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B-82
Green Deal Fries Bestuursakkoord Waterketen

Betrokken partijen
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 - Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 - Wetterskip Fryslân
 - alle Friese gemeenten
 - Vitens
 - Provincie Fryslân
 - Wetsus
 - Water Alliance
 - Center of Expertise Water Technology

Beschrijving initiatief
Het doel van dit initiatief is een grootschalige verduurzaming in de waterketen in Fryslân door bestaande en 
nieuwe watertechnologieën breed toe te passen. Het Fries Bestuursakkoord Waterketen bevordert 
samenwerking en innovatie in de waterketen. De partners, de 27 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, 
Vitens en de provincie, willen optreden als ‘launching customer’ van technieken die in Noord-Nederland 
zijn ontwikkeld. 
Thema: water

Resultaten
Toepassing van de technieken resulteert in:
 - vermindering van water- en energiegebruik door de genoemde organisaties en burgers
 - hergebruik van afvalwater (terugwinning van energie, grondstoffen en nutriënten)
 - grootschalig gebruik van regenwater
 - veiliger en schoner oppervlaktewater  

De innovaties worden door brede toepassing op praktijkschaal zichtbaar. Dit genereert publiciteit die het 
vermarkten van de innovaties kan stimuleren. Watergerelateerde bedrijven in Noord-Nederland kunnen 
daarvan profiteren. Potentiële afnemers van de innovaties zijn: woningcorporaties, bouwbedrijven, 
overheden en ziekenhuizen.

Inzet en acties partijen
 - De provincie Fryslân zet zich op de volgende manieren in: 

 - De provincie heeft voor de periode 2012-2015 een subsidiebedrag van 1 miljoen euro beschikbaar 
gesteld om een brede toepassing van kansrijke innovaties in de waterketen te stimuleren.

 - De provincie gaat samen met de partners in de waterketen innovaties toepassen die kansrijk zijn, 
zo nodig met een eenmalige subsidie.

 - De provincie wil met de partners in de waterketen optreden als aanjager in het proces tot 
uitvoering van concrete projecten. Zij willen bedrijven verbinden en stimuleren hun kansrijke 
innovatieve projecten in Friesland uit te rollen. 

 - De 27 Friese gemeenten passen de innovaties toe in  het watersysteem en in de waterketen.
 - Het Wetterskip Fryslân past de innovaties toe in  het watersysteem en in de waterketen.
 - Vitens past de innovaties toe in het watersysteem en in de waterketen.
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Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid kan op verschillende manieren helpen bij de totstandkoming van Green Deals. Hierbij kan 
gedacht worden aan:
 - De Rijksoverheid bevordert de verspreiding van de innovatieve producten en diensten vanuit Friesland 

naar andere regio’s in Nederland.
 - De Rijksoverheid informeert de regionale partijen op hun verzoek over (toekomstige) Europese 

regelgeving voor wateremissies, mestwetgeving, terugwinning grondstoffen en energiegebruik in de 
waterketen.

 - De Rijksoverheid onderzoekt – met inachtneming van bindende besluiten van de Raad van de Europese 
Unie, van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk of van de Europese 
Commissie – de mogelijkheden voor experimenteerruimte voor het toepassen van reststoffen uit de 
waterketen in de landbouw en voor de verwijdering van fosfaat uit rioolwater.

 - De Rijksoverheid verkent de kansen voor de ontwikkeling van duurzame watertechnologieën voor 
ontwikkelingslanden. 

 
De tegenprestatie van de Rijksoverheid treedt in werking op de dag na ondertekening van de Green Deal 
door alle partijen en loopt tot en met 2015.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal 


