
 
Wetterskip Fryslân 

MOTIE 
Vergadering AB-vergadering Wetterskip Fryslân van 13-12-2016 

Agendapunt 10. Begroting  

Inleiding Bevordering waterbewustzijn, mede met het oog op de gevolgen 
van de klimaatveranderingen en de verwachte zeespiegelrijzing 
 

Onderwerp Jeugdeducatie 
 

Inhoud 
 
 
 
 

Het algemeen bestuur, 
- kennis genomen hebbend van de Begroting 2017 en de 
gevolgen van de klimaatcrisis voor het waterbeheer; 
- het door het OESO geconstateerde gebrek aan waterbewustzijn 
in de Nederlandse samenleving en dus ook in het beheersgebied 
van Wetterskip Fryslân; 
- het nieuwe Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) 2016-
2020 en de daarin opgenomen educatieparagraaf; 
- de in het FBWK geconstateerde noodzaak om te bevorderen dat 
meer jongeren de keuze maken voor een baan in de watersector; 
- Wetterskip Fryslân met werelderfgoed Woudagemaal en zijn 
interactieve bezoekerscentrum vooral ook voor de jeugd het 
nodige op het gebied van waterbeheer te bieden heeft; 
- het KNAG (Koninklijk Nederlandse Aardrijkskundig 
Genootschap) bezig is met de ontwikkeling van lesprogramma’s 
voor het VWO over het Nederlandse waterbeheer; 
- dat het KNAG reeds contact heeft met een aantal 
waterschappen, maar nog niet Wetterskip Fryslân; 
- dat van 15 t/m 19 mei 2017 al voor de 11e maal de GeoWeek 
2017 wordt gehouden en jaarlijks 4000 scholieren deelnemen; 
- dat WF eveneens bijdraagt aan het evenement CH2018;  
- dat het daarom tijd is om het belangrijke onderwerp 
watereducatie prominent bij de Friese jeugd onder de aandacht te 
brengen; 
- dat in overleg met KNAG, Provincie, Gemeente Leeuwarden en 
Bezoekerscentrum Woudagemaal hiervoor de nodige plannen 
worden ontwikkeld; 
 
en verzoekt het DB om: 
- contact op te nemen met genoemde stakeholders en met hen 
een inclusief educatieprogramma op te stellen voor jongeren; 
- de kosten hiervoor evenredig te laten dragen door de 
stakeholders; 
- hiervoor een deel van het budget van het communicatie- en 
educatieprogramma in te zetten; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Naam en fractie indiener Rein Ferwerda, ChristenUnie 
 
Deze motie is op 13 december door het Algemeen Bestuur van 
Wetterskip Fryslân unaniem aangenomen en door het Dagelijks 
Bestuur overgenomen. 

  



 


