Informatie stand van zaken Waddenfonds.
Op 9 juni jl. is de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds opgericht en het Algemeen bestuur en
Dagelijks bestuur ingesteld. De GR Waddenfonds heeft de taken van de 3 waddenprovincies NoordHolland, Groningen en Fryslân overgenomen. Provinciale Staten behouden hun rol voor de vaststelling
van het nieuwe uitvoeringsplan waddenfonds. De GR Waddenfonds kent een kleine uitvoeringsorganisatie
met een directeur en 4 programmaregisseurs. Daarnaast wordt een onafhankelijke Kwaliteitscommissie
van 5 leden ingesteld die de GR op hoofdlijnen zal adviseren over de besteding. Naar verwachting zal de
commissie op 9 juli kunnen worden benoemd.De vastgestelde documenten zijn: het bestuursakkoord
Waddenfonds d.d. 14 september 2011, Het uitvoeringsplan waddenfonds 2010-2014 en de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.
Alle documenten zijn te downloaden vanaf www.Waddenzee.nl.

Programmatisch werken
We willen op een andere wijze met het Waddenfonds omgaan. In plaats van tenders uit te schrijven zal er
nu veel meer programmatisch gewerkt gaan worden. Hiertoe is focus aangebracht binnen het huidige
uitvoeringsprogramma door een aantal thema`s te benoemen:
1 Het thema Natuur en Water
2 Het thema Landbouw en Visserij
3 Het thema Havens en Duurzame Energietransitie
4 Het thema Werelderfgoed, Landschap, Cultuurhistorie, Toerisme Recreatie.
5 Het Budget Lokale Innovaties.
De bedoeling is dat het nieuwe uitvoeringsplan ook gebaseerd zal zijn op deze thema`s. De inzet is verder
om de samenwerking tussen alle stakeholders binnen het waddengebied te bevorderen. Door partijen uit
te nodigen om coalities te smeden, in gezamenlijkheid projectaanvragen in te dienen en mee te werken
aan de totstandkoming van een nieuw uitvoeringsprogramma.

Twee sporen
Er worden twee sporen bewandeld. Aan de ene kant wordt gezocht naar pionierprogramma’s. Dit zijn
programma’s of projecten die passen binnen de doelen van het huidige Uitvoeringsplan 2010 – 2014 voor
het Waddenfonds en die ‘obstakelvrij’ zijn en tevens naar verwachting goed zullen aansluiten op het
nieuwe uitvoeringsprogramma. De pionierprogramma’s worden zo gekozen dat deze leereffecten
opleveren voor het programmatisch werken. De projecten moeten passen in de doelstellingen van het
Waddenfonds en het Uitvoeringsprogramma 2010 - 2014.
Het andere spoor is om toe te werken naar het nieuwe Uitvoeringsplan 2014 – 2017. Het is de bedoeling
om dit plan, dat eind 2013 door Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies wordt vastgesteld, in
een open en interactief proces tot stand te laten komen.
Er zijn nog veel zaken die de komende tijd verder uitgewerkt zullen worden. Zo zal er een verordening
worden vastgesteld waarin alle formele voorwaarden vast gelegd worden m.b.t. de subsidie aanvragen,
zoals bijvoorbeeld de subsidiepercentages en de wijze van formele aanvragen. Hier op vooruitlopende de
volgende uitgangspunten voor de pioniersprogramma`s:
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Uitgangspunten pionierprogramma.
1. Samenwerking. Projectvoorstellen zullen geen solitaire acties mogen zijn doch het resultaat van een
gezamenlijke aanpak van partners die gezamenlijk een coalitie vormen.
2 . Additionaliteit. Projectvoorstellen zullen een duidelijke toegevoegde waarde moeten hebben. De
volgende vragen zijn hierbij relevant.






Wat zijn consequenties indien er geen Waddenfondssubsidie wordt gehonoreerd?
Wat is de toegevoegde waarde van het project voor de natuurontwikkeling/bescherming?
Wat is de toegevoegde waarde is voor de bevordering van een duurzame economie?
Wat is de spin-off van het project ?
Wat is de meerwaarde voor de kennisontwikkeling?

3. Levensvatbaarheid. Het project moet levensvatbaar moeten zijn. Op zijn minst zal de continuïteit van
het project voor 10 jaar verzekerd moeten zijn. Aan de hand van een businesscase zal e.e.a. aangetoond
dienen te worden.
4. Obstakelvrij. Aan de hand van een “time table” zal aangetoond dienen te worden dat het project
‘obstakelvrij’ is. D.w.z. in 2012 /2013 aan te besteden en uitvoerbaar. (zijn bijvoorbeeld alle vergunningen
beschikbaar?)
5. Bijdrage aan beleidsdoelen. De projecten moeten passen binnen de bestaande beleidskaders (geen
strijdigheid) en passen in de gebiedsbrede aanpak van het gehele waddengebied.
Vier Programmaregisseurs
Als eerste stap bij de vormgeving van de nieuwe organisatie is een aantal programma regisseurs
aangesteld. Programmaregisseurs werken die aanspreekpunt voor het “veld” en regisseur zijn binnen de
verschillende thema’s. Het is mede hun taak om die verbinding tot stand te brengen. Wij stellen ons
hierbij voor;
Anna van Dijk, Energietransitie (Anna.van.Dijk@waddenfonds.waddenzee.nl)
Anita Meijer, Natuur en Water / Landbouw en Visserij / Budget Lokale Innovatie
(Anita.Meijer@waddenfonds.waddenzee.nl)
Anne Marie Schipper . Werelderfgoed, Landschap, Cultuurhistorie, Toerisme Recreatie.
(Annemarie.Schipper@waddenfonds.waddenzee.nl)
Brugt Hoogland, Duurzame ontwikkeling Havens Brugt.Hoogland@waddenfonds.waddenzee.nl)
Het algemene emailadres van het Waddenfonds is: info@waddenfonds.waddenzee.nl. Zij is voorlopig
gehuisvest in het Huis voor de Wadden, Ruiterskwartier 121A, 8911 BS Leeuwarden.

Zie ook www.waddenzee.nl
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