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Van de voorzitter

CDA lijsttrekker Harry Boon:

”Als de gemalen in Noord
Nederland 10 dagen uit staan, dan
kunnen we zwemmen in Fryslân!”
Harry Boon (53), de Friese CDA lijsttrekker voor
de waterschapsverkiezingen van 13-25 november 2008, voelt zich sterk verbonden met water.
Als boerenzoon, opgegroeid in een ouderwetse
vaarpolder in Noord-Holland met overal water
om zich heen, enthousiast marathonschaatser en
rayonhoofd van de Friese Elfstedentocht, houdt hij
van water in zowel vloeibare als vaste toestand.
Harry Boon aan het woord over de komende
waterschapsverkiezingen.
“De voorzitter van de Unie van Waterschappen zei een
poos terug: ‘Er is behoefte aan een bestuursorgaan
dat buiten de politieke hitte van de dag zorg draagt en
investeert in water.’ Dat vond ik een mooie uitspraak.
Het is goed dat er een apart bestuursorgaan is voor
water. Als het waterbeheer volledig bij de provincie
zou liggen, zou er een afweging moeten worden
gemaakt tussen bijvoorbeeld geld voor cultuur of
voor een gemaal bij het Lauwersmeer. Doordat het
Wetterskip Fryslân het Friese water beheert, wordt dat
voorkomen. Het Wetterskip moet natuurlijk wel goed
worden gecontroleerd door het bestuur en de provincie Fryslân.”
Gemaal bij Lauwersmeer
“Een gemaal bij Lauwersmeer is hard nodig; als CDA
vinden we het heel belangrijk dat dat gemaal er
uiterlijk 2015 staat. 70% van het boezemwater verlaat
via Harlingen en de Dokkumer Nieuwe Zijlen onze

provincie. Als we de gemalen in Noord Nederland tien
dagen zouden uitzetten, zouden we kunnen zwemmen
in Fryslân! Al het water verlaat Fryslân via een vrije
afstroom, omdat de zeespiegel lager ligt dan dat van
het boezemwater. Door de verwachte zeespiegelstijging van mogelijk wel 130 centimeter in de komende
honderd jaar, kan het water in de toekomst niet meer
vrij worden afgevoerd en is bij Lauwersmeer een sterk
gemaal nodig.”
Veiligheid en betaalbaarheid
“Veiligheid is een belangrijk punt. Om Fryslân veilig
en droog te houden, moeten de zeedijken en boezemkades op hoogte blijven en moet er een gemaal bij
Lauwersmeer komen. Daarnaast is ook de betaalbaarheid een belangrijk item voor het CDA. Wetterskip
Fryslân zal in de komende jaren nieuw beleid moeten
ontwikkelen, vanwege bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn
Water (die moet zorgen voor schoon oppervlaktewater) en de vervanging van gemalen in de polders.
Dat zal extra geld gaan kosten. Wij willen kijken of er
binnen het bestaande beleid dingen kunnen worden
geschrapt of efficiënter kunnen. De burger betaalt
immers uiteindelijk, dus het is belangrijk om de waterschapskosten betaalbaar te houden.”
Bestuurder namens CDA
“De afgelopen vier jaar ben ik algemeen bestuurslid bij Wetterskip Fryslân geweest voor de Friese
Milieufederatie, de ‘groenen’. Nu voor het eerst ook
politieke partijen mee mogen doen, heb ik bewust de
keuze gemaakt om lijsttrekker voor het CDA te zijn. Ik
heb weliswaar een groene inslag: zo ben ik voorzitter
van de Vogelwacht in Harlingen/Kimswerd en doe ik
beheerwerk voor Natuurmonumenten. Bij de Friese
Milieufederatie is natuur echter hét speerpunt, terwijl
het bij het CDA één van de items is die tegen elkaar
worden afgewogen. Dat evenwicht spreekt mij aan,
mijn hart spreekt meer voor het CDA. Ik zie mijzelf
overigens wel vooral als een bestuurder, niet als een
politicus. Ik houd wel van een goede politieke discussie op zijn tijd, maar ik ben vooral iemand die houdt
van aanpakken, doen, oplossingen bedenken om een
organisatie vooruit te brengen.”

Oeral en foar alle
Friezen
De leden van CDA Fryslân vormen met de kiezers de
grootste politieke partij in Fryslân. Ons Bijbels geïnspireerd gedachtegoed wordt door tientallen politici
in Fryslân en daarbuiten vorm gegeven. Dat kan
alleen maar als het gedragen wordt door een sterke
en hechte vereniging. CDA Fryslân is zo’n vereniging.
Met een kleine dertig afdelingen staan we midden
in de Friese samenleving. Van stad tot dorp!
Vanuit dit draagvlak gaan we de komende jaren
de diverse verkiezingen in. Want politieke of maatschappelijke belangenbehartiging vindt nu een
maal plaats door politieke partijen. En kracht en
invloed zijn sterk afhankelijk van het bij verkiezingen
behaalde succes. En het succes van verkiezingen
wordt naast goede programma’s bepaald door het
voeren van sterke campagnes. Leden en afdelingen
vormen met de politici de ruggengraat van een
campagne.
De eerste verkiezingen zijn komende november de
Waterschapsverkiezingen. Daarna volgen in 2009 de
Europese verkiezingen, in 2010 de gemeenteraden
en 2011 de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.
Niet alleen voor kiezers, maar ook voor politici en
afdelingsbestuurders drukke jaren.
Het bestuur van CDA Fryslân wil graag van de
afdelingen horen hoe zij zich gaan voorbereiden
op deze werkzaamheden. Zijn er knelpunten qua
menskracht? Hoe betrekken we de jongeren erbij?
Welk gedachten leven er m.b.t. vernieuwingen in
besturen en op kandidatenlijsten? Sommige afdelingen zijn er al mee bezig. Andere afdelingen zijn
succesvol met wervingscampagnes voor nieuwe
leden. Kunnen we als afdelingen van elkaar leren,
elkaar helpen? Met dat doel gaat het bestuur van
CDA Fryslân in november vier regionale bijeenkomsten beleggen. Het motto is: elkaar ontmoeten in de
regio. Alle bestuurders worden hier verwacht.
CDA Fryslân: Oeral en foar alle Friezen. Dit
katern geeft aan met welke gedachten en kandidaten we dit gaan invullen bij de komende
Waterschapsverkiezingen. Campagne voeren kost
geld. Vandaar samen met dit katern een brief van
uw bestuur met het verzoek ons financieel te helpen
een goede campagne te voeren. We rekenen op U.
Betaalbaar en Veilig water is in ieders belang!
Douwe Tamminga, voorzitter CDA Fryslân

Fryslân
Harry Boon is 53 jaar en woont in
Harlingen. Hij werkt als interim-manager;
daarvoor was hij Hoofd Openbare Werken bij de
gemeente Harlingen. Daarnaast is Harry Boon
o.a. voorzitter van CDA Harlingen en inmiddels
vier jaar lid van het Algemeen Bestuur van
Wetterskip Fryslân.      

De campagne
“Ons campagnethema ‘Oeral en foar alle Friezen’
is een goed thema, maar ook het landelijke CDA
thema ‘Veiligheid en betaalbaarheid’ kunnen we in
Fryslân goed toepassen. Binnenkort zijn we te zien
op Omrop Fryslân, we gaan billboards plaatsen in
heel Fryslân en we gaan diverse debatten voeren.
De CDA afdelingen kunnen ons goed helpen door
bijvoorbeeld flyers uit te delen en billboards te plaatsen. Met elkaar kunnen we zorgen voor een goede
verkiezingsuitslag!”

Elke Stem telt
CDA Fryslân heeft een sterk waterschapsprogramma. CDA Fryslân heeft een sterke kandidaten lijst. Uw stem geeft CDA Fryslân een sterke
verkiezingsuitslag.
Stem bij de Waterschapsverkiezingen op CDA
Fryslân!

Speerpunten Waterschapsverkiezingen 2008
De volledige versie staat op www.cda-fryslân.nl
1. Duurzame veiligheid
• duurzame veiligheid in Fryslân waarborgen
• beheer van dijken, boezem en kaden is en blijft een
kerntaak van Wetterskip Fryslân
• bij het Lauwersmeer/Lauwersoog is uiterlijk 2015
een nieuw afvoergemaal gerealiseerd
• bestrijding muskusratten en beverratten blijft nodig
• het Rijk is verantwoordelijk voor de financiering van
de hoofdwaterkeringen
2. De waarde van een duurzaam watersysteem
• voor- en nadelen van natuurvriendelijke oevers laten
onderzoeken
• het Lauwersmeer en het IJsselmeer blijven zoet
i.v.m. buffer voor drinkwatervoorziening
• compensatieregelingen in beginsel op basis van
vrijwilligheid
3. De waarde van water en de Friese economie
• baggerwerken in vaargeulen en havens actief
stimuleren
• geen extra regels naast bestaande wetgeving
• de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water
moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor de  burger
4. Duurzame samenwerking
• samenwerkingsverbanden stimuleren zolang de
meerwaarde aangetoond wordt
5. Duurzaam waterketenbeheer
• in de komende bestuursperiode een waterketenbedrijf realiseren
6. Heldere en open communicatie
• de communicatie van Wetterskip Fryslân moet
opener, transparanter en toegankelijker worden
voor burgers en bedrijven
7. Financiën | transparant en betaalbaar
• het algemene bestuur laat zich ondersteunen door
een externe onafhankelijke rekenkamer om haar
(financiële) controle en transparantie te versterken

Agenda
• 9 oktober 2008 - CDAV-avond: Presentatie vrouwelijke Waterschapskandidaten - De Pleats,
Burgum
• 10 oktober 2008 - Cursus effectief presenteren
en debatteren
• 14 oktober 2008 - Bijeenkomst ‘Morgen begint
Vandaag’. Dit is uw kans om invloed uit te oefenen op het toekomstig beleid van het CDA! Van
tevoren aanmelden. Zie voor meer informatie:
morgenbegintvandaag.cda.nl - CSG Liudger,
locatie Splitting 63, Drachten
• 31 oktober 2008 - Cursus Snel lezen, deel II
• 13-25 november 2008
– Waterschapsverkiezingen
• 14 november 2008 - Cursus website bouwen
• 21 november 2008 - Cursus Interrumperen en
improviseren
• 24 november 2008 - Algemene
Ledenvergadering – Kurioskerk, Leeuwarden
• 5 Januari 2009 - Nieuwjaarsreceptie CDA Fryslân
Meer informatie over alle agendapunten is te
vinden op www.cda-fryslan.nl.
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Kandidaten CDA Fryslân
Waterschapsverkiezingen 2008
Harry Boon (53), Harlingen
Opleiding: HTS weg- en waterbouw, aanvullende opleidingen Beroep: interim-manager; daarvoor Hoofd
Openbare Werken gemeente Harlingen Nevenfuncties: voorzitter CDA Harlingen, AB-lid Wetterskip Fryslân,
voorzitter Vogelwacht Harlingen/Kimswerd, Rayonhoofd Vereniging de Friesche Elfsteden.
“Ik ga voor veiligheid en goed rentmeesterschap; het water van Fryslân moet veilig, schoon en leefbaar overgedragen worden aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit ontslaat ons niet van de plicht om efficiënt met de middelen om te gaan. Kiezers, burgers en bedrijven vragen terecht van ons dat we zorgvuldig met hun geld omgaan
en hen duidelijk vertellen wat we met dat geld doen. CDA Fryslân gaat voor veilig en betaalbaar water.”
Paula van den Burg (58), Sloten
Opleiding: Nederlands Recht Beroep: had een leidinggevende functie bij VVV Arnhem
Nevenfuncties: CDA gemeenteraadslid en fractievoorzitter (1990-2002) en wethouder (2002-2006) in
Bodegraven, hoofdingeland waterschap (1998-2002), voorzitter scholingscommissie CDA Fryslân.
“Friesland en water horen bij elkaar. We gebruiken het allemaal. Boeren voor hun dieren en gewassen,
recreanten om te varen of te vissen, bedrijven voor hun productieprocessen, kinderen om te zwemmen.
Ook willen we allemaal overtollig water zo snel mogelijk van de straat of het land. Als CDA’er ga ik mij inzetten voor een beleid waarbij de belangen van alle ingezetenen tellen. CDA Fryslân is er voor alle Friezen.”
Piet Kuipers (53), Gerkesklooster
Opleiding: MULO-B en vakdiploma’s. Beroep: directeur/eigenaar van een bedrijf in financiële dienstverlening Nevenfuncties: o.a. campagneteam CDA Achtkarspelen 	
“Ik ga voor “goed en goedkoop”, en niet andersom. Ik kies voor kostenbesparing en beheersing op lange
termijn, rekening houdend met goed rentmeesterschap. Belangrijk is dat het Wetterskip Fryslân en de
inwoners van Friesland dezelfde (begrijpelijke) taal spreken. Daar hoort openheid van zaken bij en een
goede voorlichting. Een onafhankelijke rekenkamer kan dit bevorderen.”
Marten Speerstra (60), Lemmer
Opleiding: biologie Beroep: docent biologie Nevenfuncties: DB-lid waterschappen (1995-2004), voorzitter
CDA Lemsterland, AB-lid CDA Fryslân, actief betrokken bij Woudegemaal
“Een goed functionerend waterbeheer met oog voor veiligheid, goede waterkwaliteit en duurzame oplossingen voor wateroverlast en watertekort staat bij mij centraal. Verder wil ik mij inzetten voor het zo doelmatig mogelijk uitvoeren van de taken van het Wetterskip Fryslân waarbij de lasten op een aanvaardbaar
peil blijven.”
Afra Schouten (50), Deinum
Opleiding: fysiotherapie Beroep: agrarisch ondernemer Nevenfuncties: CDA Statenlid Provincie Fryslân
(1995-2007), secretaris CDA Bestuurdersvereniging Fryslân, voorzitter toedelingscommissie
Baarderadeel, lid landinrichtingscommissie Baarderadeel.
“Veilig wonen, leven en werken in het waterrijke Fryslân, gelegen aan de rand van de delta, is met de komende
klimaatsveranderingen niet langer vanzelfsprekend. Het is een uitdaging om dit met betaalbare oplossingen zo te
houden. Voldoende schoon en zoet water is van levensbelang. Dit moeten we koesteren. Zeker gezien de gevraagde
verdubbeling van de (mondiale) voedselproductie, waardoor het zoete water een schaars artikel zal worden.”
Pieter van der Zaag (67), Boornbergum
Opleiding: Hogere Landbouwschool en Rechten Beroep: was burgemeester van o.a. Nijkerk en
Smallingerland. Nevenfuncties: voorzitter Nederlandse Gemalenstichting.
“Bestuurder zijn houdt in: doen wat je zegt. Droge voeten houden tegen zo laag mogelijke kosten. Water is
je vriend, maar kan ook je vijand zijn. Ga er dus zorgvuldig mee om. De uitdaging waard!”

Oeds de Jager (47), Stiens
Opleiding: organisatiekunde Beroep: algemeen directeur van de gemeente Tytsjerksteradiel; daarvoor
managementfuncties bij Wetterskip Fryslân. Nevenfuncties: lid van twee gemeentelijke rekenkamers en
bestuurder zorginstellingen
“Wetterskip Fryslân moet gaan voor meer samenwerking in de waterketen. Door in Friesland grondwaterbeheer, drinkwatervoorziening, rioolbeheer en waterzuivering beter op elkaar af te stemmen kunnen
kosten bespaard worden. Dat kan ook door met andere (overheids)organen gezamenlijk in te kopen.
Milieu, volksgezondheid en kostenefficiency zijn belangrijke uitgangspunten voor het te voeren beleid.”
Klaas Finnema (60), Warstiens
Opleiding: Middelbare Landbouwschool Beroep: agrarisch ondernemer
Nevenfuncties: voorzitter CDA Boarnsterhim
“Bij mij staat kostenbeheersing centraal. We kunnen in Friesland ‘slimmer’ werken als we bijvoorbeeld
bij grote projecten het onderhoud van het Wetterskip, de aanlegsteigers van de Marrekrite of de groene
oevers van de Kaderrichtlijn Water gelijktijdig uitvoeren en niet achter elkaar. Een project bij de Zwemmer
is daar een goed voorbeeld van.”
Eibert van Engelen (58), Sneek
Opleiding: landbouwkundig ingenieur
Beroep: locatiedirecteur AOC Friesland in Sneek
Nevenfuncties: secretaris CDA Sneek
“Zonder water heb je geen leven. Met teveel water trouwens ook niet. Daarom: aan het werk voor goed
water en droge voeten.”
Katie Feddema (59), Bornwird
Opleiding: lerarenopleiding Engels Beroep: zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties: voorzitter CDA Dongeradeel (tot 2008), lid Algemeen Bestuur CDA Fryslân
“Water en vooral schoon water zijn onmisbaar voor mens en dier. Daar wil ik mij voor inzetten. Vanuit goed
rentmeesterschap zorgen voor mens, dier en natuur; nu en voor de toekomst. In onze waterrijke provincie,
die op recreatief gebied veel te bieden heeft, is schoon water onmisbaar. Daarom geen overstort van rioolwater bij hevige regenval.“
Pier Ronda (64), Oudega (Sm.)
Opleiding: middelbare landbouwschool  Beroep: tot 2006 o.a. teamleider bij de douane
Nevenfuncties: voorzitter  ondernemingsraad, CNV-Publieke Zaak
“De klimaatveranderingen zullen ook grote gevolgen hebben voor het waterbeleid in Friesland. Wetterskip
Fryslân zal ingrijpende beslissingen moeten nemen om in de toekomst zaken als wateroverlast en verdroging
tegen te gaan. Oplossingen via een goede gebiedsinrichting (ruimte voor water) en duurzame vormen van
waterbeheer moeten rekening houden met het recreatieve gebruik van water, zoals watersport en sportvisserij.”

