substantiële verbetering opleveren ten 
opzichte van de huidige praktijk (tijdrovende en terugkerende discussies tussen overheden 
over kosten, vertrouwen/wantrouwen, verantwoordelijkheden); en de afspraken moeten een 
effectief en efficiënt oeverbeheer mogelijk maken; 

• Meerjarige afspraken (minimaal 3 jaar) m.b.t. financiële bijdragen van partijen (gemeenten, 
provincie) aan WF; gebaseerd op de meerjarige programmatische aanpak en werkwijze WF. 
De afspraken worden jaarlijks voor 3 jaar vooruit geactualiseerd; besluitvorming daarover in 
MO en Stuurgroep; 

• Afspraken over de wijze van berekening van de inrichtingskosten ingeval partijen uitgaan van 
een toekomstbestendige investering, (vergelijkbaar met de uitwerking van prio 1 en prio 2 bij 
categorie A, of bij het achteruit leggen van de oever (of alternatieve oplossingen); in 
combinatie met een kaart van dergelijke tracés. Voor die situaties waar dat niet mogelijk of 
haalbaar is moeten afspraken gemaakt worden over de berekening van de (1 op 1) 
vervangingskosten, incl. aanduiding op de kaart. Het betreft in beide gevallen de “meerkosten” 
als gevolg het gebruik van het water voor de vaarwegfunctie; 

• Afspraken over de financiële bijdrage van de “algemene democratieën” per m/km aan 
Wetterskip Fryslân (voor smal en te smal en per vaarwegklasse, conform de “staffel” zoals 
wordt gehanteerd voor het instrument Oeverfonds). Wetterskip Fryslân hanteert daarbij de 
omvang in km’s zoals die bij de voorkeursvariant is berekend en de financiële bijdrage 
daarvoor aan WF uit het Oeverfonds zoals oorspronkelijk is berekend als referentie;   

• Afspraken welke overheid (provincie respectievelijk individuele gemeente) die financiële 
bijdrage aan WF betaald of de onderlinge verdeling van die financiële bijdrage tussen de 
algemene democratieën (afspraken/duidelijkheid per tracé). WF wil niet van het kastje naar 
de muur gestuurd worden om zijn concrete bijdrage op te halen. Om dit duidelijk en 
transparant te regelen kan er ook een SOK worden opgesteld tussen Provincie Fryslân en de 
betrokken Friese gemeenten?  

• De in een SOK uitgewerkte afspraken zijn van structurele aard, incl. de evaluatie (na ca. 3 jaar) 
en  de jaarlijkse actualisatie/programmering voor 3 jaar vooruit (zie punt 6) om eerst een beeld 
te krijgen van de belangstelling of succes zoals bij het Oeverfonds en afhankelijk daarvan later 
ophogen van de financiële bijdragen speelt bij de onderlinge afspraken tussen de overheden 
niet.  

 
Procesbeschrijving 
Voor de particulieren is het proces hetzelfde als bij variant 1. 
Voor het waterschap, dan wel de andere overheden is een stappenplan opgenomen in bijlage 3.  
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Bijlage 1 -  Juridisch kader Oeverfonds 
 
Waarom een oeverfonds? 
Het juridisch kader van het fonds is reeds eerder beschreven (zie ook de vorige notitie oeverfonds en 
bijlage 3). In de beslisboom is met deel A getracht zoveel mogelijk natte belangen te beleggen bij 
provincie (beroepsvaarwegen) en waterschap (stroming en KRW), zodat er voor de rest van de 
beslisboom (B, C en D) 1 nat belang overblijft: recreatievaart. Voor de droge belangen is een 
afpelvolgorde aangehouden, zodat er ook telkens 1 primair droog belang is. Voor deel B geldt dat er 
een vaarwegbelang is. Omdat de vaarwegen in deel B niet voldoen aan de daarvoor gestelde 
normbreedtes, is er sprake van meerkosten als gevolg van het vaarwegbelang.  
Deze meerkosten worden betaald uit het oeverfonds, dat wordt gevuld door de Algemene Democratie, 
de provincie en de gemeenten. Zij hebben belang bij de vaarwegen en staan aan de basis van het 
vaarnetwerk (initiërende partijen) zoals we dat kennen in Fryslân en daarom de financierende partijen, 
zoals hierboven benoemd. 
Alle partijen (publiek en privaat) kunnen gebruik maken van het oeverfonds: de gebruikende partijen.   
 
Het oeverfonds is daarmee gerelateerd aan het vaarwegbelang. In deel A worden oevers met stroming 
(de prio 1 en 2 oevers) toebedeeld aan het waterschap. In deel B kan er in principe geen sprake meer 
zijn van te smalle vaarwegen in relatie tot stroming.  
 

De conclusie op hoofdlijnen is dat de Waterwet (de wettelijke basis voor het oeverbeheer) beperkt 
houvast biedt. Partijen moeten door middel van onderling overleg en samenwerking tot een oplossing 
komen. In fase 1 zijn op basis van die conclusie de beslisboom en het oeverfonds geïntroduceerd (en 
daarnaast beheerautonomie). Uit de juridische analyse blijkt dat deze invulling goed past in de 
uitgangspunten van de Waterwet. 

 
Wat als mijn gemeente besluit om niet in het fonds te stappen? 
Deze vraag is inmiddels in een aantal overleggen aan de orde geweest. Argumenten hierbij zijn de hoge 
gevraagde bijdrage en de geringe revenuen. Mocht een gemeente (of andere partij) besluiten niet in 
het oeverfonds te stappen, dan wordt daarmee het fundament onder de voorkeursvariant vandaan 
gehaald. Vanuit het juridisch kader is afgeleid dat de algemene democratie (financierende partijen) het 
fonds vult, om daarmee gebruikende partijen te compenseren voor de meerkosten van het 
vaarwegbelang. Zoals aangegeven is het oeverfonds een onlosmakelijk onderdeel van variant 5 
(package deal). Vanuit de samenwerking in het proces is het ‘samen uit, samen thuis’. Dit zijn 
belangrijke principes onder het fonds en de andere onderdelen uit variant 5 (zoals beheerautonomie 
en beslisboom).  
 
Een belangrijk vertrekpunt van het oeverfonds (in zijn huidige vorm) is het solidariteitsbeginsel. De 
financierende partijen maken onderling afspraken over het fonds wordt gevuld. Daarvoor gelden in 
ieder geval de volgende spelregels, welke door de stuurgroep op 10 maart zijn bevestigd: 

• Provincie en gemeenten: 50/50; 

• Gemeenten onderling: op basis van inwonertal. 
 
Voor de financierende partijen geldt in de meeste gevallen dat zij meer geld in het fonds steken, dan 
ze er als gebruikende partijen uithalen. Dit leidt tot vragen. Het recreatieve vaarwegennetwerk is de 
trots van varend en watersport minnend Fryslân. De afgelopen decennia is er fors geïnvesteerd in het 
gehele vaarwegennetwerk. Daar profiteren alle gemeenten van in de vorm van overnachtingen en 
bestedingen aan de wal. Het onderhoud van een vaarweg in het midden van de provincie, is daardoor 
ook gunstig voor een gemeente in het noorden van de provincie. En vice versa. Hetzelfde geldt voor 
bedrijvigheid: soms betaal je mee aan het onderhoud van oevers langs een smalle vaarweg om een 
bedrijf in een buurgemeente bereikbaar te maken en te houden. Het oeverfonds doet daarmee een 
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oproep om het vaarwegennetwerk als een collectief netwerk te zien, en niet als een verzameling van 
gemeentelijke vaarwegen.  
 
Daarnaast kan een gemeente die deze stap neemt, claims en rechtszaken tegemoet zien van 
gebruikende partijen. In tegenstelling tot een aantal jaren geleden, is er door het proces dat we met 
alle partijen doorlopen inmiddels veel meer kennis opgebouwd; partijen zullen zich dan daar op 
beroepen). Dat partijen in het verleden geen claims hebben ingediend wordt hiermee ook verklaard.   
 
Kunnen gebruikende partijen worden uitgesloten van het oeverfonds? 
Het juridische uitgangspunt van het oeverfonds is er in de basis om alle partijen die meerkosten 
hebben als gevolg van het vaarwegbelang hiervoor te compenseren. Het uitsluiten van het waterschap 
(of een andere partij) van het oeverfonds verhoudt zich niet tot dit uitgangspunt en is juridisch niet 
houdbaar. Het kan in ieder geval niet eenzijdig door andere partijen worden besloten. Het kan alleen 
met instemming van het waterschap.  
 
Resumé juridisch kader 
De conclusie uit de juridische analyse is dat het oeverfonds een belangrijk onderdeel is van de 
voorgestelde verdeling. De daadwerkelijke toedeling vraagt bestuurlijk commitment van alle 
betrokkenen, omdat er geen harde grenzen te herleiden zijn uit de Waterwet. Dit betekent dat partijen 
via onderling overleg en samenwerking tot een oplossing moeten komen. Het oeverfonds slaagt alleen 
als er draagvlak is bij zowel de financierende als de gebruikende partijen. De financierende partijen 
zijn kritisch op de hoogte van de bijdrage die ze doen, de gebruikende partijen hebben behoefte aan 
een vergoeding die substantieel is.   
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Bijlage 2 – Overzicht arealen  
 

  
O.b.v. Beslisboom 2020 Uitwerking 2022 (variant X) Uitwerking 2022 (aangepast, variant 

Y) 
Delta bijdrage 
oeverfonds 
varianten X en 
Y   Totaal* Deel B 

Bijdrage uit 
fonds Totaal* Deel B 

Bijdrage uit 
fonds Totaal* Deel B 

Bijdrage uit 
fonds 

Provincie Fryslân 156,5 16,6 16,6 161,8 24,9 24,9 161,8 24,9 13,1 11,8 

Wetterskip Fryslân 751,0 281,7 281,7 926,9 392,1 392,1 926,9 392,1 146,7 245,4 

Friese gemeenten 254,3 109,2 109,2 246,3 91,4 91,4 246,3 91,4 42,8 48,6 

Landbouw  252,7 200,3 200,3 162,8 133,3 133,3 162,8 133,3 49,2 84,1 

Particulier 117,5 84,7 84,7 198,4 116,8 116,8 198,4 116,8 66,2 50,6 

Natuurbeheerders 103,4 48,5 48,5 0 0 0 0 0 0 0 

Staatsbosbeheer 0 0 0 32,3 16,7 16,7 32,3 16,7 9,8 6,9 

It Fryske Gea 0 0 0 24,1 11,2 11,2 24,1 11,2 1,7 9,5 

Natuurmonumenten 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 

Marrekrite 0 0 0 9,1 3,5 3,5 9,1 3,5 2,0 1,5 

ProRail 2,0 1,2 1,2 3,5 1,7 1,7 3,5 1,7 0,8 0,9 

Ministerie I&M 0,9 0,7 0,7 5,6 3 3 5,6 3 1,8 1,2 

Provincie Overijssel 1,6 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 

Gemeente Westerkwartier 0,6 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

Gemeente Steenwijkerland 2,8 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 

Overig 106,9 70,0 70,0 0 0 0 0 0 0 0 

Niet toebedeeld 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      

Totaal 1761,7 817,4 817,4 1771,3 795,1 795,1 1771,3 795,1 334,2 460,9 

           

* totaal van de arealen in categorie A, B, C en D van de Beslisboom (voor zover van toepassing per partij)     
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Bijlage 3 – Kaarten varianten X en Y 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart variant X 

 

Kaart variant Y 

Voor Turfroute volgt 

nadere uitwerking 
Voor Turfroute volgt 

nadere uitwerking 
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Bijlage 4 – Procesbeschrijving variant 2 
 
Provincie en de Friese gemeenten stellen als voorwaarde aan de bijdrage aan het waterschap dat deze, 
daar waar mogelijk, bijdraagt aan het verlagen van de structurele onderhoudslasten van 
oeverconstructies. De middelen voor onderhoud worden in die gevallen ingezet als investering. 
Concreet betekent dit dat van het waterschap wordt gevraagd bij oever- en kadeprojecten langs (te) 
smalle vaarwegen te onderzoeken of de oever naar achteren kan worden gelegd. Op een zodanige 
manier dat de ‘droge’ en natte functies naast elkaar kunnen bestaan en elkaar niet beïnvloeden en het 
tracé in de toekomst niet meer in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de algemene democratie. 
Gevolg is dat er kan worden volstaan met een natuurlijke oever, waarvoor geen of nauwelijks 
onderhoud nodig is. Op deze manier kan naar verwachting ook worden bijgedragen aan 
waterkwantiteits- en/of waterkwaliteitsopgaven.  
 
Hieronder schetsen we een stappenplan voor het te volgen proces. 
 
Uitgangspunt is dat er vanuit de onderlinge afspraak een bepaald basisbedrag (conform de staffel) 
vanuit de algemene democratieën beschikbaar is voor het waterschap.  
 

1. Er wordt een overlay gemaakt van de kaart met de vaarwegbreedte ((te) smal en ruim) en de 
programmering van het waterschap voor oever- en kadeprojecten voor de komende 3 jaar 
(2024-2026). Op basis hiervan worden de kansrijke locaties geïdentificeerd waar het mogelijk 
is de oever naar achteren te leggen. Dit zijn naar verwachting voornamelijk locaties in het 
landelijk gebied. Locaties in stedelijk gebied komen hiervoor, als gevolg van de krapte, meestal 
niet in aanmerking.  

2. Vanuit deze kaart volgt een programma. Op basis van dit programma, de berekende kosten en 
de staffel worden afspraken gemaakt over het bedrag dat per locatie/tracé voor het 
waterschap beschikbaar is vanuit de algemene democratieën. Het voorstel is om deze 
afspraken per gemeente te maken. 

3. Vervolgens gaat het waterschap conform het programma de oever- en kadeprojecten 
oppakken. Het waterschap werkt daarbij de kansrijke locaties verder uit. Bij deze uitwerking 
worden de gemeenten en de provincie betrokken. Wat volgt is een integrale analyse per tracé: 
wat zijn de meerkosten (bovenwaterschappelijke kosten) de (maatschappelijke) baten en de 
extra kosten (kosten als gevolg van het meenemen extra opgaven vanuit provincie en 
gemeenten). Deze kosten en baten worden vergeleken met een referentiesituatie (enkel 
waterschapsopgaven). Er zijn vervolgens drie opties mogelijk: 
 

a. [Inrichting] - Het is kosteneffectief om de oever en kade naar achteren te leggen met 
de beschikbare middelen vanuit het waterschap en de vergoeding vanuit de algemene 
democratieën is toereikend. 
 

b. [Inrichting] - Het is kosteneffectief om de oever en kade naar achteren te leggen, maar 
de beschikbare middelen vanuit het waterschap en de onderlinge afspraak zijn niet 
toereikend, want er is sprake van extra kosten als gevolg van extra opgaven . Dit kan 
zitten in het aankopen van grond of het verleggen van een wandel- of fietspad. Dit zijn 
meerkosten die niet/niet geheel voor rekening zijn van het waterschap. 

 
c. [Vervanging] - Het is niet kosteneffectief om de oever en kade naar achteren te 

leggen. De bestaande oeverconstructie wordt vervangen. De oeverconstructies blijft 
onderdeel van de onderlinge afspraak tussen waterschap en provincie/gemeente.  

 


