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wisselen over de decentrale uitvoering van het Waddenfonds door de drie 
samenwerkende provincies. 
 
De NR heeft in haar onderzoeksprogramma 2012-2013 aangegeven dat zij de 
Provinciale Staten van Fryslân en Groningen in de vorm van een beleidsbrief zal 
informeren over de bevindingen van het onderzoek van de AR en dat zij op basis 
van deze bevindingen met aanbevelingen zal komen voor de volgende 
uitvoeringsfase van het Waddenfonds. De RR streeft ernaar om, naast het 
gebruikelijke provincievergelijkende onderzoek, indien daar aanleiding voor is, ook 
provinciespecifieke Rekenkamerbrieven te schrijven. Daarom richten beide 
rekenkamers zich nu op deze manier tot u. 
 
 
2. Bevindingen AR 
 
In haar onderzoek heeft de AR gekeken naar de financiële verantwoording van het 
Waddenfonds, het proces waarbij de overdracht van dit fonds aan de provincies 
wordt voorbereid en de inhoudelijke en financiële monitoring van de gesubsidieerde 
projecten tot 2012. Hierover heeft de AR op 16 mei 2012 gerapporteerd aan de 
Tweede Kamer (zie het Achtergronddocument ‘Verantwoordingsonderzoek bij het 
Waddenfonds 2011’). De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn: 
 

1. De AR is van oordeel dat de financiële informatie over het jaar 2011 
deugdelijk is weergegeven en dat de in de financiële overzichten opgenomen 
verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand 
zijn gekomen. 
 

2. De AR constateert dat de Minister van Infrastructuur en Milieu in haar 
jaarverslag niet rapporteert over de stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van een programmatische aanpak van de besteding van 
Waddenfondssubsidies. Het doel van deze programmatische aanpak is om 
versnippering van de gesubsidieerde projecten tegen te gaan en om steeds 
aan te geven wat gesubsidieerde projecten aan de gestelde doelen bijdragen. 
De AR merkt op dat de voorgenomen programmatische aanpak in 2011 niet 
is gerealiseerd. De Waddenprovincies gaan hier alsnog invulling aan geven en 
verwachten in 2013 de definitieve programma’s vast te stellen. Verder merkt 
de AR op dat projecten tot en met 2011 additioneel dienden te zijn. Dit houdt 
in dat de projecten zonder de subsidie uit het Waddenfonds niet zouden 
worden uitgevoerd. Over het criterium ‘additioneel’ heeft de Minister in het 
bestuursakkoord geen concrete afspraken met de betrokken Provincies 
gemaakt. 
 

3. Wat betreft de inhoudelijke en financiële monitoring van lopende projecten 
merkt de AR op dat in het jaarverslag van de Minister relevante informatie 
ontbreekt. Er wordt bijvoorbeeld niet gemeld dat van de lopende projecten 
ruim de helft meer dan een jaar vertraging heeft opgelopen. Op 1 januari 
2012 waren er 10 projecten afgerond, 1 was ingetrokken en 43 waren nog in 
uitvoering. Daarvan zijn er 22 met zekerheid vertraagd. Vaak voorkomende 
redenen voor vertraging zijn: het moeizaam verkrijgen van de benodigde 
vergunningen, ongunstige weersomstandigheden en moeilijk op basis van 
vrijwilligheid te verkrijgen kavels waarbij formele onteigening soms de enige 
mogelijkheid is. 
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4. In de jaarstukken die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden 
verstrekt, wordt geen informatie gegeven over de mate waarin de gestelde 
doelen worden bereikt. Zo is er na de start van de uitvoering van het 
Waddenfonds in 2007 nog geen monitoring- en evaluatiesysteem vastgesteld. 
De AR merkt verder op dat er voor de natuurwaarden inmiddels een 
overkoepelend streefbeeld is opgesteld (`Naar een Rijke Waddenzee`), maar 
dat er voor het sociaaleconomische domein nog geen overkoepelend 
beleidskader is vastgesteld. In januari 2011 heeft de Raad voor de Wadden 
een advies uitgebracht over de kengetallen waarmee de resultaten van de met 
het Waddenfonds gesubsidieerde projecten kunnen worden beoordeeld (“Vat 
op het waddenfonds”). 

 
 
3. Stand van zaken decentralisatieproces 
 
In het ‘Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds’ van 14 september 2011 is 
afgesproken dat de Waddenprovincies uiterlijk op 1 januari 2012 de Minister 
informeren over de wijze waarop zij uitvoering zullen geven aan het Waddenfonds. 
In een brief van de drie provincies aan de Minister, gedateerd 13 december 2011, 
hebben de Waddenprovincies aangegeven welke plannen er zijn. In deze brief wordt 
ook gesteld dat de besluitvorming over de voorgenomen uitvoeringsorganisatie nog 
moet worden afgerond. In een brief van 20 juni 2012 informeert de voorzitter van 
het op 9 juni 2012 ingestelde openbaar lichaam Waddenfonds, de Friese 
Gedeputeerde T. Schokker-Strampel, de Minister over de instelling van de 
gemeenschappelijke regeling, de benoeming van de bestuursleden, de vaststelling 
van de subsidieverordening door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling, de instelling van een onafhankelijke kwaliteitscommissie en de regeling 
van de uitvoerings- en beheersorganisatie. 
 
Belangrijke redenen om te kiezen voor uitvoering door een openbaar lichaam zijn: 
een gemeenschappelijke benadering, onafhankelijkheid, voldoende draagkracht en 
professionaliteit. De provincies zijn van mening dat één uitvoerende instantie voor 
het Waddenfonds op voldoende afstand moet staan van de potentiële gebruikers van 
het Waddenfonds (waaronder de Waddenprovincies zelf), voldoende democratische 
legitimatie moet hebben en via een mandaatconstructie kan zorgen voor een snelle 
en doelmatige uitvoering. De nieuwe uitvoeringsorganisatie bestaat uit een 
Algemeen Bestuur, een dagelijks bestuur en een projectbureau met directeur. De 
beheersorganisatie die de afzonderlijke subsidieaanvragen behandelt, staat los van 
deze uitvoeringsorganisatie. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om de benodigde 
uitvoeringsregelingen vast te stellen. Een systeem voor monitoring en evaluatie 
moet nog worden vastgesteld. 
 
 
4. Nieuwe rol PS 
 
Jaarlijks zullen Provinciale Staten hun zienswijze met betrekking tot de begroting 
van het Waddenfonds die door het AB van het Waddenfonds wordt vastgesteld 
formuleren. Eens in de vier jaar stellen Provinciale Staten het Uitvoeringsplan 
Waddenfonds vast. Voor het eerst eind 2013. Het Uitvoeringsplan wordt voorbereid 
door het DB van het openbaar lichaam Waddenfonds. Door de decentralisatie 
hebben Provinciale Staten nu een rol gekregen bij het stellen van het beleidskader, 
het controleren van de uitvoering en de doelbereiking. 
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Bij de bespreking van de gemeenschappelijke regeling in de Groninger 
Statencommissie BF&E op 11 april 2012 hebben de Statenleden benadrukt dat zij 
mikken op een kleine uitvoerende organisatie waarvan de apparaatskosten beperkt 
zullen blijven. 
Bij de bespreking van de gemeenschappelijke regeling in de Friese Statencommissie 
LL&W op 25 april 2012 hebben verschillende fracties de wens uitgesproken om als 
PS betrokken te worden bij de besteding van de in het Waddenfonds gereserveerde 
gelden en zicht te houden op het realiseren van de gestelde doelen. De Statenleden 
spreken het vermoeden uit dat zij via de gangbare procedure van vaststelling van de 
jaarstukken onvoldoende inzicht krijgen op het door het Waddenfonds gevoerde 
bestuur. 
Bij het instemmen met de gemeenschappelijke regeling op 7 mei 2012 hebben 
Provinciale Staten van Noord-Holland benadrukt dat zij betrokken willen blijven bij 
het opstellen van het nieuwe Uitvoeringsprogramma en met name hechten aan het 
versterken van de ecologische kwaliteit van het Waddengebied. 
 
 
5. Aanbevelingen 
 
Gelet op de bevindingen van de AR, bevelen de Noordelijke Rekenkamer en de 
Randstedelijke Rekenkamer aan Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-
Holland, het volgende aan: 
 
1. Laat in de subsidieverordening beoordelingscriteria opnemen voor de 
toekenning respectievelijk afwijzing van subsidieaanvragen waaronder in ieder 
geval de voorwaarde dat het voorgestelde project additioneel moet zijn. 
 

2. Laat in de subsidieverordening een sanctiebepaling opnemen zodat het 
Waddenfonds een sanctie kan opleggen wanneer de gesubsidieerde instantie 
bij de uitvoering van het gesubsidieerde project de vastgestelde termijnen 
overschrijdt. Dit als prikkel om vertraging van gesubsidieerde projecten te 
voorkomen. 
 

3. Bewaak de totale apparaatskosten van de uitvoerings- en beheersorganisatie. 
Het doel van de decentralisatie is efficiënter te werken (zie ook artikel 25 van 
de gemeenschappelijke regeling). Voorafgaand aan de decentralisatie 
bedroegen de uitvoeringskosten minder dan 5% van de programma uitgaven 
(dus van de toegekende subsidie). Neem dit maximum in acht. 
 

4. Zorg dat zo spoedig mogelijk een monitoring- en evaluatiesysteem wordt 
vastgesteld. Dit om te zorgen dat projectuitvoerders vanaf het begin weten 
waarop ze zich moeten richten en op welke wijze ze zich moeten 
verantwoorden. Bovendien wordt zo inzicht verworven in de effecten van de 
gesubsidieerde projecten. 

 
5. Dring er op aan dat op korte termijn de uitvoering van de subsidieverlening 
wordt hervat. In 2011 en de eerste helft van 2012 heeft het proces van 
subsidieverlening, mede in het kader van de decentralisatie, grotendeels stil 
gelegen. 

 
6. Zorg dat het gehele subsidietraject – van behandeling van de aanvraag tot het 
afsluiten van een project – in een administratieve organisatie is omschreven die 
door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld. 
Op deze wijze is het voor buitenstaanders, met name subsidieaanvragers, 
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