
 
 
 
Aan de coördinerend minister voor het Waddenzeebeleid 
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
mevrouw S.M. Dekker 
Postbus 20951 
2500 EZ   s-Gravenhage 
 
 
 
 

Leeuwarden, 21 april 2005 
  
 

Geachte mevrouw Dekker, 
 
In juni 2004 heeft het kabinet zijn reactie geformuleerd op het rapport “Ruimte voor de 
Wadden”. In deze reactie is de conclusie van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW) 
overgenomen dat “er een omvangrijk investeringsplan nodig is voor de versterking en het 
beheer van de waddennatuur, en voor een duurzame ontwikkeling van het waddengebied”. 
Wij delen deze conclusie. 
 
Onder uw verantwoordelijkheid is deze opdracht nader uitgewerkt in het Investeringsplan 
Waddenfonds (ambtelijk concept, versie 25 maart 2005). In februari jl. is in het 
Coördinatiecollege Waddengebied (CCW) afgesproken dat het genoemde plan voorafgaand 
aan definitieve besluitvorming met de regio zal worden besproken. Met het oog hierop 
brengen de provinciale en gemeentelijke overheden, de betrokken natuurorganisaties en het 
georganiseerde bedrijfsleven in het waddengebied gezamenlijk graag het volgende onder uw 
aandacht.  
 
Een belangrijke succesfactor voor het welslagen van het investeringsprogramma is de 
aanwezigheid van voldoende draagvlak in de regio. Voor het ontstaan van dit draagvlak 
achten wij het noodzakelijk dat de regio, op basis van heldere kaderstelling op rijksniveau, 
verantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van het investeringsprogramma en voor het 
beheer van het fonds. In tegenstelling tot wat in het ambtelijk concept van 25 maart wordt 
beschreven, geven wij daarom de voorkeur aan een constructie waarbij de regio primair 
zeggenschap heeft over het fonds. Dit is naar ons oordeel in lijn met de sturingsfilosofie van 
het kabinet “decentraal wat kan en centraal wat moet’. De bereidheid van de mede- 
overheden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties om de effectiviteit van het 
fonds te verhogen door middel van cofinanciering zal worden gestimuleerd indien het fonds 
een regionale inbedding krijgt. Een rijksbegrotingsfonds is naar onze mening geen 
constructie die bijdraagt aan het gewenste regionale draagvlak en mogelijkheden voor 
cofinanciering. 
 
De AGW heeft zowel over de omvang van het fonds als over de verdeling geadviseerd. Wij 
onderschrijven dit advies van de AGW op deze onderdelen van harte. We begrijpen dat het 
kabinet de verdeelsleutel overneemt. Het doet ons deugd te vernemen dat inmiddels het 
besluit is genomen het fonds ten opzichte van de eerdere voorstellen met 300 miljoen Euro 
extra te voeden, zodat nu het door de AGW noodzakelijk geachte minimumniveau is bereikt. 
Wij vinden dat de ophoging van het budget niet aangewend mag worden voor de uitkoop van 
de mechanische kokkelvisserij. 
 



Ook indien gaswinning geen doorgang vindt is het noodzakelijk substantieel te investeren in 
het Waddengebied, zoals o.a. wordt verwoord in het advies van de AGW, en moeten daartoe 
de noodzakelijke middelen worden verstrekt. 
 
Wij ondersteunen de passage over additionaliteit van harte. Het fonds is niet bedoeld om 
regulier beheers- of onderhoudswerk te financieren. We achten het overigens wel van 
cruciaal belang dat dergelijk regulier werk inderdaad wordt uitgevoerd, omdat anders de 
basis aan levensvatbare investeringen dreigt te ontvallen 

 
Tot slot spreken de onderstaande overheden en organisaties nogmaals de bereidheid uit om 
verantwoordelijkheid te nemen bij het voorbereiden en uitvoeren van het 
investeringsprogramma en hiertoe met u nadere afspraken te maken. 
 
 
Hoogachtend, 
De gedeputeerde Waddenaangelegenheden 
van de provincie Fryslan, 
 
 
 
 
P.A. Bijman. 
  
Mede namens: 
 
Vereniging Natuurmonumenten 
Waddenvereniging 
Staatsbosbeheer 
Vogelbescherming Nederland 
Stichting Het Groninger Landschap 
It Fryske Gea 
Landschap Noord-Holland 
Stichting De Wilde Kokkels 

 
VNO-NCW Noord 
LTO Noord 

 
Noordelijke Kamers van Koophandel  

 
Provincie Noord-Holland 
Provincie Groningen 
 
Vereniging van Waddenkust gemeenten 
Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden 
 

 
 

 
 


