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Voorwoord 
 

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Een jaar waarin door de komst van het coronavirus afstand de nieuwe 
norm werd. Waarin heel Nederland en ook het Waddengebied letterlijk stilviel. Projecten die de afgelopen jaren 
met subsidies van het Waddenfonds mogelijk zijn gemaakt, kregen ineens geen bezoekers meer. Musea langs de 
Atlantikwall gingen dicht. Bezoekers aan de Waddeneilanden bleven weg en voor alle inwoners en bedrijven in het 
Waddengebied was thuiswerken de nieuwe norm.  
 
Het Waddenfonds heeft snel op de nieuwe situatie geanticipeerd. Vanaf maart krijgen subsidieontvangers meer 
tijd en ruimte om projecten later te realiseren, omdat vertraging door COVID-19 voor de hand ligt.  
 
Juist nu is het ook een tijd om te investeren in de ontwikkeling van het Waddengebied, om perspectief te bieden 
en te werken aan duurzame ontwikkeling. Midden in de eerste golf is er € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor 
grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Eén daarvan is het project Vitale 
Kustzone Lauwersmeer. Het project zorgt voor 20 ha kwelderontwikkeling en een zoet-zoutwater overgangsgebied 
van nog eens 20 ha. Op deze manier wordt de visstand verbeterd, en nieuw leefgebied gecreëerd voor vogels. Er is 
ook een forse bijdrage geleverd aan het project Holwerd aan Zee. Een ambitieus plan dat in en rond Holwerd moet 
zorgen voor meer toeristen, vogels en natuur. We hebben ruim € 28 miljoen aan investeringen via dit programma 
mogelijk gemaakt.  
 
Het Waddenfonds heeft in het kader van de thematische subsidieregeling ruim € 4 miljoen aan subsidies verleend. 
Er wordt geïnvesteerd in projecten die innovatief zijn, de economie stimuleren en goed zijn voor de ecologie. Het 
project Shrimp4live is een goed voorbeeld die deze drie speerpunten combineert met een systeem dat de vangst 
van ondermaatse garnalen en andere vissen op de Waddenzee verminderd. Tegelijk zorgt de nieuwe 
vangstmethode ervoor dat garnalenvissers minder brandstof gebruiken. Ook heeft het Waddenfonds het project 
Panorama Waddengebied gesteund, een interactief lesprogramma over het Wad voor kinderen van basisscholen 
uit Noord- en Midden-Nederland. 
 
Maar we investeren ook in kleinere projecten. Zoals de Ameland Academy waar horecaondernemers een 
vernieuwend campusconcept starten voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. De studenten krijgen naast een 
erkende horeca-opleiding en betaalbare woonruimte ook een baangarantie. Op Texel zijn educatieve en 
natuurlijke elementen op de kinderboerderij van Vakantiepark De Krim en het naastgelegen Krimbos mogelijk 
gemaakt. Het project geeft jonge kinderen op een speelse en educatieve manier beter inzicht in de unieke 
natuurwaarden van het Waddengebied. We hebben in totaal ruim een miljoen Euro aan deze belangrijke projecten 
verstrekt.  
 
In 2020 zijn ook een aantal projecten succesvol afgerond. Zo zijn er 24 eendenkooien in het Waddengebied 
gerestaureerd, is er meer dan 15 kilometer aan tuunwal hersteld op Texel waardoor de ecologische kwaliteit en 
cultuurhistorische patronen in het oude landschap sterk zijn verbeterd. En ook zijn de nieuwe LNG boten met fors 
minder uitstoot van rederij Doeksen in gebruik genomen.  
 
Het Waddenfonds is een zeer divers fonds, gericht op het verbeteren van natuur en duurzame economische 

ontwikkeling. Een fonds waar ik sinds afgelopen zomer voorzitter van mag zijn. Ik ben daar dankbaar voor en zie er 

naar uit om de komende jaren samen met alle andere betrokkenen verder te werken aan een sterker 

Waddengebied! 

Cees Loggen, voorzitter Waddenfonds 

  



Pagina 5 van 88 
 

Inleiding 
 

Met gepaste trots presenteert het Waddenfonds dit jaarverslag Volle kracht vooruit. Het afgelopen jaar 

zijn een reeks bijzondere projecten geïnitieerd die het Waddengebied duurzaam versterken, zowel 

ecologisch als economisch. Projecten waar de flora en fauna in en rond de Waddenzee baat bij hebben. 

Maar ook projecten die een flinke impuls geven aan het vergroenen van de economie op de eilanden en 

aan de waddenkust. 

Om een beeld te schetsen van 2020, komen in dit jaarverslag achtereenvolgens de volgende 

onderwerpen aan bod: 

- Een toelichting op onze opdracht: ecologie en economie in balans 

- Een greep uit de gebeurtenissen in het afgelopen jaar: Dit was 2020  

- Een nieuwe governance van het Waddengebied 

- De evaluatie van het Waddenfonds  

- Onze contacten met het publiek en onze stakeholders: communicatie  

- Een groot verschil maken met een klein team 

- Het volgen van onze projecten: de evaluatie en monitoringssytematiek 

- Uitleg over de subsidiemogelijkheden: drie stromen, negen thema’s en aansluitend een uitleg 

over het subsidieverleningsproces 

- Het jaar in cijfers: de kengetallen van 2020 

- Een korte projectomschrijving over de verleende, vastgestelde en gewijzigde projecten 
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Onze opdracht: ecologie en economie in balans 
Bedrijvigheid en natuurbescherming zijn twee belangrijke onderdelen van een vitaal Waddengebied. 

Vandaar ook de opdracht die het Waddenfonds meekreeg bij de oprichting in 2006: 50% van de gelden 

zijn bestemd voor ecologie en 50% voor economie. Zo staat het ook in het bestuursakkoord en daar 

houden we ons aan. 

Wij steunen een plan niet zomaar. Ongeveer twee derde van de aanvragen kunnen we niet honoreren. 

De redenen verschillen: vaak draagt een plan niet voldoende bij aan de hoofddoelen van het 

Waddenfonds. Maar ook het ontbreken van cofinanciering of de benodigde vergunningen zijn redenen 

om een project af te wijzen. Daarnaast verstrekken wij voor een commercieel doel alleen subsidie als er 

sprake is van duurzaam ondernemerschap. Een project dat een van onze natuurdoelen ondermijnt, 

komt niet in aanmerking. 

Vier doelstellingen 

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de drie Waddenprovincies zijn de vier hoofddoelstellingen van 

het Waddenfonds vastgelegd. Ieder project dat subsidie krijgt, draagt bij aan minstens één van deze 

doelen en brengt een andere nooit in gevaar. Dit zijn de vier hoofddoelen waaraan elke aanvraag wordt 

getoetst: 

A. Vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied. 

B. Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de 

Waddenzee. 

C. Een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, gericht op een substantiële 

transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct 

aangrenzende gebieden. 

D. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied. 

Het Waddenfonds heeft dus vier hoofddoelen. Maar hoe worden die doelen ook daadwerkelijk bereikt?  

Het Waddenfonds steunt kleine initiatieven met een korte doorlooptijd, maar ook grote projecten waar 

soms meerdere jaren aan gewerkt wordt. Dat vraagt om een andere benadering. Ondanks grote 

verschillen in inhoud, doorlooptijd en budget, willen we zo slagvaardig mogelijk optreden. Daarom 

hebben aanvragers de keuze uit drie subsidiestromen.  

Drie subsidiestromen: 

1. Budget Lokale Innovaties (BLI). Dit is vooral gericht op lokale ondernemers en gemeenschappen 

die op kleinere schaal bijdragen aan de verduurzaming en leefbaarheid van het Waddengebied. 

2. Thematische openstelling. Voor activiteiten die draaien om een van onze acht thema’s: 1. 

Natuur; 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling; 3. Bodem, water, licht en 

geluid; 4. Duurzame recreatie en duurzaam toerisme; 5. Verduurzaming energiehuishouding; 6. 

Duurzame Waddenhavens; 7. Duurzame visserij; 8. Duurzame agrarische sector. 

3. Majeure projecten. Dit zijn grote projecten die zich over meerdere jaren uitstrekken en een 

substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de hoofddoelen van het Waddenfonds. Dit 

deel van ons werk valt samen met het Investeringskader Waddengebied (IKW). 

Onze vierde doelstelling “Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het 

Waddengebied” hebben we vormgegeven door in 2020 € 1.2 miljoen subsidie aan de Waddenacademie 

te verstrekken. De Waddenacademie is opgericht in 2008, zodat we blijven leren van wat we doen en de 

opgedane kennis duurzaam kunnen verankeren. 
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Budget Lokale Innovatie (BLI): 

Het Budget Lokale Innovaties is een laagdrempelige regeling gericht op initiatieven uit lokale 
gemeenschappen in aansluiting op bestaande programma’s voor leefbaarheid- en 
plattelandsontwikkeling. Kleinschalige en vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit en de 
duurzaamheid van lokale gemeenschappen kunnen zo mogelijk gemaakt worden. Per project kan 
maximaal € 50.000,- subsidie worden aangevraagd.  
 

Thematische subsidieregeling: 

De thematische subsidieregelingen zijn gericht op projecten die betrekking hebben op acht thema’s. 
Deze thema’s zijn: 1. Natuur; 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling; 3. Bodem, 
water, licht en geluid; 4. Duurzame recreatie en duurzaam toerisme; 5. Verduurzaming 
energiehuishouding; 6. Duurzame Waddenhavens; 7. Duurzame visserij; 8. Duurzame agrarische sector. 
Bij de inhoudelijke programmering van de thematische subsidieregeling is het mogelijk dat rekening 
wordt gehouden met de voortgang op relevante majeure opgaven in het IKW.  
Om onszelf en onze aanvragers scherp te houden maken we met onze Thematische openstelling 

concreet waar onze prioriteiten liggen, aan de hand van acht thema’s. Vooruitlopend op de evaluatie 

van het Waddenfonds en de herijking van onze kaders is er in 2020 voor gekozen om niet alle thema’s 

open te stellen voor subsidieaanvragen. 

Majeure projecten: 

In 2016 is het Investeringskader Waddengebied (IKW) door de drie Provinciale Staten van Noord-
Holland, Fryslân en Groningen vastgesteld. Met het IKW willen de provincies majeure opgaven 
realiseren. Met de komst van het IKW in 2016 betekende de ontwikkeling van een nieuwe wijze van 
subsidieverstrekking is ontwikkeld. Het investeren in majeure opgaven verschilt namelijk dusdanig van 
de thematisch subsidieregelingen van het Waddenfonds, dat een ‘one-size-fits-all’-benadering niet 
volstaat.  
 
De subsidiestromen verschillen vanaf de eerste fase van het subsidieproces van elkaar. Het is voor 
aanvragers noodzakelijk snel inzichtelijk te hebben welke stroom van toepassing is op hun projectidee. 
Dit inzicht kan worden verkregen op basis van onderstaande tabel, die inzicht geeft in majeur, 
thematische subsidieregeling en BLI op basis van een aantal projectaspecten. Alhoewel de tabel 
indicatief is, zal hiermee voor het overgrote deel van de projectideeën voldoende duidelijk zijn welk 
spoor van toepassing is. Bij twijfelgevallen kan een gesprek met een programmaregisseur van het 
Waddenfonds of contactpersoon bij de betreffende provincie hiervoor uitkomst bieden. 
 

Aspect Majeur Thematisch  BLI 

Inhoud Passend binnen het IKW 
en de hoofddoelen van 
het WF 

Passend binnen de 
hoofddoelen van het WF 
en de gespecificeerde 
doelstellingen 

Passend binnen de 
hoofddoelen van het WF 
en de kaders van BLI 

Concreetheid Activiteitenplan voor de 
gehele projectperiode, 
financiering voor de 
eerste 2 jaar en een 
globale begroting voor het 
tweede deel 

Projectperiode concreet Projectperiode concreet  

Eisen overige 
financiering 

Inspanning op reservering 
voor gehele 
projectperiode. Sluitende 
financiering minimaal 
eerste twee jaar. * 

Zicht op sluitend 
financieringsplan* 

Zicht op sluitend 
financieringsplan* 
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Traject 
 
 

Via IKW, na akkoord van 
de Stuurgroep, indiening 
bij het Waddenfonds 

Via programmaregisseur 
Waddenfonds 

Via lokale 
subsidieloketten1, na 
akkoord van hen, 
indiening bij het 
Waddenfonds 
 

Uitvoeringspe
riode** 

5 jaar 3-5 jaar 3 jaar 

Waddenfonds
bijdrage 
absoluut 

Minimaal € 500.000,- Wordt bepaald door het 
dagelijks bestuur, zij stelt 
het plafond per regeling 
vast. 

Maximaal € 50.000,- 

Waddenfonds
bijdrage 
relatief*** 

Gemiddeld 50%  
van de subsidiabele 
kosten 

Maximaal 90% van 
subsidiabele kosten 

Maximaal 50% van de 
subsidiabele kosten 

* Met sluitend financieringsplan wordt bedoeld dat aanvrager voor het gehele overige bedrag aan financiering (buiten de 
gevraagde Waddenfondssubsidie) bewijzen van beschikbaarheid (cofinancieringsbewijzen) of officiële aanvragen (overige 
subsidieaanvragen) ervan kan overleggen c.q. er minimaal zicht op is. Hieruit moet blijken dat een sluitende financiering 
aannemelijk is binnen een vastgestelde periode na het indienen van de aanvraag. Het Waddenfonds kan aanvullende 
voorwaarden aan een subsidie koppelen, als de financiering op het moment van verlening niet geheel is gedekt.  
** Bij de bepaling van de uitvoeringsperiode geldt dat bij de aanvraag aannemelijk moet worden gemaakt dat die 
uitvoeringstermijn haalbaar is, voorzien van een risicoanalyse en beheersmaatregelen.  
*** Bij projecten ter invulling van majeure opgaven betreft de bijdrage vanuit het Waddenfonds maximaal 50% van de 
subsidiabele kosten. Daarbij gelden voor verschillende onderdelen verschillende maximale subsidiepercentages. Uitgangspunt 
is dat pilots en projecten die bijdrage aan ecologische projecten en innovatieve pilots maximaal 65% subsidie krijgen en 
economische projecten maximaal 35%.  De staatssteunkaders bepalen het uiteindelijke maximaal toe te kennen bedrag binnen 
deze grenzen. Bij thematische subsidieregelingen kan het maximumpercentage per openstelling en activiteit verschillen. Deze is 
echter nooit hoger dan 90% van de subsidiabele kosten.  

 

Duurzame Kennishuishouding: 

Ten aanzien van de vierde doelstelling van het Waddenfonds is de afgelopen jaren gebleken dat er niet 
bij alle betrokkenen een helder beeld bestaat wat nu precies verstaan wordt onder een duurzame 
kennishuishouding. Zowel ten aanzien van de vraag wat een “kennishouding” precies omvat, als wat 
betreft de vraag waar die kennishuishouding aan moet voldoen om het predicaat “duurzaam” te 
verdienen, bestaat niet bij alle betrokkenen een helder beeld. Dit bemoeilijkt de inspanningen om de 
vierde hoofddoelstelling te verwezenlijken, zowel op politiek-bestuurlijk vlak (waarvoor zijn de 
bestuurders nu precies verantwoordelijk en waarvoor niet?) als op inhoudelijk vlak (welke kenmerken 
moet de kennishuishouding hebben willen we kunnen spreken van doelrealisatie?). 
Om die reden is in 2019 een proces in gang gezet om tot een betere governance van de 
kennishuishouding voor de Wadden te komen. Dit heeft in 2020 geleid tot een beschrijving van een 
vijftal scenario’s hoe invulling gegeven kan worden aan de kennishuishouding. Een belangrijk vraagstuk 
was “wie stuurt het proces van de kennishuishouding aan?” In de ontwikkeling van de Ontwerp-Agenda 
voor het Waddengebied 2050 is ervoor gekozen om dit bij het Bestuurlijk Overleg Wadden2 te beleggen. 
Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid verbreed van het Waddenfonds naar meerdere 
overheden. Een andere belangrijke vraag is wie de rol van kennisregisseur op zich neemt. In 2020 is 
besloten om twee mogelijke scenario’s verder uit te werken. Een scenario is dat de Waddenacademie de 
rol van kennisregisseur vervult en ander scenario is dat de Beheer Autoriteit Waddengebied deze rol 
gaat vervullen. Verdere besluitvorming over de roltoekenning en invulling van de agenda zal in 2021 
plaatsvinden.  

 
1 Lokale subsidieloketten zijn loketten van de provincies waar inwoners(initiatieven) provinciale subsidies (leefbaarheid en Leader)kunnen 
aanvragen. Deze subsidieloketten doen hierbij de eerste advisering op aanvragen binnen BLI. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en 
kunde van met name de lokale aspecten die bij deze loketten aanwezig is. Verder hebben de loketten de mogelijkheid om breder te adviseren 
omdat zij meerdere subsidiestromen behartigen waarmee synergie wordt bevorderd. 
2 In het Bestuurlijk Overleg Waddengebied zijn het Rijk, de drie Waddenprovincies, kust- en eilandgemeenten en waterschappen op bestuurlijk 
niveau vertegenwoordigd, plus de voorzitter van het Omgevingsberaad. Het Bestuurlijk Overleg richt zich op strategische 
besluitvorming over het beleid voor het Waddengebied. De voorzitter is de minister van IenW (coördinerend bewindspersoon voor het 
Waddengebied). 
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Dit was 2020 
In 2020 heeft het Waddenfonds 41 projecten mogelijk gemaakt met een financiële omvang van 33 

miljoen Euro De verdeling over onze drie subsidiestromen zag er als volgt uit:  

subsidies 2020 per categorie 

 

COVID-19 

Toen half maart de impact van COVID-19 op ons maatschappelijk leven voelbaar werd, heeft het 

Waddenfonds contact gelegd met subsidieontvangers. Om te luisteren waar ze tegenaan liepen. Deze 

consultatie heeft ertoe geleid dat we, zolang COVID-19 ons leven bepaalt, flexibel omgaan met de 

doorlooptijd van projecten. Een aantal projecten zijn inmiddels uitgesteld met behoud van de subsidie. 

In verband met verdere vertragingen die te verwachten zijn is besloten om bij de subsidies uit het 

Budget Lokale Innovaties de projectperiode op voorhand met een jaar te verlengen. 

Voorzitterswissel 

In de vergadering van het algemeen bestuur van het Waddenfonds op 3 juli is de voorzittershamer 

overgedragen aan gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland. Bij de start van het 

Waddenfonds is bepaald dat om de vier jaar een van de deelnemende provincies de voorzitter van het 

bestuur levert. De laatste vier jaar heeft gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen 

deze functie vervuld, daarvoor leverde de provincie Fryslân de voorzitter. 

Minder administratieve lasten 

In maart is besloten om over te gaan tot meerjarig beschikken. Op deze manier wordt meer zekerheid 

geboden aan aanvragers van projecten. Voor een project hoeft niet langer jaarlijks een 

accountantsverklaring te worden afgegeven maar alleen aan het einde van een project. Het betekent 

minder administratieve lasten voor ontvangers van subsidie. In hoeverre daar meer risico’s voor het 

Waddenfonds aan verbonden zijn kun u teruglezen in Paragraaf 3 van de Programmaverantwoording. 

Mocht bij de verstrekking van de subsidie onderdelen van een meerjarig project nog niet voldoende zijn 

uitgewerkt, dan is de aanvrager verplicht een concreet projectplan aan te leveren. Daarnaast zijn er 

jaarlijks voortgangsgesprekken en -rapportages. Ook hebben aanvragers de verplichting om 

aanpassingen op de beschikking te melden bij het Waddenfonds. Op deze manier houdt het 

Waddenfonds goed zicht op de besteding en verantwoording van de subsidies en kan subsidies indien 

nodig opschorten of terugvorderen. Ook hoeven projecten met meerdere samenwerkingspartners en 

met een subsidie van € 125.000,- of hoger, nog maar één accountant aan te stellen voor het hele 

project. Voorheen waren alle projectpartners apart daartoe verplicht. Dit is klantvriendelijker en 

betekent minder administratieve lasten.  

Tenderregeling garnalenvisserij 

Om te komen tot een duurzame visvangst met behoud van natuur in de Waddenzee is in 2014 het 

Convenant Viswad getekend door de staatssecretaris van Economische Zaken, de colleges van 
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Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân, en Noord-Holland, partijen verenigd in de Coalitie 

Wadden Natuurlijk, de Vereniging Kottervisserij Nederland en de Vereniging Coöperatieve 

Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond U.A. In dit convenant is afgesproken dat alle partijen 

zullen streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de Waddenzee in combinatie met een 

duurzaam opererende garnalenvisserij. Het Waddenfonds is vervolgens gestart met het proces om te 

komen tot een uitkoopregeling van garnalenvissers, een zogenaamde tenderregeling. Zodat het 

bodemleven de kans krijgt zich te herstellen en de ecologische waarden te versterken en de resterende 

vissers meer perspectief te geven in de niet gesloten gebieden. De regeling geeft uitvoering aan 

hoofddoel B. Het Waddenfonds heeft gekozen voor een incidentele subsidie omdat het binnen de drie 

subsidiestromen moeilijk in te passen is. Het Uitvoeringskader geeft ook de ruimte om incidentele 

subsidies te verstrekken. Als onderdeel van het convenant is in april de tenderreling Garnalenvisserij 

Waddenzee opengesteld. Voor de regeling was € 10 miljoen beschikbaar om te komen tot het uitkopen 

van garnalenvissers en de sluiting van visgebieden in de Waddenzee. Slechts zeven garnalenvissers 

schreven zich in voor de regeling terwijl het minimumaantal vooraf op tien was gesteld. Om die reden is 

ervoor gekozen om de regeling te gaan aanpassen met als doel dat er meer garnalenvissers gebruik van 

gaan maken. Inmiddels wordt een nieuwe aangepaste regeling voorbereid. Daarvoor is opnieuw overleg 

met de Europese Commissie nodig over het toepassen van de regeling. Het voornemen is om in 2021 de 

nieuwe aangepaste regeling open te stellen. 

Thematische openstelling 2019 

Voor de Thematische openstelling 2019, die op 23 januari 2020 sloot, werden 31 subsidieaanvragen 

ingediend. Van deze 31 werd één te laat ingediend en voldeden elf niet aan de criteria. De 

deskundigencommissie bestaande uit zes leden (voorzitter mw. J. Vlietstra en de leden mw. Feddes, dhr. 

Haerkens, dhr. Jansen, dhr. Stremke, dhr. Vriesman) heeft de overige negentien projecten beoordeeld. 

Zij werden in hun werkzaamheden ondersteund door het bureau Profacto. De deskundigencommissie 

heeft tien projecten voorgedragen voor subsidie voor een bedrag van in totaal € 4.047.094,-. Dit advies 

heeft het dagelijks bestuur overgenomen.  

Voor deze regeling was het mogelijk om gebruik te maken van een adviesvoucher ter ondersteuning bij 

het opstellen van een aanvraag. Er zijn 41 vouchers aangevraagd, waarvan er uiteindelijk veertien zijn 

gebruikt. De commissie constateerde dat er weinig projecten zijn ingediend die bijdragen aan de doelen 

van het Waddenfonds die raken aan belangrijke en noodzakelijke transities van het Waddengebied. Dan 

gaat het om de verduurzaming van de energiehuishouding en de waddenhavens, de verduurzaming van 

de visserij en agrarische sector, het vergroten van de natuur- en landschapswaarden in het 

Waddengebied en het wegnemen van externe bedreigingen. Naar aanleiding van deze constatering is 

besloten om de Thematische openstelling van 2020 te richten op deze thema’s en niet breed open te 

gaan. Ook gaf de commissie het advies om de maximum subsidie van € 500.000,- per aanvraag te 

verhogen. Het dagelijks bestuur heeft dit advies overgenomen. Daarnaast pleitte de commissie om 

gerichter te communiceren over de openstelling. Bij de nieuwe openstelling in 2020 is dit opgepakt met 

zowel fysieke en digitale voorlichting over de regeling. Ook adviseerde de commissie om nadrukkelijker 

te communiceren over de resultaten van het Waddenfonds. Hier zijn onder andere met Waddenfonds.tv 

stappen in gezet.  

Thematische openstelling 2020 

In juli heeft het bestuur besloten om vanaf oktober een nieuwe subsidieregeling te openen. Deze richt 

zich op: Bodem, water, licht en geluid, Verduurzaming energiehuishouding”, Landschapsontwikkeling en 

cultuurhistorie en Aquaculturen. Eveneens is besloten voor de regeling het molenaarsprincipe te 
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hanteren, d.w.z. wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor de hele regeling was er € 4 miljoen 

beschikbaar, per aanvraag maximaal € 1 miljoen. De openstelling loopt tot 31 december 2020.  

 

Toogdag voor de Wadden 

De Toogdag voor de Wadden, die het Waddenfonds samen met het Omgevingsberaad Waddengebied 

organiseert, is vanwege de tweede coronagolf verplaatst van 18 november 2020 naar 3 februari 2021. 

Minister C. van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister C.J. Schouten van 

Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit zijn beide te gast op het congres. Naast de ondertekening van de 

Gebiedsagenda voor de Wadden 2050 is er veel aandacht voor de investeringsagenda van het 

Waddengebied. Zo is er een Webinar met aandacht voor de rol van het Waddenfonds en de ambities 

van het Investeringskader Waddengebied in de komende jaren.  
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Een nieuwe governance van het Waddengebied 
 
In 2020 heeft de nieuwe governance van het Waddengebied vorm gekregen, voortvloeiend uit het 
Regeerakkoord 2017-2021, waarin is opgenomen dat er één beheerautoriteit komt voor de Waddenzee 
die een integraal beheerplan uitvoert. De bestaande organisatie en governance van het beheer van de 
Waddenzee werd als complex, ondoeltreffend en ondoelmatig ervaren. De oprichting van de 
Beheerautoriteit Waddengebied moet resulteren ineen betere bescherming van natuurgebieden in 
combinatie met beter visbeheer. In de ontwikkeling van deze beheerautoriteit hebben de ministeries 
Infrastructuur en Waterstaat én Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit in 2019 geconstateerd dat de 
oprichting van een beheerautoriteit niet dé (enige) oplossing is voor structurele verbetering van de 
natuurkwaliteit. Ook op andere terreinen is aandacht nodig, bijvoorbeeld waar het gaat om toekomstige 
beleidskeuzes ten aanzien van het medegebruik. Naast de instelling van de Beheerautoriteit Waddenzee 
zijn twee nieuwe overleggen geïntroduceerd: het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en het 
Omgevingsberaad Waddengebied. 
 
Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied 
In het Bestuurlijk Overleg Wadden (BOW) zijn het Rijk, de drie provincies, kust- en eilandgemeenten en 
waterschappen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn, plus de voorzitter van het Omgevingsberaad. Het 
overleg is gericht op strategische besluitvorming wat betreft het beleid voor het Waddengebied. 
Voorzitter is de minister van Infrastructuur en Waterstaat als coördinerend bewindspersoon voor de 
Wadden. 
 
Het Omgevingsberaad 
Het Omgevingsberaad is een platform waar gestructureerd discussies over het Waddengebied kunnen 
worden geïnitieerd en gevoerd en waar ook informatie uitgewisseld wordt. Deelnemers zijn gebruikers, 
maatschappelijke organisaties en de Waddenacademie. Rijk, provincies en andere overheden zijn geen 
lid. Wel participeren ze als toehoorder in het Omgevingsberaad en bespreken en toetsen ze er 
beleidsvoorstellen. Daarmee is in de fase van beleidsontwikkeling en -toetsing een goede samenwerking 
tussen stakeholders en overheden verzekerd. Het beraad maakt integraal onderdeel uit van de 
beleidsomgeving en kan in die hoedanigheid ook thema’s agenderen in het Bestuurlijk Overleg 
Waddengebied. De commissaris van de Koning van Fryslân is in zijn functie als rijksheer voorzitter van 
het Omgevingsberaad en vicevoorzitter van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.  
 
Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 
In deze nieuwe governance is de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 ontwikkeld. Het doel 
van deze Agenda is om als gezamenlijke overheden en maatschappelijke partijen het Waddengebied 
veilig, vitaal en veerkrachtig te houden, ook in de toekomst. De Agenda voor het Waddengebied 2050 
bundelt bestaande ambities, doelen en strategieën van Rijk en regio, scherpt deze aan waar dat kan en 
benoemt de belangrijkste opgaven en bijbehorende dilemma’s die door nieuwe ontwikkelingen op het 
Waddengebied afkomen. Waar mogelijk bevat de Agenda ook nieuwe beleidskeuzen. 
 
Relatie met het Waddenfonds 
Voor het Waddenfonds is de Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 mede richtinggevend als 
het gaat om de uitvoering van programma’s en projecten. De provincies zijn vertegenwoordigd in het 
Bestuurlijk Overleg Waddengebied en besluiten mee over de Agenda voor het Waddengebied 2050. Op 
deze manier worden de doelen van het Waddenfonds en de Agenda verweven. In het 
Uitvoeringsprogramma van de Agenda worden ook koppelingen gelegd met projecten die het 
Waddenfonds mogelijk maakt zoals het programma Green Shipping. Het Waddenfonds kan als financier 
optreden voor onderdelen van het Uitvoeringsprogramma als het passend is binnen het 
Uitvoeringskader van het Waddenfonds. Als Waddenfonds is er ook een reactie gegeven op de 
Ontwerp-Agenda, waarin die belangrijke punten onder de aandacht worden gebracht. Ten eerste pleit 
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het Waddenfonds ervoor om het BOW opdrachtgever te maken van de kennisagenda voor het 
Waddengebied om zo het vierde hoofddoel van het Waddenfonds (de ontwikkeling van een duurzame 
kennishuishouding) goed te borgen. Ten tweede om golf- en stromingsenergie mogelijk te blijven maken 
voor de omslag naar een duurzaam Waddengebied. Ten derde pleit het Waddenfonds voor een 
gezamenlijke financiering van de ambities van de agenda en voor voldoende co-financieringsmiddelen 
om de doelen van het Waddenfonds te halen.  

 
 
 

Evaluatie Waddenfonds 
In het Uitvoeringskader 2017-2026 is opgenomen dat eind 2021 er een tussentijdse evaluatie van het 

Waddenfonds plaatsvindt, tegelijkertijd met de midterm review van het Investeringskader 

Waddengebied (IKW). Mede op verzoek van de Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds is ervoor 

gekozen om de evaluatie van het Waddenfonds al in 2020 uit te voeren. De midterm review van het IKW 

is ook in 2020 uitgevoerd. De evaluatie gaat over de periode vanaf 2016 en beoordeelt in hoeverre 

gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan de hoofddoelen en thema’s van het Waddenfonds. 

Ook is er in de evaluatie gekeken naar de subsidieregelingen en de governance van het Waddenfonds. 

Het bureau WING heeft de evaluatie uitgevoerd door middel van een deskstudie, een enquête onder 

240 subsidieaanvragers en andere betrokkenen, met een respons van 45. Verder zijn er zestien 

groepsinterviews en individuele gesprekken afgenomen. 

De conclusie is dat de gehonoreerde projecten bijdragen aan de vier hoofddoelen van het 

Waddenfonds. De belangrijkste bevindingen uit de evaluatie zijn: 

• de natuur-en landschapswaarden van het Waddengebied zijn vergroot en/of versterkt; 

• er is beperkt gewerkt aan het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de 

natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee; 

• het Waddenfonds heeft bijgedragen aan een duurzame economische ontwikkeling en aan de 

energie-transitie in het Waddengebied; 

• de toeristisch-recreatieve infrastructuur is versterkt; 

• de visserijsector is duurzamer gaan werken;  

• er is bijgedragen aan een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied; 

• de bewustwording over de verschillende doelen van het Waddenfonds is toegenomen. 

• de middelen zijn vanaf 2016 evenwichtig verdeeld over ecologie en economie. 
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Het evaluatierapport doet ook een reeks aanbevelingen. Er wordt gesteld dat de doelen nog niet 

volledig zijn bereikt en dat hoofddoel B meer aandacht verdient. Als het gaat over de inzet van de 

subsidie instrumenten is er veel waardering voor de inzet van het Budget Lokale Innovaties. Als het gaat 

om het beoogde draagvlak en investering in de lokale gemeenschappen zijn grote stappen zijn gezet. Bij 

de majeure projecten ervaren aanvragers onduidelijkheid over welke rol het Waddenfonds precies heeft 

en op welk moment er besluiten worden genomen over aanvragen. Over de besluitvorming en 

governance worden aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen is om op korte termijn te starten 

met een plan hoe de afronding van het Waddenfonds vorm krijgt. 

Herijking Uitvoeringskader 
Het Waddenfonds heeft als kader voor haar werkzaamheden het Uitvoeringskader 2017-2026. Het 

kader biedt inzicht en sturing op strategisch niveau voor de uitwerking van de doelen 

(doelspecificatie)en voor de inzet van de financiële middelen tussen de drie subsidiestromen. Er staat 

beschreven langs welke subsidiesporen (Majeur, Thematisch, Budget Lokale Innovaties (BLI)) het 

Waddenfonds haar middelen inzet en hoe de verdeling plaatsvindt. 

Vanaf maart 2020 is het Waddenfonds gestart met een herijking van het Uitvoeringskader. Hiervoor zijn 

gesprekken gevoerd met subsidieaanvragers, provincies, gemeenten en andere belanghebbenden. Op 

basis van deze gesprekken en de uitkomst van de evaluatie van het Waddenfonds en de midterm review 

van het Investeringskader Waddengebied is er een aangepast Uitvoeringskader 2021-2027 opgesteld. 

Dit uitvoeringskader zal in het voorjaar van 2021 na vaststelling door het dagelijks- en algemeen bestuur 

van het Waddenfonds worden voorgelegd aan de drie Provinciale Staten van de Waddenprovincies.  
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Communicatie 
Het Waddenfonds heeft het afgelopen jaar de communicatie verder geprofessionaliseerd. Met name 
online-communicatie via de eigen website, via video en ook met digitale bijeenkomsten (vanwege 
COVID-19) vroeg extra tijd en middelen. De reacties op deze aanpak zijn positief. Ook stuurden we 
persberichten als we subsidie gaven of vaststelden voor een mooi project. Verder deelden we onze 
wetenswaardigheden vaker in digitale nieuwsbrieven.  

 

Website 

De nieuwe website van het Waddenfonds is verder uitgebreid. Zo is het videoplatform Waddenfonds.tv 

toegevoegd. Filmpjes van projecten die in het Waddengebied worden gerealiseerd en/of een duidelijke 

link hebben met onze belangrijkste doelstellingen kunnen hier worden geplaatst en bekeken. Ook is een 

toolbox aan de website toegevoegd. Deze toolbox biedt aanvragers de instrumenten om hun projecten 

te voorzien van logo’s en vlaggen van het Waddenfonds. In de subsidiebeschikking is vastgelegd dat 

subsidieontvangers in de eigen communicatie duidelijk maken dat hun project mogelijk wordt gemaakt 

met steun van het Waddenfonds.  

Er is een animatie gemaakt over het Waddenfonds. Dit korte filmpje is te zien op de website, maar kan 

ook worden ingezet bij allerlei presentaties zoals congressen, infomarkten en informatiebijeenkomsten 

En uiteraard is onze informatie over regelgeving en gehonoreerde projecten te vinden op onze website. 

Zo willen we het voor overheden, ondernemers en andere organisaties makkelijker maken om een 

goede subsidieaanvraag in te dienen.  

Voorlichtingsbijeenkomsten 

Voor de tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee is er afgelopen voorjaar een digitale voorlichting 

verzorgd. Ruim 30 deelnemers zijn over de ins- en outs van de regeling geïnformeerd. 

Voor de subsidieregeling vanuit de Thematische openstelling 2020-01 zijn in september drie 

voorlichtingssessies georganiseerd. Rond de tachtig belangstellenden volgden deze voorlichtingssessies. 

Naast een fysieke bijeenkomst in Leeuwarden is er ook een digitale informatiebijeenkomst 

georganiseerd en tevens een Webinar over monitoring.  

Nieuwsbrief 

Om onze relaties op de hoogte te houden van projecten, bijeenkomsten en ander Waddenfondsnieuws, 

zijn in 2020 in totaal zes nieuwsbrieven verstuurd.  
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Het Waddenfonds 
Wie bij het Waddenfonds werkt, heeft een grote liefde voor het Wad. Een hart dat sneller gaat kloppen 

van wantij, slib, kwelders en duinen en van de mensen die er leven, wonen en werken en dat graag 

duurzaam willen doen. Van wind en water en alle bijzondere planten en dieren die er leven. Daarom 

verbinden we ons graag met mensen die, net als wij, het Waddengebied rijker en robuuster willen 

maken. 

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur 

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijker Regeling van de provincies Noord-Holland, Fryslân en 

Groningen en wordt bestuurd door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit negen 

leden, drie per provincie. Drie leden uit het algemeen bestuur vormen ook het dagelijks bestuur. Dat zijn 

in de praktijk de drie gedeputeerden, die in hun eigen provincie het Waddenfonds in portefeuille 

hebben. Het dagelijks bestuur kent subsidies toe en stuurt de uitvoeringsorganisatie van het fonds aan. 

Algemeen bestuur    

Cees Loggen  Gedeputeerde provincie Noord-Holland 26-05-2015 / 31-12-2020 

Henk Staghouwer  Gedeputeerde provincie Groningen  29-04-2015 / 31-12-2020 

Sietske Poepjes  Gedeputeerde provincie Fryslân 08-01-2019 / 31-12-2020 

Klaas Fokkinga Gedeputeerde provincie Fryslân 28-01-2020 / 31-12-2020 

Sander de Rouwe  Gedeputeerde provincie Fryslân 25-06-2019 / 31-12-2020 

Mirjam Wulfse  Gedeputeerde provincie Groningen  13-11-2019 / 31-12-2020 

Fleur Gräper - van Koolwijk Gedeputeerde provincie Groningen  13-11-2019 / 31-12-2020 

Rien Cardol Statenlid provincie Noord-Holland 20-05-2019 / 31-12-2020 

Gert Jan Leerink Statenlid provincie Noord-Holland 20-05-2019 / 31-12-2020 

 

Dagelijks bestuur    

 

Cees Loggen (voorzitter 
vanaf juli 2020) 

Gedeputeerde provincie Noord-Holland 26-05-2015 / 31-12-2020 

Henk Staghouwer (voorzitter 
tot juli 2020) 

Gedeputeerde provincie Groningen  29-04-2015 / 31-12-2020 

Sietske Poepjes Gedeputeerde provincie Fryslân 08-01-2019 / 31-12-2020 

 

Uitvoeringsorganisatie 

Om het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het Waddenfonds te ondersteunen, is sinds 2012 
een kleine uitvoeringsorganisatie actief. Het gaat dan om een secretaris-directeur, een 
plaatsvervangend directeur en controller, programmaregisseurs en medewerkers die onmisbare 
ondersteuning bieden. 
 

De subsidiespecialisten die voor het Waddenfonds werken huren we in van de afdeling Subsidies van de 

provincie Fryslân. Onder Beheer en Controle is daar meer over te lezen. Voor alle andere 

ondersteunende diensten huren we menskracht in bij de provincie Fryslân. In 2020 is de 

dienstverleningsovereenkomst tussen de provincie Fryslân en de gemeenschappelijke regeling 
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Waddenfonds verlengd. Voor de ondersteuning die zij bieden zoals financiën, personeelszaken, archief, 

communicatie, ICT en juridische zaken.  

 

Commissie Kwaliteitstoetsing Waddenfonds  

Het Waddenfonds heeft een onafhankelijke kwaliteitscommissie, die op verzoek van de Tweede Kamer is 
ingesteld. De kwaliteitscommissie houdt toezicht op de onafhankelijke deskundigheid en de kwaliteit van 
het Waddenfonds. De commissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en 
algemeen bestuur.  

De kwaliteitscommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het terrein van economie, ecologie, 

energie, toerisme, landschap en cultuurhistorie, bestuurlijke en bedrijfsmatige processen en controlling 

& accountancy.  

De commissie adviseert het bestuur over: 

➢ Het ontwerp-uitvoeringskader, het ontwerp-uitvoeringsprogramma en het ontwerp-jaarverslag; 

➢ De monitoring en periodieke evaluatie van het beheer van het Waddenfonds en de besteding 

van middelen;  

➢ Alle voorkomende zaken die van belang worden geacht voor een goed functioneren van het 

fonds, zowel gevraagd als ongevraagd.  

De adviezen die de commissie heeft uitgebracht zijn te downloaden van onze website 

www.waddenfonds.nl.  

De samenstelling van de Commissie Kwaliteitstoetsing Waddenfonds was in 2020 als volgt:  

a. Mevrouw F.C. (Francine) Giskes (voorzitter) 

b. De heer K. (Kees) Lankester 

c. De heer P. (Pieter) Siebinga 

d. Mevrouw G. (Gerda) van Dijk (tot 1 maart 2020) 

e. Mevrouw A. (Alet) van ’t Eind (tot 1 maart 2020) 

f. Mevrouw M. (Marjolein) Quené (per 1 maart 2020) 

g. De heer M. (Martijn) Kahlman (per 1 maart 2020 tot 1 mei 2020) Dhr Kahlman heeft ontslag 

genomen vanwege aanvaarding van een nieuwe functie binnen de Rijksoverheid die een relatie 

heeft met het Waddengebied. 

h. Mevrouw M. (Mariette) Pennarts (per 1 september 2020) 

 

Adviescommissie subsidieregeling 2019-01 Waddenfonds 

Voor een subsidieregeling waarbij subsidies volgens een tender worden verleend, stelt het Waddenfonds in 

veel gevallen een adviescommissie van externe deskundigen in. Deze adviescommissie beoordeelt alle 

aanvragen en adviseert het dagelijks bestuur welke projecten in principe in aanmerking komen voor 

subsidie. Het definitieve besluit voor toekenning wordt genomen door het dagelijks bestuur.  

 

Voor de subsidieregeling Thematische openstelling 2019, die begin 2020 sloot, is een brede 
adviescommissie ingesteld van deskundigen, die de regionale situatie kennen, genoeg inzicht en 
ervaring hebben om projectaanvragen te beoordelen en beschikken over inhoudelijke en 
bedrijfseconomische kennis. Voor de regeling uit 2019 is het afgelopen jaar advies uitgebracht aan het 
dagelijks bestuur.  
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De commissie bestudeert alle aanvragen en geeft aan welke in principe voor subsidie in aanmerking 

komen. De commissie verwoordt dit in een schriftelijk advies aan het dagelijks bestuur. 

 

Voor de subsidieregeling Thematische openstelling 2019-01 bestond de adviescommissie uit de 

volgende experts: 

a. Mevrouw. J.G. (Janny) Vlietstra (voorzitter) 

b. De heer S. (Sven) Stremke 

c. Mevrouw Y. (Yttje) Feddes 

d. De heer C.J. (Kees) Vriesman 

e. De heer H. (Hans) Haerkens 

f. De heer S.R.J. (Sjef) Jansen 

 

Adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds 

Voor een correcte afhandeling van bezwaarschriften en eventuele klachten is er de Adviescommissie 

rechtsbescherming Waddenfonds in het leven geroepen. Deze adviescommissie bestaat uit een 

voorzitter en minimaal twee leden. De leden maken geen deel uit van de organisatie van het 

Waddenfonds en vallen ook niet onder verantwoordelijkheid of toezicht van de medewerkers of het 

bestuur.  

De commissie bestaat uit: 

de heer mr. ing. E. de Beer (voorzitter); 

de heer mr. F.P. Dillingh; 

de heer L.J. Lyklema; 

de heer mr. M.M. Nicolai; 

mevrouw mr. dr. A. Outhuijse; 

mevrouw mr. drs. F.W. Visser; 

de heer mr. H. de Vries; 

mevrouw mr. dr. E. van Wolde. 

 

Zowel bezwaarschriften als klachten stuurt u per post naar: 

 

 

Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 

T.a.v. Adviescommissie rechtsbescherming 

Ruiterskwartier 121a 

8911 BS Leeuwarden 

 

Of digitaal naar info@waddenfonds.nl 

 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Het Waddenfonds verwerkt veel persoonsgegevens, waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. In 
het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming is er door het dagelijks bestuur een 
functionaris gegevensbescherming aangesteld. Daarnaast gebruikt het Waddenfonds een Register van 
verwerkingsactiviteiten.  
In de privacyverklaring op de website wordt uitgebreid omschreven hoe het Waddenfonds omgaat met 
persoonsgegevens. 

 

mailto:info@waddenfonds.nl
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Beheer en Controle 
Vanaf het moment dat het bestuur besluit om subsidie te verlenen tot het moment dat een project 

wordt afgesloten, bevindt een project zich in de beheerfase. In deze fase wordt gerapporteerd over de 

voortgang van een project. Met uitzondering van projecten binnen de regeling BLI is de eindbegunstigde 

verplicht één keer per jaar een voortgangsrapportage in te dienen. Voor projecten met een hoog risico, 

is er de mogelijkheid een verplichting op te nemen om twee keer per jaar te rapporteren. 

In de beheerfase kan de eindbegunstigde een voorschot aanvragen of een wijzigingsverzoek indienen. Er 

wordt maximaal 80% van het subsidiebedrag uitgekeerd in de vorm van voorschotten. Voordat een 

aanvrager een nieuw voorschotverzoek indient, moet het voorgaande voorschot worden verantwoord 

op basis van gerealiseerde kosten. In dat geval moet er een wijzigingsverzoek worden ingediend. 

Bijvoorbeeld bij veranderingen in looptijd of in de directe resultaten van een project (de output). Er 

worden regelmatig wijzigingsverzoeken ingediend, ook omdat het Waddenfonds bewust in 

voorkomende gevallen in een vroeg stadium subsidie verleent. 

Wijzigingsverzoeken worden beoordeeld op basis van twee hoofdvoorwaarden:  

1. De mate waarin de subsidieontvanger wijzigingen heeft kunnen of moeten voorzien;  

2. De mate waarin de subsidieontvanger daar invloed op uit kan oefenen.  

Onze subsidiespecialisten proberen de uitvoeringsrisico’s vooral vroegtijdig te herkennen. Dit doen we 

door actief contact te zoeken en te houden met de subsidieontvangers. We vragen naar 

voortgangsrapportages, voeren voortgangs- en voorlichtingsgesprekken, beantwoorden vragen en 

adviseren over lopende zaken tijdens het project. Op die manier lukt het om de uitvoerings- en vooral 

financiële risico’s voor het Waddenfonds beperkt te houden. Het komt voor dat we een subsidie naar 

beneden moeten bijstellen of zelfs moeten intrekken. De directeur legt dit soort besluiten voor aan het 

dagelijks bestuur van het Waddenfonds.  

In de onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in aantallen over de verschillende werkzaamheden bij 

de beheerorganisatie. 

Categorie Behandeld 

Voorschotten ca. 50 

Rapportages ca. 65 

Wijzigingen ca. 60 

Beheer en controle ca. 20 

Vaststellingen ca. 45 

 

Wijzigingsbeschikkingen 2020 
Tijdens de uitvoering van de projecten kunnen er wijzigingen ontstaan. Deze wijzigingen dient de 
aanvrager te melden aan het Waddenfonds. De beheerorganisatie beoordeelt deze wijzigingsverzoeken 
en neemt indien nodig contact op met de aanvrager voor aanvullende informatie. Aan de aanvrager 
wordt vervolgens middels een wijzigingsbeschikking kenbaar gemaakt of het Waddenfonds akkoord gaat 
met het ingediende wijzigingsverzoek. 
In 2020 heeft het Waddenfonds 53 (tot 25-11-20) wijzigingsverzoeken ontvangen en behandeld. 
Hieronder wordt de verdeling tussen het type projecten uiteengezet. 

Totaal 2020 BLI Thematisch Majeur 

53 14 28 11 
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De inhoud van de wijzigingsverzoeken zijn divers. Veel voorkomende wijzigingsverzoeken zijn verzoeken 
om verlenging van de projectperiode omdat de planning van het project niet wordt gehaald. Oorzaken 
hiervan kunnen onder andere zijn dat vergunningen niet tijdig worden verkregen, materialen niet tijdig 
worden geleverd, aanbestedingsprocedures langer duren dan verwacht, er voortschrijdend inzicht 
ontstaat waardoor het project inhoudelijk wijzigt, enzovoort. Aangezien er veelal sprake is van complexe 
meerjarige projecten is het logisch dat er wijzigingen in de projectuitvoering ontstaan. 
Ook hebben we in 2020 te maken met Covid-19 maatregelen waardoor sommige projecten vertraging 
hebben opgelopen. 
 
In onderstaande tabel hebben we de binnen gekomen wijzigingsverzoeken in 2020 gecategoriseerd. 

Verlenging projectperiode 35 

Verlening termijn opschortende voorwaarde 5 

Uitstel indiening vaststelling 3 

Wijziging begroting/financiering 7 

Wijziging inhoudelijke activiteiten 1 

Overige wijzigingen 2 

Totaal 53 

  

Covid-19 gerelateerd (van totaal aantal wijzigingsverzoeken) 10 

  

 
In de voorlichtingstrajecten voorafgaand aan nieuwe aanvraagrondes en openstellingen hebben onze 

subsidiespecialisten een actieve rol. Ze geven uitleg over diverse subsidietechnische en projectmatige 

onderwerpen en schuiven aan bij voorlichtingsgesprekken met programmaregisseurs om nationale en 

Europese regelgeving nader toe te lichten.  

Bezwaarschriften en informatieverzoeken 

Het afgelopen jaar zijn er bij het Waddenfonds vier bezwaarschriften ingediend en één 

informatieverzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek ging 

over een langlopend project. Na het opvragen van een zienswijze van de subsidieontvanger is er inzage 

gegeven in de gevraagde stukken.  

Van de vier ingediende bezwaarschriften zijn er drie ingetrokken nadat in een persoonlijk onderhoud 

besluitvorming is toegelicht en onduidelijkheden zijn opgehelderd. In het derde geval is het besluit naar 

aanleiding van het bezwaar gedeeltelijk herzien. In 2020 zijn er bij het Waddenfonds geen klachten 

ingediend. 
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Interviews  

Mirjam Wulfse, algemeen bestuurslid van het Waddenfonds voor de provincie Groningen  

‘De gezamenlijke aanpak is grote winst’ 

,,Als je vanuit Groningen met de auto naar Lauwersoog gaat, voelt het alsof je van de wereld afrijdt. De 

stilte, ruimte en rust die over je neerdaalt. Bijna magisch. Zelf zie je als noordeling soms te weinig de 

waarde van het Waddengebied. Dat komt natuurlijk omdat je er woont en werkt. Maar buitenstaanders 

reageren vaak verbijsterd op de overweldigende landschappen die het Waddengebied heeft. Er is zoveel 

variatie. 

Het Waddenfonds is erg belangrijk voor het Waddengebied. Want het fonds dwingt je als noordelijke 

bestuurders met een gezamenlijke blik te kijken. En natuurlijk zit daar wel eens spanning op. Want 

provincies willen graag ook het beste voor zichzelf. Maar ik zie ook dat een grote groep regionale 

bestuurders gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het Waddengebied zijn gaan dragen. Dat is grote 

winst. Toen het Waddenfonds acht jaar geleden werd overgeheveld van het rijk naar de provincies, was 

ik ook een periode bestuurslid. Ik ben nog altijd blij met die decentralisatie. Want als regionaal bestuur 

weet je veel beter wat er speelt in een regio en waar de bevolking behoefte aan heeft. 

Ik zie dat het Waddengebied met de subsidies uit het Waddenfonds zich in de goede richting ontwikkelt. 

Voor de komende jaren moet we inzetten op de kust. Die kan nog wel wat reuring gebruiken. En dan 

bedoel ik niet grote groepen toeristen, maar investeringen in duurzaam toerisme, die passen bij de aard 

en schaal van de omgeving. 

Wat dat betreft zou het Waddenfonds wel eens wat meer zijn successen uit mogen venten. Neem nou 

de Vitale Kust, een innovatief concept voor een nieuw soort zeedijk, waarbij gekozen wordt voor een 

zachte overgang tussen zee en land in combinatie met landschaps- en natuurontwikkeling. Of het 

project Green Shipping, dat in alle Waddenzeehavens inzet op vergroening van de waddenvloot. 

Prachtige voorbeelden die naar mijn idee meer aandacht verdienen. 

Natuurlijk hoor je ook wel eens kritische geluiden op het fonds. Ik zeg altijd: als het maar herkend en 

erkend wordt. Voorop staat dat het Waddenfonds een aanjager van betekenis is voor ontwikkelingen in 

het Waddengebied. De grootste uitdaging voor de toekomst is dat we dat samen blijven doen.‘’ 
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Gert-Jan Leerink, algemeen bestuurslid van het Waddenfonds voor de provincie Noord-Holland 

‘De stilte is een attractie op zich’ 

,,Tijdens de eerste coronagolf heb ik een voettocht gemaakt langs de waddenkust van Groningen en 

Friesland. In zeven dagen tijd. De stilte in het Waddengebied is een attractie op zich. En dan die 

uitzichten, lopend over de dijk, met aan de ene kant dat prachtige Groninger Hogeland en aan de andere 

kant de kwelders en het Wad. Fenomenaal gewoon. 

Je realiseert je dan meteen ook het eeuwige dilemma waar het Waddenfonds voor staat. De unieke 

kwaliteiten van het Waddengebied moeten behouden blijven, maar de mensen die er leven en werken 

moeten ook een boterham kunnen verdienen. Als lid van het algemeen bestuur zoek ik altijd naar een 

balans tussen die twee. Ik zie dat ook terug in de keuzes die het Waddenfonds maakt. Voor de 

waddenkust betekent dit dat er wordt geïnvesteerd in het trekken van de toerist die rust zoekt in plaats 

van massatoerisme. 

Naast mijn rol als bestuurslid van het Waddenfonds probeer ik in de Provinciale Staten van Noord-

Holland ook een beetje een ambassadeur te zijn voor het Waddengebied. Voor veel statenleden is het 

lastig grip te krijgen op wat er allemaal speelt. De Waddengemeenschap is een wereld op zich. Toch vind 

ik het belangrijk dat ze aangehaakt blijven. 

Op bestuurlijk niveau is dat anders. Ik ben best trots op de gemeenschappelijke inspanning die de drie 

waddenprovincies plegen om het Waddengebied verder te ontwikkelen. Samen kun je zoveel meer dan 

in je eentje. Het Waddenfonds heeft daar een belangrijke rol in. Want door de oprichting van het fonds 

en het gemeenschappelijke Investeringskader Waddengebied zitten de provincies met elkaar om tafel 

om te bepalen wat belangrijk is voor het hele Waddengebied.  

We zijn dus een heel eind op de goede weg. Toch moeten we zo langzamerhand een strategie 

ontwikkelen voor de toekomst. In 2026 wordt het Waddenfonds opgeheven. Maar investeringen in het 

Waddengebied blijven nodig, is mijn overtuiging. Willen we als provincies blijven beschikken over 

voldoende financiële middelen voor het Waddengebied dan moeten we nu al nadenken over een 

vervolg. Het is daarom van groot belang dat we de komende periode zichtbaar maken dat de 

investeringen, die met het Waddenfonds mogelijk zijn gemaakt, een belangrijke impuls zijn voor het 

gebied.” 
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Francine Giskes, voorzitter van de kwaliteitscommissie van het Waddenfonds.  

De kwaliteitscommissie houdt toezicht op het ordelijk functioneren van het Waddenfonds. De commissie 

geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het dagelijks en algemeen bestuur. 

,,De kwaliteitscommissie heeft een intensief jaar achter de rug. We zijn een meer proactieve koers gaan 

varen. Dat betekent dat we ook vaker ongevraagde adviezen geven. Per slot van rekening is het onze 

taak om het Waddenfonds constructief kritisch te volgen en te beoordelen of het geld goed besteed 

wordt.  

Om die reden juichen we als kwaliteitscommissie toe dat onze suggestie om de evaluatie van het 

Waddenfonds naar voren te halen is overgenomen. En nu al plaatsvindt en niet pas in 2021. Daardoor 

weten we eerder wat er goed gaat en wat er beter kan. Bovendien is er dan meer tijd om - als dat nodig 

is – bij te sturen voor de resterende periode tot 2026, het jaar waarin het Waddenfonds ophoudt te 

bestaan.  

Belangrijk is natuurlijk om helder te krijgen in hoeverre de verstrekte subsidies een krachtige bijdrage 

leveren aan de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds. We moeten daar beter zicht op krijgen. Hoe 

is bijvoorbeeld de verhouding tussen investeringen in grootschalige projecten van het Investeringskader 

Waddengebied (IKW) enerzijds en de specifieke projecten van het Waddenfonds anderzijds? En is er 

voldoende sprake van een gelijke verdeling van het geld over ecologische projecten en initiatieven die 

de economie willen verduurzamen? We zien dat er te weinig een beroep gedaan wordt op het 

Waddenfonds als het gaat om de bescherming van de Waddenzee en het wegnemen van bedreigingen. 

De kwaliteitscommissie wil graag weten wat daar nu de oorzaak van is. 

Een ander aandachtspunt van de kwaliteitscommissie is de kennishuishouding van het Waddengebied. 

Het Waddenfonds heeft als opdracht om naast subsidieverlening ook kennis te vergaren over het gebied 

en dat vervolgens voor de toekomst na 2026 goed te borgen. Een cruciaal onderdeel van een goede 

kennishuishouding is de monitoring van projecten: wat was het beoogde doel van de subsidie, heeft het 

daaraan voldaan en in hoeverre dient het de hoofddoelen van het Waddenfonds.  

Natuurlijk realiseer ik me dat monitoring niet eenvoudig is. Het kan lastig zijn om duidelijk te maken wat 

de effecten zijn van een project. Aan de andere kant: een project wordt vaak bedacht om iets te doen 

dat ertoe doet. Dan moet je dat achteraf ook aan kunnen tonen. Je moet in ieder geval plausibel kunnen 

maken dat het geld op de juiste manier geïnvesteerd is.  

Het Waddenfonds is veertien jaar geleden opgericht met een duidelijke reden: het ging niet goed met 

de Waddenzee. Het fonds heeft dus een belangrijke taak, dienend aan het grotere verhaal; dat we iets 

unieks verspelen als we er niet goed op passen. Ik hoop dat het bestuur aan het eind van de looptijd van 

het fonds kan zeggen dat de Waddenzee op z’n minst niet verder is aangetast, maar juist robuuster is 

geworden.” 
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Evaluatie & monitoringssysteem 
 
Monitoring 
Het Waddenfonds heeft een Evaluatie- en Monitoringssysteem (EMS) ontwikkeld, dat beter zicht geeft 
op de bijdrage van de gesubsidieerde projecten en programma’s gezamenlijk aan de hoofdoelen van het 
Waddenfonds en de verwachte effecten (= outcome) van projecten. Het EMS geeft daarmee ook zicht 
op een goede besteding van het subsidiegeld. Het nieuwe instrument verplicht aanvragers van subsidie 
een aantal zaken in hun aanvraag duidelijk te maken: 
  

• het beoogde resultaat van het project (output) 

• de beoogde effecten van het project (outcome) 

• aan welke (gespecificeerde) doelen het project bijdraagt 

• in welke mate het project vervolgens aan deze doelen bijdraagt 

• welke outcome indicatoren daarbij gebruikt moeten worden 
 
In juli 2020 heeft het dagelijks bestuur het EMS de beleidsregel Monitoring & Evaluatie Waddenfonds 
(BME) vastgelegd.  
 
Het systeem heeft betrekking op de thematische openstellingen van het Waddenfonds én op de 
bijdragen van het Waddenfonds aan majeure projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die toegankelijk zijn via de Basismonitoring Wadden. 
Daarin worden zoveel mogelijk alle monitoringgegevens samengebracht en ontsloten. De 
Basismonitoring Wadden geeft informatie over de ontwikkelingen en trends in de Waddenzee en 
daarmee inzicht aan beheerders en gebruikers. Het EMS wordt niet toegepast voor BLI-projecten omdat 
het Waddenfonds die zo laag drempelig mogelijk wil houden. Uiteraard worden de BLI-projecten wel 
beoordeeld op hun resultaten (=output). 
 
Tijdens de implementatie van het EMS in 2019 bleek dat het systeem op een aantal punten nog verfijnd 

moest worden. Daarvoor is in maart 2020 een plan van aanpak Implementatie monitorings- en 

evaluatiesystematiek opgesteld met daarin een zestal ‘sprints’ om de EMS per 1 januari 2021 

operationeel te krijgen. Een aantal sprints zijn inmiddels afgerond. Zo is de indicatoren set voor het 

meten van de outcome verder verfijnd. Er is een werkwijze uitgewerkt voor het toegankelijk maken van 

de indicatoren en voor het bepalen van streefwaarden daarvoor. Het is de bedoeling dat de outcome-

indicatoren en de streefwaarden daarvoor in 2021 door de drie Waddenprovincies zullen worden 

vastgesteld. Het Waddenfonds zal ze dan opnemen in de beleidsregel monitoring en evaluatie. Het 

Waddenfonds heeft geanalyseerd welke ‘inhaalslag’ nodig is voor projecten die al in uitvoering zijn, om 

die alsnog te kunnen evalueren met toepassing van het EMS. De inhaalslag zal voor de majeure en 

thematische projecten in 2021 per project worden uitgevoerd.  

In de aanloop naar de formele ingebruikname van het EMS in maart 2020, is de werking ervan eerst in 

de praktijk getest bij een aantal majeure projecten. Het programma Green Shipping, dat inzet op 

vergroening van de waddenvloot, was het eerste project waarbij het EMS officieel is toegepast.  

Voor een goede beoordeling van subsidieaanvragen is er regelmatig specifieke kennis nodig. Daarvoor 
kan het Waddenfonds gebruik maken van een expertnetwerk. Het expertteam heeft in 2020 op verzoek 
van het Waddenfonds voor een aantal majeure projecten een advies uitgebracht. Het betreft de 
projecten Holwerd aan Zee, Green Shipping, Waddenmozaïek, Zoete toekomst, Op paad lâns it Waad en 
Zoet op Zout.  
 
Voor de Thematische openstelling 2020-1 heeft in september een webinar plaats gevonden over het 
EMS om subsidieaanvragers te informeren wat er van hen wordt verwacht. Het EMS wordt met ingang 
van de Thematische openstelling 2020-1 voor thematische aanvragen toegepast.  



Pagina 25 van 88 
 

 
Evaluatie 
Met behulp van het evaluatie-instrument gaat het Waddenfonds periodiek toetsen of de gesubsidieerde 
projecten bijdragen aan de doelen van het Waddenfonds. Het fundament voor een goede evaluatie ligt 
in de monitoring van output en outcome van een project. Op basis van expert judgement, de 
projectmonitoring en de Basismonitoring Wadden, wordt een duidelijk beeld verkregen van de bijdrage 
van een project aan de Waddenfondsdoelen. De eerste (proef) evaluatie op basis van het EMS staat 
gepland voor 2023.  
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Subsidieverleningsproces 

Zo begeleidt het Waddenfonds een project 

Het Waddenfonds adviseert partijen die een subsidieaanvraag overwegen van tevoren altijd in gesprek 

te gaan met programmaregisseurs en subsidiespecialisten en -adviseurs. 

In dit verkennende gesprek wordt gekeken of een project een bijdrage kan leveren aan de versterking 

en verduurzaming van het Waddengebied. Als het project inderdaad bijdraagt aan één of meerdere 

hoofddoelen van het Waddenfonds, helpen de programmaregisseurs bij het voorbereiden van een goed 

doortimmerde aanvraag. Daarbij wordt ook een subsidiespecialist ingeschakeld, een subsidiespecialist 

kan in een vroeg stadium aangeven wat de subsidie-technische mogelijkheden en beperkingen zijn.  

In de praktijk blijkt dat adviezen van de programmaregisseur en de subsidiespecialist het plan 

inhoudelijk verrijken en versterken.  

Zodra er daadwerkelijk een aanvraag ligt, worden de gegevens in het systeem voor monitoring en 

evaluatie gezet. Als er een voorschotverzoek wordt ingediend, kijkt de subsidiespecialist of daaraan 

tegemoet kan worden gekomen.  

Voor de inhoudelijke toets gaat de aanvraag altijd naar een programmaregisseur die niet betrokken is 

geweest bij de voorbereidende gesprekken. Daarna volgt een tweede beoordeling door een andere 

programmaregisseur om de toetsing zo objectief mogelijk plaats te laten vinden. Deze 

programmaregisseur brengt intern advies uit, vervolgens neemt het bestuur een definitief besluit over 

de subsidieaanvraag en de hoogte ervan.  

Krijgt een project subsidie, dan blijft de subsidiespecialist als aanspreekpunt betrokken zo lang het 

project loopt. Daarnaast vervult de subsidiespecialist ook intern een belangrijke rol door de kosten en 

planning van het project bij te houden, de jaarlijkse rapportages te beoordelen, eventuele 

wijzigingsverzoeken te verwerken en te adviseren over eventuele bijstellingen van het projectplan. Vaak 

gebeurt dat in samenspraak met de programmaregisseur. 
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Jaarcijfers 
In hoofdstuk 2 is de jaarrekening over 2020 te vinden. Hiermee legt het bestuur van het Waddenfonds 

financiële verantwoording af over het gevoerde beleid. Voor een eerste indruk hierbij alvast een 

samenvatting van de meest relevante cijfers, de verkorte balans.  

In het overzicht zijn de baten en lasten en het financieel resultaat opgenomen (raming en realisatie). Bij 

de realisatie over 2020 gaat het onder andere om de volgende posten, die in de Jaarrekening nader 

worden toegelicht: 

 

 

 

  

Baten

Decentralisatie-uitkering 28.878.000

Rente 424.500

Vrijval uit projecten 111.485

29.413.985

Lasten

Beschikte subsidies (toegevoegd aan OP) 5.072.014

Majeure projecten 6.974.339

Waddenacademie 1.200.000

Monitoring 17.516

Ontwikkelbudget 132.164

Organisatiekosten 2.490.216

15.886.249

Saldo van baten en lasten 13.527.736

Onttrekking aan de algemene reserve 850.000

Onttrekking aan overloop bestemmingreserve 8.795.300

Onttrekking aan reserve Majeure projecten 25.612.500

Mutatie reserves naar Majeure projecten -35.138.161

Mutatie reserves naar overloop bestemmingsreserve -8.780.685

Gerealiseerde resultaat 4.866.690
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Verdeling Ecologie en Economie over de volledige looptijd van het Waddenfonds, op basis van 

verleningen/reserveringen en vaststellingen. 

 

De verdeling volgt uit hoe en in welke mate een project bijdraagt aan de thema’s en hoofddoelen van 

het Waddenfonds. Dit is maatwerk en wordt per project beoordeeld. De werkwijze is daarbij als volgt: 

Na het indienen van een aanvraag vindt bij de beoordeling van de aanvraag een toetsing plaats of, hoe 

en in welke mate wordt bijgedragen aan 1 of meerdere hoofdoelen. Na een positief besluit vindt dan op 

basis hiervan bij de toerekening plaats. De beheerorganisatie legt de bijdrage aan de doelen en thema’s 

vast in de administratie. 

 

vastgestelde projecten in 2020 

 

Toelichting: De opgenomen vrijval betreft het bedrag uit vastgestelde projecten in 2020 dat vrijvalt naar 

de algemene reserve van het Waddenfonds. Wanneer Majeure projecten gedeeltelijk over een boekjaar 

zijn vastgesteld, valt de resterende subsidie vrij naar het gereserveerde budget voor het specifieke 

project.  
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Uitgelichte projecten 
De gekozen projecten tonen aan dat er op veel fronten wordt geïnvesteerd in het Waddengebied. 

Hoewel de initiatieven zeer divers zijn, sluiten ze allemaal aan bij de hoofddoelen van het Waddenfonds 

en dragen zo bij aan de verdere ecologische en economische ontwikkeling van het Waddengebied. Voor 

een impressie worden hieronder vier projecten uitgelicht.  

Prins Hendrikzanddijk  
Dit project is in 2020 vastgesteld 
 
Aanvrager: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Totale investering: € 55.746.555,-,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 12.240.000,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 12.240.000,-  
Andere overheden: € 1.637.500,- 

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 41.869.055,- 

 

Thema: 3. Bodem, water, licht en geluid en themalijn Natuur 

 
De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is op een unieke en natuurlijke manier met zand 
versterkt. Voor de traditionele zeedijk, die toe was aan versterking, is een gevarieerd zandig 
gebied met een dynamisch karakter gerealiseerd, passend bij de Waddenzee. Hiervoor is ruim 
vijf miljoen kuub zand gebruikt. De nieuwe buitendijkse geleidelijke overgang van water naar 
land slaat twee vliegen in één klap: een toekomstbestendige zeewering en versterking van 
natuurwaarden.  
Zo is er 200 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd met een zoet-zout overgang en een 
broedeiland. Ook is een voet- en fietspad aangelegd en een vogelkijkhut gebouwd.  
De komende dertig jaar wordt het project gevolgd om te zien of deze zandige en innovatieve 
dijkvariant ook elders in het Waddengebied en Nederland kan worden toegepast.  
Het werk is uitgevoerd onder aanvoering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft 

twee jaar korter geduurd dan gepland. De Prins Hendrikzanddijk won tijdens de uitvoering de 

tweejaarlijkse WOW-prijs voor de beste samenwerking bij waterschapprojecten. De totale kosten van 

het project bedragen € 55 miljoen, waarvan het Waddenfonds ruim € 12 miljoen heeft gefinancierd. 
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Green Shipping  

Aan dit project is in 2020 subsidie verleend bij de meerjarig grote projecten (majeur – IKW) 

Aanvrager: Vereniging FME 
Totale investering: € 26.140.643,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 8.000.000,- 
Andere overheden: € 2.647.843,- 

Private bijdrage: € 15.492.799,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Havenontwikkeling en natuurverbetering 

Draagt bij aan hoofddoelstelling B en C van het Waddenfonds 

 

Met een bijdrage van € 8 miljoen uit het Waddenfonds kan gestart worden met een omvangrijk 

investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de Waddenzee. Het project Green 

Shipping wil de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. Daardoor moet de CO2-

uitstoot in 2030 met 60 % zijn afgenomen. Ook moeten alle schepen in de beroepsvaart in dat jaar op 

waterstof varen. De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar € 26 miljoen. 

Het project is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW) van de drie Waddenprovincies, 

een meerjarig programma om grote investeringen in de Waddenregio mogelijk te maken.  

Green Shipping is in meerdere opzichten belangrijk voor de Waddenzee. Met innovaties zorgen we 

ervoor dat een belangrijke sector als de scheepvaart klaar wordt gemaakt voor de toekomst Bij Green 

Shipping zijn een groot aantal partijen betrokken. Het project wordt uitgevoerd onder regie van FME, de 

ondernemersorganisatie voor de technologisch industrie. Het bedrijfsleven draagt tweederde bij aan de 

totale investering.  

Minder olievervuiling 

Green Shipping realiseert niet alleen voor minder CO2-uitstoot maar ook voor een grote reductie van 

koolstofmonoxiden, zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen op de Waddenzee. Daarnaast maken 

schepen die elektrisch worden aangedreven amper geluid en zorgen zo voor rust in de Waddenhavens. 

Ook wordt de kans op olievervuiling door lekkage of rampen verkleind.  

Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan de eerste vijf tot 2024 worden 

uitgevoerd. De komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring 

opgedaan met het ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Botenbouwers in de 

Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van de 

scheepvaart.  

Het eerste project heet Waterstof voor walstroom, een pilot waarbij een mobiele brandstofcel-

aggregaat op basis van waterstof wordt ontworpen en getest in Groningen Seaports en de havens van 

Den Helder en Harlingen. Deze installatie kan groene stroom leveren aan schepen, ook op plekken in 

havens waar vaste walstroom niet voorhanden is, omdat de aanlegkosten hoog zijn. 

Een ander project is de ombouw van het zeiljacht Ecolution om zo op waterstof te kunnen varen. Als dit 

lukt kunnen ook andere middelgrote en grotere schepen volgen.  

Behalve het varen op waterstof wordt ook onderzocht of bio methanol in een brandstofcel geschikt kan 

worden gemaakt voor elektrische aandrijving van schepen.  
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De twee laatste projecten worden gerealiseerd in de haven van Den Helder. Daarbij wordt een 

servicevaartuig ontwikkeld dat elektrisch vaart op waterstof. Het schip zal onder andere gebruikt 

worden door onderzoeksinstellingen.  

Daarnaast wordt een lokaal zonnepark gebouwd, een elektrolyseer die de zonnestroom omzet in 

waterstof, een leiding om die waterstof naar de haven in Den Helder te brengen en een opslagtank voor 

waterstof.  

  



Pagina 32 van 88 
 

Kongsi van de kooieend  
Dit project is in 2020 vastgesteld. 
 
Aanvrager: Stichting Landschapsbeheer Groningen 
Totale investering: € 2.874.116,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 2.303.136,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 2.303.136,- 
Andere overheden: € 447.787,- 

Private bijdrage: € 123.193,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Werelderfgoed en Recreatie – subsidieregeling : 2014-1 

 
Het project richtte zich op de restauratie en het behoud van 24 eendenkooien, verspreid over het 
Waddengebied. De kooien zijn zowel in eigendom van particulieren als natuurbeheerorganisaties. Een 
aantal kooien heeft een nieuwe functie gekregen, van andere is alleen de inrichting geoptimaliseerd. Op 
hoofdlijnen gaat het om baggeren en uitdiepen van kooiplassen, graven van waterlopen en plaatsen van 
stuwen, vervangen van beschoeiingen, restaureren en vernieuwen van vanginrichtingen, kooihuisjes en 
kooibossen. Ook worden de kooien geschikt gemaakt voor recreatie, educatie en onderzoek. De 
initiatiefnemers vormen een beheerdernetwerk (de ‘kongsi’) voor een goede afstemming tussen de 
functies van de kooien in de verschillende deelgebieden. Elke kooi heeft zijn eigen karakter en functie, 
samen vertellen ze het verhaal van de eendenkooi in het Waddengebied. Om dit te realiseren is een 
beschrijving van alle 29 nog aanwezige eendenkooien in het Waddengebied gemaakt op basis van 
bestaande informatie en aanvullende informatie uit archiefonderzoek en interviews. Verder is een 
educatief programma ontwikkeld en een pilot met drie scholen uitgevoerd.  
Het project heeft meer opgeleverd dan was beoogd, met name voor de bevolking en voor de 

gemeenschapszin in de Waddenregio. Acht eendenkooien hebben na afronding de hoofdfunctie 

Gemeenschapskooi gekregen en worden nu volledig gerund door vrijwilligers. 
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Ameland Academy  

Aan dit project is in 2020 subsidie verleend binnen de subsidieregeling “Budget Lokale Innovatie” 

 

Aanvrager: Stichting Horeca Ameland 
Totale investering: € 147.700,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 53.000,-  

Private bijdrage: € 44.700,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 

Horecaondernemers op Ameland gaan een speciale academie opzetten voor het opleiden van 

horecapersoneel op het eiland. De laatste jaren is er een grote vraag naar horecapersoneel op de 

Waddeneilanden. Om daarin te voorzien kunnen mensen tussen de 16 en 35 een opleiding volgen aan 

de Ameland Academy. Daarnaast krijgen de studenten ook woonruimte op het eiland en na hun diploma 

een baan met een CAO-conform salaris. 

Het is de bedoeling dat de afgestudeerde horecamedewerkers op het eiland blijven wonen, wat 

daarmee bijdraagt aan het behoud van de sociale structuur en cohesie op het eiland.  

De deelnemers volgen naast het reguliere scholingstraject ook een speciaal lesprogramma, waarin ze 

leren over de specifieke eilandgastronomie. 

Diverse partijen werken samen in dit project, waaronder de gemeente Ameland, de VVV, Rabobank, 

Koninklijke Horeca Nederland en ROC Friese Poort. De totale kosten zijn 147.700 euro, waarvan het 

Waddenfonds 50.000 euro bijdraagt. 
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Subsidieplafonds 2020 

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stelde voor het jaar 2020 drie subsidieplafonds vast, zie 

tabel. Voor de financiering door het Waddenfonds van de Kennishouding en het Investeringskader 

Waddengebied geldt een andere systematiek dan het vaststellen van een subsidieplafond, deze worden 

onder de tabel toegelicht. 

lopende en beschikbare budgetten 2020 

 

Waddenacademie 

Voor de Kennishuishouding wordt geen aparte regeling opgesteld maar wordt gebruik gemaakt van de 

boekjaarsystematiek. In 2020 heeft de Waddenacademie € 1.200.000,- ontvangen om de met haar 

afgesproken taken uit te voeren. 

Majeure projecten 

Voor projecten van het IKW zijn er geen aparte subsidieregelingen en openstellingen. Het gaat hier in 

veel gevallen om grootschalige programma’s met meerdere deelprojecten over meerdere jaren. 

Aanvragen betreffen projecten die een meerjarige looptijd hebben. Dit betekent concreet dat deze 

aanvragen vergezeld gaan met een begrotingswijziging die door het algemeen bestuur van het 

Waddenfonds moet worden vastgesteld. Op deze wijze wordt op dat moment een reservering in de 

begroting voor een dergelijk project voor meerdere jaren gedaan. In 2020 betrof de reservering € 

28.256.638,-. De beschikkingen voor dergelijke projecten worden in één keer voor de totale looptijd 

afgegeven. 
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Subsidieaanvragen 
 

In 2020 heeft het Waddenfonds in totaal 92 subsidieaanvragen ontvangen of behandeld. Daarvan zijn er 

41 verleend. Voor de subsidieregeling Waddenfonds 2019-01 zijn 31 aanvragen ingediend, daarvan zijn 

er 10 verleend, 1 aanvraag is niet in behandeling genomen en 20 aanvragen zijn afgewezen. Voor de 

subsidieregeling BLI zijn 41 aanvragen ingediend, 25 zijn verleend en 16 afgewezen. Voor de 

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020-01 (STUW) zijn 12 aanvragen ingediend. In 

2020 is één aanvraag afgewezen, 11 zijn in behandeling. 

Er zijn 8 Majeure projecten, via het investeringskader Waddengebied, ingediend. Daarvan zijn 6 in 2020 

verleend, 2 zijn nog in behandeling. 

behandelde en ontvangen aanvragen in 2020 

 

Afgewezen subsidieverzoeken 

 

In 2020 is ongeveer 40% van de aanvragen afgewezen. Daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren. 

Soms blijkt dat tijdens het beoordelingstraject er geen zicht is op cofinanciering of dat de kans te klein is 

dat de benodigde vergunningen worden verleend. Ook worden aanvragen afgewezen omdat een project 

economisch niet haalbaar is, er geen realistisch businessplan ligt of het exploitatieplan niet voldoende 

onderbouwd is.  

  

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=8a5f4ad5-be31-4f28-8e40-5bf98437a2c7&reportObjectId=9ece42f2-87ac-4061-8974-f775354ff440&ctid=414deb5b-d7df-4aea-a025-380c90e4e717&reportPage=ReportSection1fcbcdea7369e1d19fae&pbi_source=copyvisualimage
https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&groupObjectId=8a5f4ad5-be31-4f28-8e40-5bf98437a2c7&reportObjectId=9ece42f2-87ac-4061-8974-f775354ff440&ctid=414deb5b-d7df-4aea-a025-380c90e4e717&reportPage=ReportSection1fcbcdea7369e1d19fae&pbi_source=copyvisualimage
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Verleende subsidies in 2020 

 

In 2020 hebben we in totaal 41 projecten vanuit de Thematische openstelling, Budget Lokale innovaties 

en via het investeringskader Waddengebied gesteund. Stuk voor stuk maken ze het Waddengebied 

rijker en robuuster. De aanvragers zijn verenigingen, stichtingen, overheidsorganisaties en 

samenwerkende ondernemers die het Waddengebied allemaal een warm hart toedragen. Bij elkaar 

opgeteld heeft het Waddenfonds aan deze 41 projecten € 33 miljoen subsidie verleend. De bijdragen 

van de andere financiers daarbij opgeteld, gaat het in 2020 om een totaalbedrag van ongeveer 87 

miljoen euro aan investeringen in het Waddengebied.  

In bijlage 1 wordt elk project, waar in 2020 een subsidie aan verleend is, beschreven. Bijlage 1 is 

onderverdeeld in vijf paragrafen:  

1) Verleningen Budget Lokale Innovaties 

2) Verleningen Thematische openstelling 2019-01 

3) Verleningen Majeure projecten (Investeringskader Waddengebied)  

4) Duurzame kennishuishouding 

5) Vastgestelde projecten in 2020 

verleende subsidies in 2020 

De Tweede kamer heeft het Waddenfonds bij de oprichting een duidelijke opdracht meegegeven: aan 

het eind van de rit in 2026 moet er evenveel geld in duurzame economie als in natuurprojecten zijn 

geïnvesteerd. De verdeling van de verleende subsidie over ecologie en economie in 2020: 56 % voor 

ecologie en 44 % voor duurzame economie. Over de volledige looptijd is de verdeling tot en met 2020, 

gebaseerde op verleende subsidies, 53% voor ecologie en 47 % voor economie. 
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Historisch staatje geplande en actuele einddata projecten 
Toelichting: 
Voorbeeld 2013: van projecten die oorspronkelijk een geplande einddatum hadden in 2013 is 78% 
ongewijzigd, 11% tot 2016 en 11% tot 2019 uitgesteld. Ook is bijvoorbeeld één project met een geplande 
einddatum in 2022 in 2020 afgerond en vastgesteld. 
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Verleende subsidies 2020: Budget Lokale Innovaties (BLI). 

 

verleende subsidie BLI 2020 

 

 

Uit het Budget Lokale Innovatie (BLI) is in 2020 voor € 1.014.616,- aan 25 projecten subsidie verleend. 

De projecten dragen op lokaal niveau bij aan de verduurzaming en leefbaarheid van het Waddengebied 

en daarmee aan een lokale duurzame economie. Per aanvraag is er maximaal €50.000,- beschikbaar 

gesteld. Het dagelijks bestuur kent BLI-subsidies toe en besluit meteen ook over vaststelling. Subsidies in 

het kader van BLI worden volledig toegerekend aan duurzame economische ontwikkeling. 

 

Op 16 juni 2020 is door het dagelijks bestuur besloten de regeling te verlengen tot 29 januari 2021 en 

het subsidieplafond op te hogen met € 500.000,- naar € 2.000.000,-. Dit besluit is genomen om de 

continuïteit voor deze regeling te borgen. In 2018 en 2019 is er totaal € 704.646,- verleend aan 

projecten, in 2020 was er daarom in totaal € 1.295.354,- beschikbaar binnen het budget BLI.  
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Verleende subsidies: Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 

 

 

De Thematische openstelling 2019-01 richtte zich op projecten die betrekking hebben op één (of meer) 

van de acht thema’s van het Waddenfonds (1. Natuur; 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en 

landschapsontwikkeling; 3. Bodem, water, licht en geluid; 4.Duurzame recreatie en duurzaam toerisme; 

5. Verduurzaming energiehuishouding; 6. Duurzame Waddenhavens; 7.Duurzame visserij; 8. Duurzame 

agrarische sector.). Per project kon maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd. Voor de 

regeling, die sloot op 21 januari 2020, zijn 31 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan is één aanvraag te 

laat ontvangen en ingetrokken door de aanvrager, zijn 11 aanvragen niet-ontvankelijk verklaard en 

afgewezen en 19 aanvragen ter beoordeling voorgelegd aan de externe deskundigencommissie. De 

commissie heeft vervolgens de tien projecten met de hoogste ranking voorgedragen voor 

subsidietoekenning. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft in juni 2020 volgens het advies 

van de commissie definitief besloten de aanvragen voor in totaal € 4.047.094,- te honoreren.   

 

Verleende subsidies : Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2020-01 

 

Op 13 oktober is de Thematische subsidieregeling 2020-01 beperkt opengegaan voor:1.“Bodem, water, 

licht en geluid”; 2.“Verduurzaming energiehuishouding”; 3. “Landschapsontwikkeling en cultuurhistorie” 

en 4. “Aquaculturen”. Er konden subsidieaanvragen worden ingediend tot en met 31 december. De 

subsidie wordt beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond bedraagt € 4 

miljoen. In 2020 zijn er twaalf aanvragen ingediend, waarvan er één is afgewezen. Eén aanvraag is door 

de aanvrager ingetrokken. De besluitvorming over de andere aanvragen zal in 2021 plaats vinden. 

 

verleende subsidie thematisch 2020 

 

  



Pagina 40 van 88 
 

Verleende subsidies meerjarige grote projecten via het Investeringskader Waddengebied (IKW) 

 

Verleende subsidie IKW 2020 

 

 

In 2020 is door het algemeen en dagelijks bestuur Waddenfonds € 28.289.638,- miljoen verleend 

aan zes nieuwe meerjarige, grote projecten van het Investeringskader Waddengebied. De 

projecten leveren een substantiële bijdrage aan het realiseren van de hoofddoelen van het 

Waddenfonds. Hieronder een overzicht van de nieuwe meerjarige toekenningen in 2020. 

 

  

Projectnaam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal per project

De donkerte van het 

waddengebied

€ 496.016 € 219.800 € 472.200 € 314.800 € 1.502.816

Holwerd aan Zee € 205.000 € 67.500 € 2.175.500 € 5.609.000 € 255.500 € 17.500 € 8.330.000

Vitale Kustzone 

Lauwersmeergebied

€ 200.000 € 500.000 € 1.200.000 € 2.200.000 € 3.200.000 € 1.000.000 € 8.300.000

Zoete Toekomst € 595.000 € 85.000 € 0 € 170.000 € 850.000

Green Shipping Waddenzee € 683.591 € 2.509.100 € 3.153.963 € 1.322.677 € 330.669 € 8.000.000

Op paad lâns it Waad € 24.100 € 361.500 € 506.100 € 120.600 € 120.600 € 120.600 € 50.400 € 1.303.900

TOTAAL PER JAAR € 2.203.707 € 3.742.900 € 7.507.763 € 9.737.077 € 3.906.769 € 1.138.100 € 50.400
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Duurzame Kennishuishouding 

Een belangrijke doelstelling van het Waddenfonds is het ontwikkelen van kennis over het 

Waddengebied en het borgen ervan voor toekomstige generaties. In de vorm van een boekjaarsubsidie 

kreeg de Waddenacademie ook in 2020 € 1,2 miljoen voor de uitvoering van haar taken.  

 
Advieskostenvoucher  

Om de kwaliteit van de subsidieaanvragen en ingediende projecten te verhogen, heeft het 

Waddenfonds voor de Thematische openstelling 2019 een extra subsidieregeling voor advieskosten nog 

eens ingezet. Voor het inhuren van externe adviseurs bij de voorbereiding van een aanvraag, was er 

maximaal € 5000,-- subsidie beschikbaar in de vorm van een adviesvoucher. De adviesvoucher werd pas 

vergoed, nadat er bij het Waddenfonds een ontvankelijke subsidieaanvraag voor het hele project was 

ingediend.  

 

In totaal zijn er 41 vouchers gedurende de indieningsperiode in 2019 aangevraagd. Na sluiting van de 

Thematische openstelling op 21 januari 2020 zijn er 14 aanvragen voor een adviesvoucher door het 

Waddenfonds definitief vastgesteld. In totaal is € 69.179,- uitbetaald.  

Voor de Thematische openstelling 2020-01 is de regeling Advieskostenvoucher niet meer ingezet omdat 

de effectiviteit van de regeling onvoldoende duidelijk is geworden.  
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1 Paragrafen  
 

Paragraaf 1 Bedrijfsvoeringskosten 
 
In het overzicht van baten en lasten is de post organisatiekosten weergegeven. Deze post bestaat uit 

personeelskosten en bedrijfsvoering kosten.  

Ter ondersteuning van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur is een kleine organisatie ingericht. Er 
is standaard sprake van een directeur/secretaris, plaatsvervangend directeur/controller, vijf 
programmaregisseurs en ondersteuning. Overige standaard substantiële personeelskosten betroffen 
inhuur van de beheerfunctie. Deze functie wordt uitgevoerd door de afdeling Subsidies van de provincie 
Fryslân. De overige ondersteunende diensten op het gebied van financiën, personeel, archief, 
communicatie, informatie en juridische zaken zijn structureel ingehuurd van de provincie Fryslân (als 
gevolg van art. 9 bestuursakkoord).  
Ten slotte zijn in de bedrijfsvoeringskosten opgenomen de kosten van werkplekken, huisvestingskosten, 
bureaukosten en ook externe inhuur voor specifieke en specialistische advisering.  
 
De organisatiekosten bedragen in principe maximaal 5%3 van het gemiddelde van de rijks(jaar)dotaties 
tot het einde van de looptijd van het Waddenfonds (2026). Daarbij is afgesproken dat er prudent met de 
beschikbare ruimte voor bedrijfsvoeringskosten wordt omgegaan.  
 
Werkzaamheden voor de uitvoering van het Investeringskader Waddengebied maakten duidelijk dat 
deze norm niet gehandhaafd kon blijven als de uitvoering op een verantwoord niveau plaats zou 
moeten (blijven) vinden. In 2019 zijn de uitvoeringskosten nader bekeken met betrekking tot de 
personele inzet die annex is met subsidieverlening en beheer. De uitkomsten daarvan hebben duidelijk 
gemaakt dat een formatieve uitbreiding van de organisatie nodig bleek tot 7.4%. Daartoe is een wijziging 
van de begroting vastgesteld in het algemeen bestuur van 3 juli 2020. Daarmee is er een solide basis 
gevormd voor het op peil brengen van de beheer en regie taken van het fonds. Ook was daarmee een 
solide basis aanwezig om de dienstverleningsovereenkomst met de provincie Fryslân een vervolg te 
geven. 
 

Paragraaf 2 Financiering 
Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen. De kaders voor het op een 

verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden gevormd door de Financiële 

Verordening en de wet Financiering decentrale overheden (Fido).  

Ontwikkeling financieringssaldo 

Dit betreft het saldobedrag dat het Waddenfonds ontvangen heeft tot ultimo 2020 maar nog niet heeft 

uitgegeven. Het saldo aan liquide middelen en deposito’s bedroeg begin 2020 € 182 miljoen positief. 

Het saldo is gedurende het jaar iets toegenomen tot € 188 miljoen eind 2020. Medio december 2013 is 

de Wet Schatkistbankieren van kracht geworden. Dit houdt in dat decentrale overheden hun overtollige 

geldmiddelen verplicht bij het Ministerie van Financiën dienen onder te brengen. Ultimo 2020 stond er 

een bedrag van € 151 miljoen in rekening-courant en een bedrag van € 30 miljoen in twee deposito’s bij 

het Agentschap van Financiën. De deposito’s lopen tot respectievelijk 2021 en 2023. Met de afloop 

 
3 “ In de ontwerpbegroting Waddenfonds 2016 wordt uitgegaan van maximaal 5 % bedrijfsvoeringskosten. Dit percentage is gebaseerd op het 

gemiddelde van de Rijks(jaar)dotaties aan het Waddenfonds en bedraagt € 1.750.000,--. Wij achten dit een noodzakelijk bedrag voor een 

kwalitatief verantwoorde bedrijfsvoering. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragrafen 5.2 en 6.2.2. van de ontwerpbegroting 

Waddenfonds 2016.” 
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ervan komen er minder rente-inkomsten binnen. Daarmee is in de begroting 2021 rekening gehouden. 

En zal ook in komende begrotingen rekening worden gehouden. 

Beleggingen/ontvangen rente 

Het grootste gedeelte van de tijdelijk overtollige geldmiddelen wordt op rekening-courant bij het 

Agentschap van Financiën aangehouden. De rentevergoeding hierop is gebaseerd op eonia, het 

eendaags interbancaire rentetarief. Het eonia% was in heel 2020 negatief, echter het Agentschap 

hanteert een minimaal rentetarief van 0%.  

Daarnaast wordt er sinds eind april 2014 belegd in twee langlopende deposito’s van elk € 15 miljoen bij 

het Agentschap van Financiën. Rente Totaal 2020: € 424.500,-- 

Overzicht deposito’s: 

Bedrag Looptijd Datum ingang Datum afloop Rente% Rente 2020 

€ 15.000.000 7 jaar 30-04-2014 30-04-2021 1,22 € 183.000 

€ 15.000.000 9 jaar 30-04-2014 02-05-2023 1,61 € 241.000 

 

Ontwikkeling financiële markten 

De ECB heeft in 2020 de refirente op 0,00% gehouden. De renteniveaus op de geld- en kapitaalmarkt zijn 

ook in 2020 onverminderd laag.  

Risicobeheer treasury 

De belangrijkste risico’s voor de GR Waddenfonds waren en zijn: renterisico en kredietrisico. De 

volgende maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen. 

Renterisicobeheer 

Vanuit de wet Fido worden richtlijnen gegeven voor het renterisico voor korte- en lange 

termijnfinanciering. Het renterisico op kortlopende financieringen wordt beperkt door een zogenaamde 

kasgeldlimiet, 8,2% van de begroting. De GR Waddenfonds heeft overtollige liquiditeiten en maakt geen 

gebruik van kortlopende financieringen.  

Voor de lange termijnfinancieringen geldt de renterisiconorm, die is van toepassing op vaste schulden 

en aangetrokken geldleningen. De GR Waddenfonds heeft geen langlopende schulden.  

Kredietrisicobeheer 

Het kredietrisico van de GR Waddenfonds is zeer gering. Tijdelijk overtollige geldmiddelen worden op 

basis van de Wet Schatkistbankieren uitsluitend en verplicht belegd bij het Ministerie van Financiën. De 

GR maakt geen gebruik van derivaten.  

Een nieuw risico betreft Covid. Het gaat dan om een risico dat niet alle middelen zoals ze 

geprognosticeerd zijn, ook worden uitgegeven. Eenvoudig omdat er mogelijk minder ‘ondernemerschap’ 

in de markt is en er dus minder behoefte is aan cofinanciering. In 2020 is daarvan nog niet gebleken 

maar het zou komende jaren kunnen ontstaan. Het kan zijn dat dus later dan beoogd subsidies verstrekt 

gaan worden. En daarmee ook de afrekeningen later gaan optreden. Dat vergt dat het fonds rekening 

moet houden met (extra) beheer- en afwikkellasten na 2026. Dit risico wordt in de gaten gehouden en 

zal zo nodig in de toekomst tot reservering van organisatielasten aanleiding geven.  
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Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de GR Waddenfonds in staat is om financiële 

risico’s op te vangen zonder dat wijziging van beleid noodzakelijk is. In de werkwijze voor de subsidies 

worden beschikte subsidies ook gereserveerd als verplichtingen waarmee de uitgaven één op één lopen. 

Door met subsidieplafonds te werken kan het bestuur sturing houden en een programma voor dat jaar 

limiteren op het moment dat het bereiken van de doelen van het Waddenfonds in gevaar komen. 

Daarmee worden risico’s als minimaal ingeschat.  

In 2020 is er een verandering toegepast met betrekking tot de wijze van verlening bij subsidies voor 

majeure projecten. Aanleiding daarvoor vormde de behoefte aan meer zekerheid (en bv daardoor 

makkelijker verkrijgen van cofinanciering) bij subsidieaanvragers. Wat is er veranderd: Nadat het 

algemeen bestuur door het dagelijks bestuur gelegenheid was gegeven haar wensen en bedenkingen te 

uiten, en akkoord ging met de wijziging van de begroting, werd door het dagelijks bestuur een 

meerjaren reserveringsbrief verstuurd. 

De reserveringsbrief is vervangen door een meerjaren beschikking. Uiteraard onder voorbehoud van de 

vaststelling door het algemeen bestuur van toekomstige begrotingen.  

Het feit van verandering van reservering naar beschikking zou een verhoogd risico voor het 

Waddenfonds kunnen impliceren. Echter: de beschikking wordt nadrukkelijk aan voorwaarden 

gekoppeld. Bijvoorbeeld voorwaarden m.b.t. sluitende voortgang en tussenrapportages alvorens er 

weer een voorschot zal worden uitbetaald.  

Een ander risico zou kunnen ontstaan als een subsidieaanvrager een bezwaar- en beroep procedure 

instelt tegen een afgewezen aanvraag. Om een eventuele honorering van bezwaar- en beroepschriften 

te kunnen dekken wordt 20% van het gedecentraliseerde jaarbudget als weerstandsvermogen 

aangehouden. Voor de berekening van het weerstandsvermogen wordt het jaarbudget vanaf 2018 van 

bijna € 29 miljoen gehanteerd. Hiermee wordt het weerstandsvermogen op € 5,8 miljoen berekend. Dit 

bedrag wordt binnen de algemene reserve afgezonderd van de vrij aanwendbare middelen.  

In het uit te werken plan om tot afronding van het Waddenfonds te komen wordt ook het 

weerstandsvermogen betrokken. Onderdeel van dit plan zal zijn hoe om te gaan met het 

weerstandsvermogen. 

Bij de organisatiekosten (onvoorzien) betreft het de materiële risico’s (als huurcontract of personele 

conflicten). De materiële risico’s worden als marginaal ingeschat. Uitgangspunt is dat eventuele risico’s 

binnen de begrote organisatiekosten kunnen worden opgelost 
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1A. Netto schuldquote

(bedragen x € 1.000)

Bij jaarrekening ultimo jaar jaarrekening 2019 begroting 2020 jaarrekening 2020

A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) -                              -                        -                           

B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 1.621                           1.209                    1.235                       

C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 72.480                         69.770                  64.715                     

D. Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) 30.000                         30.000                  30.000                     

E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 151.957                       153.070                 157.353                    

F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 19                               28                         8                             

G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 812                              286                       286                          

H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves) 29.308                         32.057                  29.414                     

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -371% -351% -414%

Toelichting: een negatieve schuldquote geeft aan dat er per saldo sprake is van een overschot aan middelen.

Aangezien het Waddenfonds alleen middelen besteed die ze ontvangt van het Rijk in het kader van het Bestuursakkoord

Decentralisatie Waddenfonds en de provincies geen middelen beschikbaar stellen, zal het Waddenfonds niet meer geld 

uitgeven dan dat ze uiteindelijk van het Rijk zal ontvangen.

(bedragen x € 1.000)

Bij jaarrekening ultimo jaar jaarrekening 2019 begroting 2020 jaarrekening 2020

A. Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) -                              -                        -                           

B. Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) 1.621                           1.209                    1.235                       

C. Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) 72.480                         69.770                  64.715                     

D. Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f) 30.000                         30.000                  30.000                     

E. Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) 151.957                       153.070                 157.353                    

F. Liquide middelen (cf art. 40 BBV) 19                               28                         8                             

G. Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) 812                              286                       286                          

H. Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (excl. mutaties reserves) 29.308                         32.057                  29.414                     

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -371% -351% -414%

Toelichting: een negatieve schuldquote geeft aan dat er per saldo sprake is van een overschot aan middelen.

De quote is hetzelfde als bij 1A, het Waddenfonds verstrekt tot op heden geen leningen.

Financiële kengetallen Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
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(bedragen x € 1.000)

Bij jaarrekening ultimo jaar jaarrekening 2019 begroting 2020 jaarrekening 2020

A. Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 108.688                       112.404                 122.218                    

B. Balanstotaal 182.790                       183.383                 188.167                    

Solvabiliteit (A/B) x 100% 59% 61% 65%

Toelichting:

Hoe hoger de solvabiliteit van een onderneming, hoe gezonder het bedrijf. Een solvabiliteitsratio van 25% – 40% wordt 

als gezond gezien. Het Waddenfonds is een tijdelijke regeling tot en met het jaar 2026 die tot doel heeft de middelen 

van het Waddenfonds te besteden in de Waddenprovincies. Aan het eind van de regeling zal de solvabiliteit de 0% naderen.

Niet van toepassing bij GR Waddenfonds

(bedragen x € 1.000)

Bij jaarrekening ultimo jaar jaarrekening 2019 begroting 2020 jaarrekening 2020

A. Totale structurele lasten 33.019                         38.160                  15.886                     

B. Totale structurele baten 29.308                         29.308                  29.414                     

C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves 30.604                         26.405                  43.918                     

D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 38.488                         34.408                  34.408                     

E. Totale baten 67.796                         63.716                  63.822                     

 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100% 6% -1% 6%

Toelichting:

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening is.

Niet van toepassing bij GR Waddenfonds

5. Belastingcapaciteit

2. Solvabiliteitsratio

3. Kengetal grondexploitatie

4. Structurele exploitatieruimte
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Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen 
In de paragraaf kapitaalgoederen dient inzicht te worden gegeven in het onderhoudsprogramma van de 
kapitaalgoederen (zoals wegen, gebouwen en openbare ruimte), de financiële consequenties en de 
vertaling hiervan in de begroting. Deze paragraaf is voor de GR Waddenfonds niet van toepassing. 

 

Paragraaf 5 Grondbeleid 
Deze paragraaf is niet van toepassing. 

 

Paragraaf 6 Lokale Heffingen 
Deze paragraaf is niet van toepassing. 

 

Paragraaf 7 Verbonden partijen 
Verbonden partijen zijn vennootschappen, stichtingen of verenigingen waarin de GR Waddenfonds 

deelneemt. Deze zijn niet aan de orde.  
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2. Jaarrekening  
2.1 Balans per 31 december 2020   
Activa 31 december 2020 31 december 2019 

   
Financiële vaste activa   
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met 

een rentetypische looptijd van één jaar 

of langer 

  

30.000.000  30.000.000  

   
Vlottende activa   
Voorraden   
Vooruitbetalingen 2.500  2.500  

   

Uitzettingen met een rentetypische 

looptijd korter dan één jaar 
  

  
Rekening courant met het Rijk 157.352.656  151.348.156  

Vordering op openbare lichamen 422.244  501.384  

Overige vorderingen 95.716  105.653  

   
Liquide middelen   
Banksaldi 8.185  19.441  

   
Overlopende activa   

Nog te ontvangen bijdragen van 

overige overheid 286.101  812.386  

 188.167.401 182.789.519 

   
Passiva 31 december 2020 31 december 2019 

   
Vaste passiva   
Eigen vermogen   
Algemene reserve  34.061.848 30.742.610 

Bestemmingsreserve 83.288.982 73.777.942 

Gerealiseerde resultaat 4.866.690 4.169.238 

Totaal algemene reserve 122.217.520 108.689.790 

   
Vlottende passiva   

Netto-vlottende schulden met een 

rentetypische  
  

  
Schulden aan openbare lichamen 459.772 433.840 

Overige schulden 193.111 839.186 

   

Overlopende passiva: Nog te betalen 

subsidies 64.715.344 72.480.429 

Facturen onderweg 581.655 346.274 

 188.167.401 182.789.519 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  
  31 december 2020 31 december 2019 

Activa   
 
De Waddenacademie heeft aan het Waddenfonds gecommuniceerd dat in 2020 sprake is van 
minder uitgaven dan de subsidie van € 1,2 miljoen. Volgens de overeenkomst kan 10% 
onderschrijding door de Waddenacademie worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve. 
Vanuit het Waddenfonds is aangegeven dat een terugbetaling voor het meerdere boven de 10% 
gewenst is. De omvang hiervan is tot op heden niet bekend.  
Verplichtingen   

Huurovereenkomst Huis van de Wadden  202.500  70.000  

Boekjaarsubsidie Waddenacademie 2020  1.200.000  

IK Project de volgende stap in de 
getijdenenergie: Tidalkite  2.190.000  

IK Project: SlowMill Pilot Texel  1.004.557  

IK Project: Waddentools Habitatdiversiteit  1.150.323  

IK Project: Ruimbaan voor vissen  1.541.147  

IK Project: Verbinding rond Sud Ie  1.455.000  

IK Project: Vissen voor verbinding  750.000  

Boekjaarsubsidie Waddenacademie 2021 910.000   
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2.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2020 

  
Realisatie vorig 

begrotingsjaar 

Raming 

begrotingsjaar 

Raming 

begrotingsjaar 

Na wijziging 

Realisatie 

begrotingsjaar 

Baten     
Decentralisatie-

uitkering 
28.878.000 28.878.000 28.878.000 28.878.000 

Rente  424.500 430.000 430.000 424.500  

Onttrekking OP door 

vrijval projecten  
0 0 111.485 

Bate lager vastgestelde 

projecten  

  

 

 29.302.500 29.308.000 29.308.000 29.413.985 

Lasten     
Beschikte subsidies 

(toegevoegd aan OP) 
4.712.421 18.253.300 10.253.300 5.072.014 

Saldo Vrijval projecten  664.472    

Majeure projecten 

(toegevoegd aan OP) 
23.983.457 17.165.500 23.707.400 6.974.339 

Waddenacademie 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Monitoring 43.950 100.000 100.000 17.516 

Ontwikkelbudget 229.328 300.000 300.000 132.164 

Bezwaarschriften  
   

Organisatiekosten 2.183.538 2.250.000 2.600.000 2.490.216 

 33.017.165 39.268.800 38.160.700 15.886.249 

     

Saldo van baten en 

lasten -3.714.665 -9.960.800 -8.852.700 13.527.736 

     
Onttrekking aan de 

algemene reserve 430.000 500.000 850.000 850.000 

Onttrekking aan 

overloop 

bestemmingreserve 

8.765.748 8.795.300 8.795.300 8.795.300 

Onttrekking aan 

reserve Majeure 

projecten 

29.291.800 665.500 25.612.500 25.612.500 

Toevoeging aan 

reserves naar Majeure 

projecten -21.808.339  -18.405.100 -35.138.161 

Toevoeging aan 

overloop 

bestemmingsreserve -8.795.306  -8.000.000 -8.780.685 

     

Gerealiseerde 

resultaat 4.169.238 0 0 4.866.690 
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2.3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Inleiding 

Deze jaarrekening dient als financiële verantwoording over het boekjaar 2020 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds en is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften 

die het Besluit begroting en verantwoording provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

daarvoor geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 

gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 

personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet 

worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 

overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 

als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 

(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 

Balans 

Financiële vaste activa 

Uitzettingen in ’s Rijksschatkist 

De uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een looptijd van langer dan één jaar worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Liquide middelen en overlopende posten 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Overlopende passiva 
De in 2020 beschikte subsidies zijn in het boekjaar volledig als last verantwoord en toegevoegd aan de 
overlopende passiva (OP) ‘Nog te betalen subsidies’. De onttrekking aan de overlopende passiva betreft 
de in 2020 daadwerkelijk uitbetaalde subsidies (voorschotten en afrekeningen). Vrijval van subsidies 
door lagere afrekeningen of het vervallen van projecten worden ten gunste van de programmarekening 
gebracht. De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Vernieuwde werkwijze Meerjarig beschikken 
Vanaf 1 januari is door AB en DB besloten de Majeure projecten te bedienen met Meerjarige 
beschikking mocht dat nodig zijn. De last zal dan genomen worden op basis van het kasritme wat 
opgenomen is in de afgegeven beschikking.  
De subsidie projecten die voortkomen uit de thematische openstelling zullen nog volledig als last 
worden genomen in het jaar dat de beschikking wordt afgenomen. Hier is het kasritme niet van belang 
bij het nemen van de last.  
 

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
Activa 31-12-2020 31-12-2019 

Financiële vaste activa   
Uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar    
Ministerie van Financiën, deposito's 30.000.000  30.000.000  

(voor een nadere toelichting op de deposito's wordt verwezen naar 
de paragraaf Financiering)   

   
Vlottende activa   
Voorraden   
Vooruitbetalingen 2.500  2.500  

   
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar    
Ministerie van Financiën, rekening courant  157.352.656 151.348.156 

   
Voordering op openbare lichamen   
Nog te ontvangen BTW 422.244 501.384  

   
Overige vorderingen   
Nog te verrekenen subsidies  16.952  

Nog te verrekenen huur en energielasten  75.792  74.887  

Werkzaamheden Toogdag  6.202   
Salaris: af te dragen premie soc.Vz  203  

Declaraties personeel via salarisadm  59  

Inzet secretaresse RCW 13.721  13.552  

 95.716  105.653  

   
Liquide middelen   
Rabobank, rekening courant 8.185  19.441  

Overlopende activa   
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid 286.101  286.101  

Vooruitbetaalde subsidie IK project WEC 0  526.285  

 286.101  812.386  
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 

Begrotingsbedrag verslagjaar 38.160.700 

Drempelbedrag 0,75% van begrotingsbedrag 286.205 

Minimaal drempelbedrag  250.000 

 

 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dag basis buiten ’s 

Rijksschatkist aangehouden 

 

50.077 

 

49.381 

 

28.132 

 

81.042 

Ruimte onder het drempelbedrag 236.128 236.824 258.073 205.163 

 

In beginsel moeten alle overtollige middelen in de schatkist worden aangehouden, tenzij deze middelen 

onder het drempelbedrag gerekend kunnen worden. De hoogte van het drempelbedrag hangt af van de 

omvang van de begroting. De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het 

begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de 

drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. 

De drempel is nooit lager dan € 250.000.  

 

Passiva 31-12-2020 31-12-2019 

   
Algemene reserve Waddenfonds   
Beginsaldo 1 januari 30.742.610  19.773.575  

af: onttrekking T.b.v. Organisatiekosten -850.000  -430.000  

af: onttrekking naar reserve majeur   
bij: bestemming resultaat 2018  11.399.035  

bij: bestemming resultaat 2019 4.169.238   

Saldo 31 december 34.061.848  30.742.610  

   
De algemene reserve bedraagt ultimo 2020 34,1 miljoen. Rekening 
houdende met het weerstandsvermogen van € 5,8 miljoen en de 
onttrekking t.b.v. de bedrijfsvoeringskosten 2021 - 2023 à € 
850.000 per jaar bedraagt de vrije algemene reserve per 31 
december 2020 € 27,7 miljoen. Dit is exclusief het nog te 
bestemmen resultaat over 2020. De vrije algemene reserve is 
nader in te zetten voor de doelstellingen van het Waddenfonds.   

   
Bestemmingsreserve   
Overloopreserve subsidieplafonds/tenders 8.780.685  8.795.306  
De overloopreserve is ingesteld om de in het boekjaar 
opengestelde subsidieplafonds en tenders in het nieuwe boekjaar 
af te kunnen ronden. Het betreft het doorschuiven van 
subsidiebudgetten die het dagelijks bestuur als 
subsidieplafonds/tenders heeft opgenomen in 
openstellingsbesluiten waarvoor nog geen subsidieverlening 
(toekenningsbeschikkingen) in hetzelfde boekjaar kon 
plaatsvinden.    
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Voor de volgende thema's zijn budgetten doorgeschoven naar 
volgend boekjaar   
Brede openstelling 2019  8.000.000  

Restant BLI 2019  295.306  

Toevoeging BLI 2019  500.000  

Restant BLI 2020 280.685   
Brede openstelling 2020 8.500.000   

 8.780.685  8.795.306  

   

   
Reserve majeure projecten 31-12-2020 31-12-2019 

De reserve Majeure projecten is ingesteld projecten uit het 
Investeringskader meerjarig te kunnen financieren  74.508.297  64.982.636  

   
Specificatie reserve majeure projecten:   
Vrij te besteden aan toekomstige majeure projecten 34.163.973  40.934.273  

Subsidie Vitale Kust Eems-Dollard 14.569.038  7.012.102  

Viswad 10.000.000  10.000.000  

Subsidie Vismigratierivier Afsluitdijk DNA 3.298.155  100.000  

Subsidie Groene waterstof Chemiecluster Delfzijl 73.006  31.006  

Subsidie WEC  6.421.981  4.881.621  

Subsidie Green Goods Texel: 571.000  571.500  

Subsidie Vissen voor verbinding 839.285  939.285  

Subsidie Wij en Wadvogels 24  454.424  

Subsidie Centrum Gastvrij Schiermonnikoog 68.416  58.425  

Subsidie Groene chemie uit CO2 en zonlicht 7.390   
Subsidie Pilot Ophogen Landbouwgronden  678.069   
Subsidie Waddentools Habitatdiversiteit, Waddenmozaïek naar 
een rijkgeschakeerde waddenbodem 728.046   
Subsidie Demonstratie AHPD Ameland (biovergisting) 199.697   
Subsidie Ontwikkeling 20MW  1.738.700   
Subsidie Demoproject restwarmteleiding 100.000   
Subsidie Waddentools Wij & wadvogels 454.400   
Subsidie Getijdenenergie: TidalKite (Seaqurrent) 438.000   
Subsidie Ruimbaan voor vissen 2 159.117   

 74.508.297  64.982.636  

   

Op de vrije ruimte binnen de reserve Majeur per 31-12-2019 ligt in 
2020 al een claim van €4,4 miljoen. Per saldo is er in 2020 en 
verder 36,5 miljoen vrij te besteden. 

  

   
Gerealiseerd resultaat 4.866.690  4.169.238  
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Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 
één jaar    
Schulden aan openbare lichamen 459.772  433.840  

   
Overige schulden   
Crediteuren 174.103  828.440  

Nog af te dragen loonheffing en pensioenpremies 19.008  10.746  

Vooruit ontvangen bedragen   

 193.111  839.186  

   
Overlopende passiva   
Nog te betalen subsidies   
Beginsaldo 01 januari 72.480.429  69.770.435  

Uitbetaalde subsidies -19.699.953  -26.227.883  

Beschikte subsidies, toegevoegd aan overlopende passiva 20.384.529  32.064.352  

Toegekende bezwaarschriften   
Vrijval subsidies door lagere definitieve beschikkingen -8.449.661  -3.126.475  

Saldo 31 december 64.715.344  72.480.429  

   
Facturen onderweg 581.655  346.274  

 

  

Eigen vermogen
Boekwaarde per 

31-12-2019

Boekwaarde per 

31-12-2020

Algemene reserve 30.742.610      34.061.848       

Bestemmingsreserve:

Overloop bestemmingsreserve 8.795.306        8.780.685         

Reserve majeure projecten 64.982.636      74.508.297       

gerealiseerd resultaat 4.169.238        5.638.623         

Totaal 108.689.790    122.989.452      

Boekwaarde per  

31-12-2019 Toevoeging Onttrekking

Bestemming 

resultaat vorig 

boekjaar

Boekwaarde per 

31-12-2020

Algemene reserve 30.742.610           850.000          4.169.238        34.061.848       

Bestemmingsreserve:

Overloop bestemmingsreserve 8.795.306             8.780.685         8.795.306        8.780.685         

Reserve majeure projecten 64.982.636           35.138.161        25.612.500      74.508.297       

gerealiseerd resultaat 4.169.238             5.638.623         4.169.238        5.638.623         

Totaal 108.689.790         49.557.469        39.427.044      4.169.238        122.989.452      

Het verloop in 2019 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven
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2.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 
Baten Raming Realisatie 

Decentralisatie-uitkering Rijk 28.878.000  28.878.000  

Decentralisatie-uitkering 2017   

   
Rente 430.000  424.500  

rente schatkistbankieren   
Voor een nadere toelichting op de rente wordt verwezen naar   
de paragraaf financiering   

   
Onttrekking overlopende passiva door vrijval projecten 0  111.485  

Betreft vrijval op vastgestelde thema projecten à € 30673 
En vrijval uit de voucherregeling 2019 à € 80.812   

   
Ontvangst lager vastgestelde projecten 0 0 

   

Lasten   
Beschikte subsidies, toegevoegd aan overlopende passiva   

   
Reguliere openstellingen   
Brede openstelling 2019 8.000.000  4.047.094  

BLI 2018-2020 1.295.300  1.014.616  

Extra bijdrage t.b.v. project herstel zeegras  10.304  

Nog open te stellen 958.000    

 10.253.300  5.072.014  

   
Majeure projecten Beschikt   
Subsidie Vismigratierivier Afsluitdijk DNA 4.100.000  801.845  

Subsidie Werelderfgoedcentrum Waddenzee 0  2.699.240  

Subsidie Vitale Kust Eems-Dollard 4.302.500  0  

Subsidie Green goods vergister Texel  89.000  68.000  

Subsidie Programma Vermarkten 525.000  525.000  

Subsidie Slow Mill 1.004.600  1.004.557  

Subsidie Centrum Gastvrij Schiermonnikoog 370.000  1.096.953  

Subsidie Pilot Ophogen Landbouwgronden  138.800  0  

Subsidie Waddentools Habitatdiversiteit, Waddenmozaïek naar een 
rijkgeschakeerde waddenbodem 1.140.600  829.283  

Subsidie Vissen voor verbinding  1.589.300  750.000  

Subsidie Verbinding rond Sud Ie; (Súd Ie (recreatief)) 1.455.000  1.455.000  

Subsidie Demonstratie AHPD Ameland (biovergisting) 227.400  216.000  

Subsidie Ontwikkeling 20MW  1.738.700  0  

Subsidie Demoproject restwarmteleiding 100.000  0  

Subsidie Groene chemie uit CO2 en zonlicht 537.300  528.909  

Subsidie Waddentools Wij & wadvogels 454.400  0  

Subsidie Getijdenenergie: TidalKite (Seaqurrent) 2.190.000  1.752.000  

Subsidie Ruimbaan voor vissen 1.541.100  1.381.983  

Subsidie De donkerte van het waddengebied 496.000  496.043  

Subsidie Holwerd aan Zee 205.000  205.000  

Subsidie Vitale Kustzone Lauwersmeergebied 200.000  200.000  

Subsidie Zoete Toekomst 595.000  595.000  

Subsidie Green Shipping Waddenzee 683.600  683.591  

Subsidie Op paad lans it waad 24.100  24.111  
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Tussentijdse vrijval Majeure Projecten    
Vitale kust Eems Delta  -6.456.937  

Demonstratie AHPD  -188.297  

Subsidie Centrum Gastvrij Schiermonnikoog  -736.944  

Subsidie Pilot Ophogen Landbouwgronden   -539.269  

Subsidie Waddentools Habitatdiversiteit, Waddenmozaïek naar een 
rijkgeschakeerde waddenbodem  -416.729  

 23.707.400  6.974.339  

   

In 2020 zijn voor bovengenoemde thema's subsidieplafonds en tenders 
opengesteld. Voor een nadere toelichting op de beschikte subsidies 
wordt verwezen naar het jaarverslag.    

   
Subsidie Waddenacademie 1.200.000  1.200.000  
Met ingang van 1 juli 2014 is aan de Waddenacademie een 
budgetsubsidie toegekend van jaarlijks € 1,2 miljoen.   

   

 Raming Realisatie 

Monitoring 100.000  17.516  

Voor het onderdeel ‘Monitoring’ zijn in 2020 voor € 87.498 aan uitgave 
geweest. Dit onderdeel is bedoeld om vanuit het Waddenfonds de door 
de Waddenacademie te ontwikkelen en onderhouden Monitor structureel 
te vullen met Waddenfonds-specifieke gegevens.    

   

   
Ontwikkelbudget 300.000  132.164  

Vanaf medio 2015 is door wijziging van de begroting een budget 
beschikbaar gesteld om – voorafgaand aan subsidieaanvragen – het 
Waddenfonds de kwaliteit van aanvragen voor complexe vraagstukken te 
laten bevorderen. Middelen in dit kader kunnen worden ingezet om 
vooronderzoek, haalbaarheidsonderzoek en coalitievorming te realiseren.    

   
Organisatiekosten   
Organisatiekosten 2020 2.600.000  2.490.216  

Voor een nadere toelichting op de organisatiekosten wordt   
verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.   
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Saldo van baten en lasten   
Het saldo van de totale baten en totale lasten bedraagt €  -8.852.700  13.527.735  

positief   

   
Onttrekking aan algemene reserve.   

In 2020 is het budget organisatiekosten met €850.000 opgehoogd ten 
laste van de algemene reserve. Zie paragraaf bedrijfsvoering 850.000  850.000  

   
Onttrekking aan overloop bestemmingreserve 8.795.300  8.795.300  

Onttrekking aan reserve Majeur 25.612.500  25.612.500  
In 201* zijn er op diverse openstellingen en Majeure projecten minder of 
geen bestedingen geweest. De openstelling liepen door in 2020 en zijn 
opnieuw opgenomen in de begroting. De Majeure projecten die in 2020 
zijn toegekend en beschikt moesten ook ten laste van de reserve majeur 
gebracht worden.   

   
Mutatie reserves Majeure  -18.405.100  -35.138.161  

Mutatie reserves overloop -8.000.000  -8.780.685  
De mutatie in de reserves betreft het doorschuiven van 
subsidiebudgetten die het dagelijks bestuur in 2020 als 
subsidieplafonds/tenders heeft opgenomen in openstellingsbesluiten 
maar waarvoor nog geen subsidieverlening (toekenningsbeschikkingen) 
in 2020 kon plaatsvinden. Afronding van het openstellingsbesluit vindt in 
het nieuwe boekjaar plaats. Dit geld ook voor de toegekende majeure 
projecten waarvan een deel niet beschikt is   

Voor een specificatie van de doorgeschoven budgetten naar de diverse 
thema's wordt verwezen naar de toelichting op de balans.   

   
Gerealiseerde resultaat 0  4.866.690  
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Naam Functie

Duur dienst-

verband in het 

verslag-jaar

Omvang 

dienst-

verband 

Gewezen 

topfunctionari

s?

Fictieve 

Dienstbetrekki

ng?

Beloning

belastbare en 

variabele 

onkosten 

vergoeding

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totaal 

bezoldiging

Toepasselijk 

WNT - 

Maximum

Motivering indien 

overschrijding : 

zie

Algemeen Bestuur

Henk Staghouwer Gedeputeerde provincie Groningen AB lid (Voorzitter tot juli 2020)
29-04-2015 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Cees Loggen 
Gedeputeerde Provincie Noord-

Holland
AB lid (voorzitter per juli 2020)

26-05-2015 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Sietske Poepjes Gedeputeerde Provincie Fryslân AB Lid
08-01-2019 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Klaas Fokkinga Gedeputeerde Provincie Fryslân AB lid
28-01-2020 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Sander de Rouwe Gedeputeerde Provincie Fryslân AB lid
25-06-2019 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Mirjam Wulfse Gedeputeerde provincie Groningen AB lid
13-11-2019 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Fleur Gräper - van Koolwijk Gedeputeerde provincie Groningen AB lid
13-11-2019 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Rien Cardol Statenlid Provincie Noord-Holland AB lid
20-05-2019 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Gert Jan Leerink Statenlid provincie Noord-Holland AB lid
20-05-2019 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Dagelijks Bestuur 

Henk Staghouwer Gedeputeerde provincie Groningen DB lid (Voorzitter tot juli 2020)
29-04-2015 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Cees Loggen 
Gedeputeerde Provincie Noord-

Holland
DB lid (Voorzitter per juli 2020) 

26-05-2015 / 

31-12-2020
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 0 0 n.v.t. n.v.t.

Sietske Poepjes Gedeputeerde Provincie Fryslân DB Lid
08-01-2019 / 

31-12-2020

Directie

Gerben Huisman Waddenfonds Directeur / Secretaris 01-01-2020 / 

31-12-2020
1 fte nee nee

132180 112379 19801
132180

201.000
n.v.t.

Benry Bolscher Waddenfonds Plv. Directeur / secretaris
01-07-2017 / 

31-12-2020
1 fte nee nee 116200 0 0 116200

201.000 gedetacheerd van 

de prov. Fryslan 

aan het 

Waddenfonds

Marre Walter Waddenfonds

Wnd. Directeur / secretaris

23-02-2018 / 

31-03-2020 1 fte nee nee

26455 1066,56 0

27521,56

50.250 externe inhuur : via 

Veranderpartners

Samenstelling bestuur 2020

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

Directie

Dick Hamhuis Waddenfonds Directeur / Secretaris 01-07-2017 / 

02-04-2019
1 fte nee nee

39938 0 4757
44696

64667
n.v.t.

Benry Bolscher Waddenfonds Plv. Directeur / secretaris
01-07-2017 / 

31-12-2019
1 fte nee nee 115500 0 0 115000

194000 gedetacheerd van 

de prov. Fryslan 

aan het 

Waddenfonds

Marre Walter Waddenfonds
Plv. Directeur / secretaris

23-02-2018 / 

31-12-2019
1 fte nee nee

191295 6123 0 197418 197433 externe inhuur : via 

Veranderpartners

*In 2019 heeft een overschrijding van het bezoldigingsmaximum plaatsgevonden voor Marre Walter, Plv. Directeur / secretaris van € 1.610. Voor dit bedrag heeft Veranderpartners in januari 2020 een creditnota gestuurd.  Bij de betaling op 29 januari 2020 van de 

factuur over de maand december 2019 is deze creditnota verrekend, waarmee de overschrijding feitelijk is terugbetaald. De creditnota is opgenomen in de jaarrekening 2019 onder de post ‘facturen onderweg’.

Publicatie wet normering topinkomens 
Overzicht 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht 2019 - Vergelijkende cijfers Wet Normering Topinkomens  
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3. Overige gegevens 

 

3.1 Resultaatbestemming  
 

 

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stelt voor om het gerealiseerde resultaat over 2020 als 
volgt te bestemmen: 

 

Gerealiseerd resultaat 2020 € 5.366.690 

 

Explicitatie rekeningsaldo  
Bedrag 

Exploitatie en Organisatie kosten       360.104  

Niet besteed op subsidieplafonds 2019 
   3.952.906  

Niet besteed op budget Majeure Projecten 2020               -    

Niet opengesteld van subsidieplafonds 2020       947.696  

Vrijval door vaststelling of Herziening 
       30.673  

Vrijval voucher regeling        80.812  

Renteopbrengst -        5.500  

Totaal  
   5.366.690  

 

 

Toe te voegen aan reserves: 

Toe te voegen aan de algemene reserve Waddenfonds € 5.366.690 
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Bijlage 1:  
In bijlage 1 wordt elk project, waar in 2020 een subsidie aan verleend is, beschreven. Bijlage 1 is 

onderverdeeld in vijf paragrafen:  

1) Verleningen Budget Lokale Innovaties 

2) Verleningen Thematische openstelling 2019-01 

3) Verleningen Majeure projecten (Investeringskader Waddengebied)  

4) Duurzame kennishuishouding 

5) Vastgestelde projecten in 2020 

Op de interactieve kaart op onze website is meer informatie te vinden. 

1. Verleende subsidies per project, Budget Lokale Innovatie 

 

Multi Functioneel Centrum Froubuurt 

Aanvrager: Stichting multifunctioneel centrum Froubuurt 
Totale investering: € 88.587,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 35.000,- 
Andere overheden: € 53.287,-  

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 

 
De bestaande sportvoorziening in Froubuurt wordt omgebouwd tot een multifunctioneel centrum (MFC): een 
plek waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden voor jong en oud en mensen elkaar kunnen treffen. 
Diverse sportverenigingen krijgen er onderdak. Door ontmoeting en sport ontstaat er verbinding tussen 
mensen. Ook kunnen vrijwilligers efficiënter worden ingezet. De sociale structuur en cohesie blijven zo 
behouden; belangrijk in een gebied met een krimpende en vergrijzende bevolking. Verder kunnen er in het 
MFC activiteiten worden georganiseerd en gefaciliteerd, die mensen bewuster maken van de kwetsbaarheid 
van het Waddengebied. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om tentoonstellingen en jaarlijks terugkerende 
excursies. Scholen en landbouworganisaties worden bij de opzet hiervan betrokken. 
Door het onderbrengen van sport en welzijn in één multifunctionele accommodatie kunnen er nieuwe 
netwerken ontstaan en bestaande worden versterkt. 

 

De Oergong 

Aanvrager: Christelijke muziekvereniging De Bazuin 
Totale investering: € 62.400,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 10.000,- 
Andere overheden: € 18.900,-  

Private bijdrage: € 33.500,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 

 
Op de zeedijk bij Koehoal vindt rond de langste dag een muzikaal en artistiek midzomer Wad concert plaats, 
uitgevoerd door fanfare De Bazuin uit Tzummarum en enkele professionals. Een onderdeel van het project is 
het promoten van het Waddengebied bij deelnemers en omwonenden. Dit gebeurt door het verstrekken van 
informatie en gezamenlijke activiteiten. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en de traditionele wijze 
van voorbereiden en uitvoeren van een muziekstuk door plaatselijk muziekverenigingen wordt doorbroken. De 
uitvoering van dit evenement kan leiden tot een aantrekkelijker gebied voor bewoners en bezoekers. Dit alles 
heeft een positief effect op de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van de lokale 
gemeenschappen. 
Dit project is vanwege Covid-19 uitgesteld naar 2021.  

https://waddenfonds.nl/projecten/
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Sport en recreatiegebouw Ried 

Aanvrager: Klaas Mug V.V.V., Ried 
Totale investering: € 199.984,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 60.000,-  

Private bijdrage: € 89.984,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
In Ried komt een nieuw gebouw voor de plaatselijke sportverenigingen, met een kantine, kleedruimtes, 
toiletten en opbergruimtes. Het nieuwe pand wordt zodanig ontworpen en gesitueerd dat gasten van de 
naastgelegen (mini)camping en haven ook gebruik kunnen maken van de faciliteiten. In de openbare ruimte 
van het nieuwe onderkomen komt een permanente expositie, die het verhaal vertelt over het ontstaan van het 
gebied met zijn slenken en terpen. Ook wordt informatie verstrekt over de rijke historie van de 
Elfstedentochten. De expositie over het Waddengebied en de mogelijkheden voor natuurbeleving en natuur- 
en cultuureducatie sluiten naadloos aan op het lesprogramma van de basisschool. 

 

Historisch centrum van Texel 

Aanvrager: Historische Vereniging Texel 
Totale investering: € 200.431,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 5.000,-  

Private bijdrage: € 146.430,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
De Historische Vereniging Texel (HVT) is de grootste vereniging van Texel en heeft veel vrijwilligers. Lokaal 
heeft de vereniging een groot bereik. Er wordt intensief samengewerkt met veel partijen in het Waddengebied. 
Het project is gericht op de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het historisch centrum. Hierdoor zijn 
nieuwe activiteiten mogelijk. Het gaat om: 
- de opening van een historisch informatiecentrum in Den Burg; 
- het digitaal ontsluiten en beschikbaar stellen van historisch beeldmateriaal (i.s.m. Regionaal Archief Alkmaar); 
- het netwerk van geïnteresseerden versterken en uitbreiden; 
- de mondelinge geschiedenis vastleggen. 
Daarnaast draagt het plan direct bij aan de gestelde doelstellingen van het Waddenfonds, zoals de versterking 
van de economie en ecologie in het Waddengebied.  

 

Peter Grimes Operaspektakel 

Aanvrager: Stichting Nootstroom 
Totale investering: € 211.692,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 35.000,-  

Private bijdrage: € 126.692,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Peter Grimes is een opera van de Britse componist Benjamin Britten. Stichting Nootstroom voert deze 
drieakter, onder de naam “Peter Grimes – Operaspektakel”, op in het buitendijkse Waddengebied van Paesens-
Moddergat in Noord-Oost-Friesland. Vanwege Covid-19 zijn de voorstellingen uitgesteld naar 2021.  
Bewust is ervoor gekozen om dit theatrale monument over de zee en vissersgemeenschap in de open lucht, op 
het Wad, op te voeren. Het is de eerste keer dat er een openluchtuitvoering met een orkest plaatsvindt op het 
Europese vasteland. Dit vereist overigens artistiek en technisch een grote inspanning. 
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Met het Operaspektakel wil de organisatie het Wad op een vernieuwende wijze voor het voetlicht brengen. De 
uitvoeringen zullen ook een positieve impact op het cultuurtoerisme in de regio hebben. Door samenwerking 
met regionale professionele en amateurmusici, zangers en toneelspelers uit de eigen regio wil de organisatie 
een blijvende netwerkstructuur voor culturele initiatieven in de regio ontwikkelen. Dit is een lokale innovatie, 
die bijdraagt aan de leefbaarheid in de regio en de beleving van het Wad versterkt. 

 

Texel Academy 

Aanvrager: Stichting Texel Academy 
Totale investering: € 166.665,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 22.619,-  

Private bijdrage: € 94.046,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Dalende waarderingscijfers van toeristen na hun vakantie op een van de Waddeneilanden vragen om een 
kwaliteitsimpuls. Te vaak, zo klaagt de toerist, wachten zij te lang op hun koffie of biertje. Lokale 
horecaondernemers zijn zich daarvan bewust, maar zuchten zelf ook onder het tekort aan goed 
horecapersoneel. Bij topdrukte staan er noodgedwongen bordjes met ‘gereserveerd” op niet gereserveerde 
tafels, omdat er te weinig personeel is om alle gasten te bedienen. In hun zoektocht naar horecapersoneel, 
verzinnen ondernemers samen een oplossing: er moet een eenjarige horecaopleiding op het eiland komen. Eén 
die zich onderscheidt van vergelijkbare opleidingen in het land. Omdat er zoveel horecavacatures openstaan, 
krijgt elke leerling een baangarantie. De opleiding duurt één in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Om de 
doelgroep in zo’n intensief jaar te helpen, is intensieve begeleiding noodzakelijk. Het unieke karakter van de 
Wadden krijgt een zichtbare plek in het onderwijs. Het is van cruciaal belang dat leerlingen na hun opleiding op 
het eiland kunnen blijven wonen. Als de formule blijkt te werken, moeten deelnemers dus van woonruimte 
verzekerd zijn. Door het aanbieden van een uniek concept worden jongeren verleid om te gaan studeren op 
Texel en ook op Ameland, waar een soortgelijke academie is gestart. De opzet is tevens dat een groot 
percentage blijft wonen op de eilanden waardoor er op een creatieve manier wordt voorzien in een actuele 
arbeidsbehoefte en er ook stappen worden gezet tegen de vergrijzing. 

 

Ameland Academy 

Aanvrager: Stichting Horeca Ameland 
Totale investering: € 147.700,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 53.000,-  

Private bijdrage: € 44.700,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Om het tekort aan arbeidskrachten in de horeca aan te pakken hebben Amelander horecaondernemers de 
Ameland Academy ontwikkeld. Mensen tussen de 16 en 35 jaar kunnen op het eiland een eenjarige opleiding 
volgen. Naast het reguliere onderwijsprogramma krijgen ze ook les in de specifieke eilander gastronomie. 
Tijdens hun opleiding wonen de studenten op de campus en na hun afstuderen krijgen ze een baan en een 
CAO-conform salaris. Hun aanwezigheid geeft verjonging, als ze op het eiland blijven wonen. Eerst wordt een 
kwartiermaker aangesteld, die een startcampagne moet opzetten en uitvoeren. In het project werken ROC 
Friese Poort, Waddenfonds, gemeente Ameland, horecaondernemers, Middelbare Hotelschool Friesland, 
burgemeester Walda School, VVV Ameland, Rabobank, Koninklijke Horeca Nederland, Productorganisatie 
Ameland en Texel, Hilkens & Grömminger samen. 

 

Wad leert jongeren wat?  

Aanvrager: Stichting Scholen aan Zee 
Totale investering: € 96.945,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 47.223,- 
Andere overheden: € 0,-  
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Private bijdrage: € 49.722,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Jongeren gaan in een gezamenlijk leerproject in Den Helder een mini-botter bouwen. Behalve het aanleren van 
een maritiem ambacht, ontdekken ze zo ook de rijkdom van het Waddengebied en welke bedreigingen er zijn 
voor de Waddenzee. De bouwers gaan zelf op het schip varen en geven bezoekers en recreanten informatie 
over het Waddengebied. Zo worden ze varende ambassadeurs van de Waddenzee en zetten zich tegelijkertijd 
in voor het behoud van het culturele erfgoed. Bouwbootschool, Helderse Botters en de stichting 
Scheepstimmerwerk Medemblikkerloods werken samen in dit project. 

 

Waddencampus 2.0 

Aanvrager: Ondernemers Platform Ameland 
Totale investering: € 124.050,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 58.600,-  

Private bijdrage: € 15.450,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
De Waddencampus Ameland is gestart als een pilot, maar wordt omgevormd tot een zelfstandige 
netwerkorganisatie. In dit netwerk werken ondernemers en kennisinstellingen samen aan innovatie en de 
transitie van Ameland naar een zelfvoorzienend eiland met een circulaire economie. Een belangrijk onderdeel 
is dat Ameland de opwekking en het gebruik van energie volledig duurzaam maakt. Het netwerk zal ook de 
functie krijgen van een online platform. Vernieuwend is dat partijen als Amelands Produkt, Stichting Amelander 
Musea, De Amelander Energie Coöperatie, het Energie Transitie Center (En Trance) en de gemeente Ameland, 
met elkaar op dit gebied samenwerken. 

 

Natuuravontuur de Cocksdorp 

Aanvrager: De Krim Texel bv 
Totale investering: € 142.585,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 0,-  

Private bijdrage: € 92.858,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
De kinderboerderij van Vakantiepark De Krim in De Cocksdorp op Texel wordt opgeknapt en krijgt diverse 
educatieve en natuurlijke elementen. Die worden ook gerealiseerd in het aangrenzende Krimbos. Een en ander 
gebeurt onder beheer van Staatsbosbeheer. De huidige gedateerde kinderboerderij wordt omgetoverd tot “De 
Krim Natuuravontuur”, dat een aantal educatieve en natuurlijke elementen krijgt. Het project draagt ertoe bij 
dat jonge kinderen op een speelse en educatieve manier inzicht krijgen in de unieke natuurwaarden van het 
Waddengebied. Het project verstrekt aanvullende informatie aan bezoekers, vaste gasten en Texelaars. Het 
voorziet hiermee in een grote behoefte. Daarnaast is er veel exposure vanuit de betrokken stakeholders 
Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging. 

 

Verbouw en herinrichting Dorpshuis it Waltahûs 

Aanvrager: Stichting Doarpshûs It Waltahûs  
Totale investering: € 325.000,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 100.000,-  

Private bijdrage: € 175.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 
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In het project staan de verbouwing van dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd en het ontplooien van nieuwe 
activiteiten centraal. Het dorpshuis wordt verbouwd en krijgt een nieuw interieur. Zo wordt het bouwkundig en 
installatietechnisch toekomstbestendig en voldoet het aan de eisen van deze tijd. Het gebouw krijgt een 
‘logischer” indeling, een betere (dorps)uitstraling, en het wordt energiezuiniger. De verbouwing moet ertoe 
leiden dat het dorpshuis meer en betere gebruiksmogelijkheden krijgt. Een deel van het dorpshuis wordt 
gereserveerd als jeugdhonk. De inrichting en voorzieningen zullen worden afgestemd op de behoeften van 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Doel is om het dorpshuis zo aantrekkelijker te maken voor de jeugd van 
Tjerkwerd en de omliggende regio. 

 

Camping Holland Poort 

Aanvrager: V.V. Nieuweschans 
Totale investering: € 184.460,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 96.000,-  

Private bijdrage: € 30.073,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Voetbalvereniging Nieuweschans runt al jaren camping Holland Poort in Bad Nieuweschans. Met steun van 
diverse organisaties uit het dorp worden bestaande faciliteiten, waaronder douches en toiletten, vernieuwd. 
Ook komt er een camperplaats. Een nieuwe camping op het oude terrein met de oude naam, maar met nieuwe 
initiatiefnemers en breder gedragen in het dorp. De samenwerking tussen veel verschillende partijen zorgt 
ervoor dat de sociale cohesie versterkt wordt. Het betreft een eenvoudige camping met de goedmoedige 
uitstraling van een camping municipaal (kleinschalig en voordelige tarieven) zoals we die ook in Frankrijk 
kennen. De nieuwe activiteiten die worden ontwikkeld zijn met name gericht op toerisme, natuur en 
landschap.  

 

Boetn Toen 2.0 

Aanvrager: Stichting Boetn Toen Pieterburen 
Totale investering: € 27.050,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 10.000,- 
Andere overheden: € 10.000,-  

Private bijdrage: € 7.050,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Camping Boetn Toen in Pieterburen wordt met dit project getransformeerd tot waddencamping, waar ook voor 
de plaatselijke bevolking veel activiteiten, workshops en samenkomsten kunnen plaatsvinden. Het wordt zo 
een duurzame ontmoetingsplek, waardoor de sociale structuur en cohesie versterkt worden. Het project richt 
zich op marktinnovatie en verbreding van de recreatiemogelijkheden en toerisme in het Waddengebied. 
Daarnaast biedt het verschillende activiteiten en workshops aan die de vitaliteit van de bewoners en de 
leefbaarheid in het gebied zullen versterken. De betrokken partijen bij het project zijn Het hart van 
Pieterburen, de Waddenvereniging, B&B Dorpslogement Pieterburen en de Wadlooporganisaties in 
Lauwersoog en Pieterburen. 

 

Behoud het Texels schaap 

Aanvrager: Vereniging Schapeneiland Texel 
Totale investering: € 62.185,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 31.093,- 
Andere overheden: € 0,-  

Private bijdrage: € 31.092,- 

Overige investeringen: € 0,- 
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Het project is gericht op de instandhouding van het Texels schaap door het creëren van meer afzet van Texels 
schapenvlees. Echt Texels Lam en andere schapenproducten. Dit op zowel het eiland zelf als daarbuiten. Texel 
en het schaap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn bijna evenveel schapen als eilanders. Maar er 
zijn steeds minder schapenhouders, terwijl schapen een toeristische trekpleister zijn. Gasten, maar ook 
eilanders hebben behoefte aan informatie over het Texels schapenras. Daarom worden de marketing en 

communicatie over het dier geprofessionaliseerd.  
 

Ferwalde te Plak! 

Aanvrager: Vereniging van Dorpsbelang Ferwoude 
Totale investering: € 206.535,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 90.000,-  

Private bijdrage: € 66.535,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
De voormalige basisschool De Finne in Ferwoude wordt verbouwd tot dorpshuis. Hierdoor wordt het een 
duurzame en gezellige ontmoetingsruimte voor jong en oud. Ook zal het gebouw bouwkundig en 
installatietechnisch weer aan de huidige eisen voldoen en komen er meer gebruiksmogelijkheden. Het 
dorpshuis en de daaraan gekoppelde activiteiten vergroten de leefbaarheid en sociale samenhang in het 
gebied. Dit mede omdat er nieuwe netwerken ontstaan. 

 

De Texelse Opera4daagse  

Aanvrager: Stichting Intorno Ensemble 
Totale investering: € 21.745,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 5.000,- 
Andere overheden: € 5.000,-  

Private bijdrage: € 1.745,- 

Overige investering : € 10.000,- 

 
Op Texel vindt jaarlijks een operafestival plaats door INTORNO, dat nieuwe en oorspronkelijke opera- en 
muziektheaterproducties opvoert. Voor de komende Opera4vierdaagse neemt een groep jongeren uit het 
voortgezet onderwijs deel aan een aantal operavoorstellingen. Zij komen hierdoor in aanraking met opera en 
muziektheater. Er is sprake van een experimenteel en vernieuwende aanpak, een soort community art. Het 
project verbindt lokale thematiek, muziek en theater. Dit project is vanwege Covid-19 uitgesteld naar 2021.  

 

Amelander Kroketten 

Aanvrager: Wadn Keuken 
Totale investering: € 100.700,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 0,-  

Private bijdrage: € 50.700,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
De Stichting Amelands Product wil het assortiment Amelander Producten uitbreiden en bekender maken bij 
een groot publiek. Deze streekproducten worden ambachtelijk en duurzaam geproduceerd. Vanuit de 
Amelander horeca is er een grote vraag naar deze producten. Wad’n Keuken wil ze producten bekender 
maken, door het geven van cursussen, events en informatie aan gasten, bezoekers en Amelanders zelf. Onder 
andere de VVV, de Ameland Academy, Waddengoud en de Waddencampus zijn betrokken bij het project.  

 

Hospice Het Tweede Thuis 

Aanvrager: Stichting Erfgoed Mostert 
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Totale investering: € 1.743.961,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 0,-  

Private bijdrage: € 1.693.961,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
In Westerland, op het voormalige eiland Wieringen, wordt een voormalige boerderij verbouwd tot Het Tweede 
Huis, een hospice/zorgcentrum, waar zieken gedurende hun laatste levensdagen kunnen wonen of tijdelijk 
kunnen verblijven, om mantelzorgers te ontlasten. Initiatiefnemer is de Stichting Erfgoed Mostert, die het 
belangrijk vindt dat mensen hun laatste levensfase in een vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen. Er wordt 
samengewerkt met begrafenisvereniging De Laatste Eer en Stichting Hospice Hollands Kroon. De stichting 
verwacht met het oprichten van Het Tweede Thuis te kunnen bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van 
de leefomgeving van de Wieringer gemeenschap en daarmee aan de versterking van de lokale leefbaarheid. 
Voor Wieringen is de combinatie herbestemming en versterking van de lokale leefbaarheid innovatief te 
noemen. 
 

TerpEnLand archeologie langs het Wad 

Aanvrager: Stichting de Aerden Pleats  
Totale investering: € 195.500,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 35.000,-  

Private bijdrage: € 60.500,- 

Overige investering: € 50.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Het project betreft de versterking van de drie noordwestelijke Archeologische Steunpunten in Firdgum, 
Wijnaldum en Oude Bildtzijl en hun netwerken in Fryslân. De steunpunten krijgen nieuwe vitrines om de 
verhalen over de unieke geschiedenis van de Waddenregio beter te kunnen vertellen. Bezoekers zullen 
hierdoor op een andere manier naar de bijzondere landschapselementen langs de Waddenkust kijken, zoals 
het ontstaan van sluisjes, dijken en terpen. De steunpunten gaan intensiever met elkaar en met 
amateurarcheologen en toeristische ondernemers samenwerken. Hierdoor wordt de gemeenschapszin 
vergroot en de leefbaarheid van de regio versterkt. 

 

Multifunctioneel centrum Pietershoeve 

Aanvrager: Stichting beheer Pietershoeve  
Totale investering: € 671.398,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 289.333,-  

Private bijdrage: € 332.065,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
In Pieterburen wordt een multifunctioneel centrum opgericht: de Pietershoeve. Hier kunnen mensen met een 
beperking als dagbesteding paarden en andere dieren verzorgen of in de kantine en de moestuin werken. De 
paardensport krijgt ook onderdak in het MFC. Daarnaast zullen er andere activiteiten worden georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld de halve marathon en de kerstmarkt. Het MFC wil samenwerken met horecagelegenheden 
en met het visserijmuseum in Zoutkamp. Zo krijgt de Pietershoeve vele functies: zorg, recreatie, toerisme en 
educatie. Een groot aantal organisaties uit Pieterburen en omgeving zijn bij het project betrokken. 

 

Legowerf 39 

Aanvrager: VOF Zeestad Staalproducten 
Totale investering: € 109.500,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
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Andere overheden: € 20.000,-  

Private bijdrage: € 39.500,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Lego Werf-39 in Willemsoord wil delen van het Waddengebied op schaal in lego laten bouwen door leerlingen 
en bezoekers. Het doel is om ze kennis te laten maken met Lego en techniek en om hen meer bewust te maken 
van de mooie regio waarin zij wonen. Enerzijds gaat het om bewustwording van de natuur- en 
landschapswaarden en cultuurhistorische betekenis van de Wadden en aan de andere kant komen leerlingen in 
contact met techniek. 
 
Naast een maquette zullen er in Lego Werf-39 informatieborden hangen met daarop informatie en foto’s van 
het Waddengebied. Op deze wijze wordt een deel van de loods permanent ingericht met Wadden-gerelateerde 
Lego-objecten. Om extra dynamiek te geven aan het bouwen van de Lego-projecten, worden Wadden-
legochallenges georganiseerd voor alle deelnemende scholen in de regio. Als extra stimulans komt er een 
kleine expositie van de drie mooiste kunstwerken in het Afsluitdijk Wadden Center of in Fort Kijkduin. 
Betrokken partijen bij het project zijn de Legoclub, de basisscholen in Den Helder en mbo- en vmbo-scholen in 
de Kop van Noord-Holland.  

 
Gezamenlijk aan de slag met het Haventje De Opslach  

Aanvrager: Dorpsbelang Niawier-Wetsens 
Totale investering: € 98.060,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 24.000,- 
Andere overheden: € 24.000,- 

Private bijdrage: € 50.060,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 

Het doel van dit project is het vernieuwen van het haventje ‘De Opslach’ te Niawier. Een project voor en door 

het dorp waar het haventje wordt voorzien van historische elementen en een vis- en kanosteiger. Ook wordt 

en waarbij de ruimtelijke omgeving van rondom de haven opnieuw wordt ingericht. 

Het haventje van Niawier was vroeger de plek waar schuiten met turf, takkenbossen en andere zaken aan wal 

werden gebracht. Ook werden er goederen, zoals landbouwproducten, geladen en afgevoerd naar diverse 

bestemmingen. Vanuit de bevolking inwoners en Dorpsbelang Niawier-Wetsens is het idee ontstaan om het 

beeld van vroeger weer tot leven brengen en de haven een betere uitstraling geven. 

 

52 dorpen, 52 verhalen  
Aanvrager: Stichting Hogeland in Beeld 
Totale investering: € 82.200,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 11.800,- 
Andere overheden: € 44.800,- 

Private bijdrage: € 25.600,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
Alle dorpen en gebieden in de Groningse gemeente Het Hogeland worden in het project '52 dorpen, 52 
verhalen' audiovisueel in beeld gebracht. Dat gebeurt door inwoners, vrijwilligers, dorpsverenigingen en 
diverse maatschappelijke organisaties. Ook worden er langere items gemaakt over belangrijke thema’s in de 
regio. Verder komen er fysieke presentaties in de dorpen voor bewoners. Aanleiding voor 52 doarpen,52 
verhalen is de nieuwe gemeente Hogeland, die is ontstaan na een gemeentelijke herindeling in de kop van de 
provincie Groningen. Het project draagt bij aan een de versterking van de vitaliteit van de 
dorpsgemeenschappen en het ontstaan van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden, die de sociale 

cohesie en de leefbaarheid in het gebied versterken. 
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Ontwikkeling Waddenstad speurroutes  
Aanvrager: City Sherlocks 
Totale investering: € 121.500,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 40.500,- 
Andere overheden: € 43.500,- 

Private bijdrage: € 37.500,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
In Den Helder, Harlingen en Dokkum wil City Sherlocks via een app speurroutes uitzetten als toeristische 
attractie. Ze zijn vooral bedoeld om meer verblijfs- en dagtoeristen te trekken en te vermaken. De speurroutes 
leiden tot meer samenwerking tussen diverse ondernemers in de steden. Nieuwe netwerken ontstaan of 
bestaande worden versterkt en dragen bij aan een lokale duurzame economie. Ook de samenwerking tussen 
de drie steden zal verbeteren. De lokale geschiedenis en het culturele erfgoed in de drie Waddensteden wordt 
voor een brede doelgroep (gasten en eigen bewoners) zichtbaar. 

 

Multifunctionele Accommodatie Sexbierum-Pietersbierum  
Aanvrager: St. Dorpencentrum Sexbierum - Pietersbierum 
Totale investering: € 2.361.000,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,- 
Andere overheden: € 1.561.000,- 

Private bijdrage: € 800.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 

 
De buurdorpen Sexbierum-Pietersbierum krijgen een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Het wordt 

een dorpshuis met een gymzaal, horecadeel en foyer. De sportruimte is bedoeld voor de lokale binnensporten 

en het gymnastiekonderwijs. Ook de kerkelijke gemeente zal gebruik maken van het MFA. In Sexbierum-

Pietersbierum zijn veel verenigingen en organisaties die bijdragen aan de leefbaarheid. Een MFA vergroot de 

sociale samenhang, omdat mensen uit verschillende groepen elkaar daar ontmoeten. De MFA komt naast de 

huidige basisschool De Skeakel die verbouwd wordt. Het thema van het MFA is “het Wad”, een bron van 

inspiratie voor kleur, licht en openheid.  
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2. Verleende subsidies per project, subsidieregeling Thematisch 2019-01 

 

Huisduinen, ontdek het begin van de Wadden 

Aanvrager: Gemeente Den Helder 

Totale investering: € 781.070,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 315.000,- 

Andere overheden: € 466.070,- 

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling. Het project draagt eveneens bij 

aan de ontwikkeling van themalijn 4: Duurzame Recreatie en Toerisme. 

 

Het project “Huisduinen, ontdek het Begin van de Wadden“ heeft als doel het verhaal van het dorp Huisduinen 

te vertellen. Voor zowel bewoners als bezoekers zal Huisduinen als beginpunt van de Wadden op de kaart 

worden gezet. Daarom willen de gemeente Den Helder en de Vereniging Huisduiner Belang het duinlandschap 

terugbrengen naar het hart van het dorp. Het dorpsplein wordt een centrale ontmoetingsplek en het plein voor 

Fort Kijkduin wordt heringericht. Het militair erfgoed van Huisduinen wordt verbonden door de aanleg van een 

wandelpad tussen Fort Kijkduin en het Atlantikwallcentrum. Daarnaast moet de strandopgang van Huisduinen 

beter bereikbaar worden gemaakt. Door de aanleg van fiets- en wandelroutes met diverse voorzieningen wordt 

het dorp verbonden met de Huisduinerpolder.  

 

Windmolen de Goede verwachting 

Aanvrager: Helderse Molenstichting 

Totale investering: € 1.399.928,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,- 

Andere overheden: € 339.928,- 

Private bijdrage: € 560.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Themalijn: 2.1 (bevorderen landschapsontwikkeling, versterking van cultuurhistorisch erfgoed). Het 

project draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van themalijn 4: Duurzame Recreatie en Toerisme.  

 

Op het Vinkenterrein in Den Helder wordt een replica gebouwd van houtzaagmolen ‘De Goede Verwachting’. In 

de molen komen diverse voorzieningen, zoals een informatie- en expositieruimte (het ‘Huis van de Wind’), een 

bed & breakfast, een locatie voor evenementen en een molenwinkel. De molen moet het verhaal vertellen van 

de cultuurhistorie van de molens die Den Helder ooit had en in het bijzonder het verhaal van de 

houtzaagmolens langs het Helders Kanaal. Deze molen stond in directe verbinding met de Waddenzee en het 

Noord-Hollands Kanaal. 

 

Uitbreiding Medemblikkerloods 

Aanvrager: Stichting scheepstimmerwerf Willemsoord 

Totale investering: € 450.000,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 180.000,- 

Andere overheden: € 270.000,- 

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 4. Duurzame recreatie en toerisme.  
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Dit project beoogt de Medemblikkerloods in de museumhaven Willemsoord in Den Helder uit 

te breiden. In de loods worden historische boten gerestaureerd. Door de uitbreiding van de 

loods kan de huidige functie blijvend worden vervuld en ontstaat ruimte voor een zeilmakerij 

en de inrichting van een multifunctionele lesruimte. De lesruimte wordt gebruikt voor theorie- en 

praktijklessen aan (met name) jongeren die ingaan op de verhalen rondom botters, 

(oude) restauratietechnieken van deze boten en de fauna en het bodemleven van het Waddengebied. 

Daarnaast voorziet het project in de opleiding van vier waddenambassadeurs die 

jongeren en toeristen kennis laten maken met deze verhalen. 

 

Wad Nu 

Aanvrager: Gemeente Harlingen 

Totale investering: € 688.712,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 344.356,- 

Andere overheden: € 344.356,- 

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 4. Duurzame recreatie en toerisme en thema 2: het bevorderen van landschapsontwikkeling 

en de versterking van cultuurhistorisch erfgoed en thema 3: bodem, water, licht en geluid 

 

Met dit project wordt beoogd de historische badcultuur van Harlingen te herstellen. Dit moet 

leiden tot een versterking van de waddenbeleving voor toeristen en voor inwoners van Friesland. Het project 

voorziet in het uitvoeren van een pilot aan de hand van het installeren van 

een algenscherm. Deze fysieke maatregel is gericht op het voorkomen van het aanspoelen 

van algen op het zwemstrand. Daarnaast wordt ingezet op een informatiecampagne over de 

traditionele Friese badcultuur en Harlingen als historische badplaats. 

 

Panorama Wadden 

Aanvrager: Shoreline Productions  

Totale investering: € 489.405,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 440.465,- 

Andere overheden: € 6.500,- 

Private bijdrage: € 42.440,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 4. Duurzame recreatie en toerisme 

 

Het project betreft een initiatief van Noordhoff Uitgevers en Shoreline, waarbij de Bosatlas van de Wadden 

wordt verspreid onder 950 scholen in Nederland met daarbij een speciaal ontwikkeld interactief lesprogramma 

met onder meer een interactieve schoolplaat, minidocumentaires en een mobiele expositie. Dit lesprogramma 

bouwt voort op het Wereldwadlesprogramma in samenwerking met andere partijen zoals het Common 

Wadden Sea Secretariat (CWSS). 

 

Fort Kijkduin 

Aanvrager: Zeestad cv/bv 

Totale investering: € 1.075.000,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,- 
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Andere overheden: € 367.021,- 

Private bijdrage: € 207.979,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling.  

 

Dit project beoogt Fort Kijkduin toekomstbestendig te maken en het bekender te maken bij bezoekers in 

binnen- en buitenland. Na afronding van het gehele project moet Fort Kijkduin verschillende recreatieve 

functies hebben (museum, aquarium, café, evenementen, educatie, spelen) en aantrekkelijk worden voor een 

brede doelgroep. Voor fase 1 en 2 wordt subsidie van het Waddenfonds gevraagd. In de eerste fase wordt de 

entreeruimte vernieuwd, een nieuwe tentoonstelling ontwikkeld en een ontdekkingstocht door het fort 

gerealiseerd. In fase 2 wordt er onder andere een educatief en een juniorprogramma opgezet, het aquarium 

gemoderniseerd en faciliteiten gecreëerd d voor overnachtingen, evenementen en vergaderingen. 

 

Algye Anywhere 

Aanvrager: O&N bv 

Totale investering: € 587.510,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 293.755,- 

Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 293.755,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 8. Duurzame agrarische sector 

 

Zijn zoutwateralgen geschikt als veevoer? En kan de teelt ervan een bijdrage leveren aan een oplossing van de 

stikstofproblematiek? Een proef met het telen van zoutwateralgen op een veehouderij in het Friese Hallum 

moet dit uitwijzen. De teelt vindt plaats in een reactorvat in een systeem waarbij zout water, ledverlichting en 

voedingsstoffen uit koeienmest de algengroei bevorderen. De algen dienen als veevoer voor de koeien op het 

bedrijf. Zo daalt de stikstofuitstoot, omdat er minder eiwitrijk voer hoeft te worden aangevoerd. De 

praktijkproef moet duidelijk maken of een constante algenproductie op grote schaal mogelijk is, waarbij die 

niet gebonden is aan grond. Mogelijk kan zo een stap worden gezet in de verdere ontwikkeling van algenteelt 

in de agrarische sector. 

 

Terp van de takomst, doarp yn ‘t slyk 

Aanvrager: Vereniging Dorpsbelang Blije 

Totale investering: € 887.373,- 

Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,- 

Andere overheden: € 118.737,- 

Private bijdrage: € 218.636,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 1. Natuur en thema 2. Landschapsontwikkeling, versterking van cultuurhistorisch erfgoed. 

 

Bij het Friese dorp Blije wordt een buitendijkse belevingsplek gecreëerd in de vorm van een terp. Op deze plek 

kunnen bezoekers de natuur en het Wad op een unieke manier beleven. Hiermee wordt invulling gegeven aan 

het hoofddoel van de dorpsvisie van Blije om meer met het gezicht naar de Waddenzee te wonen, leven en 

werken. De terp moet tijdens de eerste Triënnale 2022 in gebruik worden genomen. 

 

De Wadkijker 

Aanvrager: Permit bv 
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Totale investering: € 924.122,83 

Bijdrage Waddenfonds: € 473.518,-  

Andere overheden: € 45.000,- 

Private bijdrage: € 405.408,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, thema 3. Bodem, licht, water 

en geluid en thema 4: Duurzame Recreatie en Toerisme. 

 

Dit project betreft het opzetten van een webbased GIS-platform, waarin informatie over het 

Waddengebied bij elkaar wordt gebracht. Via een app wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor 

toeristen en professionals. Met het project wordt beoogd de beleving van de onderwaterwereld van het Wad 

te versterken en verantwoord medegebruik en verbetering van 

het beheer van de Waddenzee mogelijk te maken. 

 

Shrimp4Live 

Aanvrager: De Boer RVS 
Totale investering: € 1.361.203,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,- 
Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 861.203,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 7. Duurzame visserij 

 
Dit project betreft de doorontwikkeling van een prototype van een selectief vangsysteem voor duurzame 
garnalenvisserij en het op de markt brengen van dit systeem. De verfijning heeft betrekking op de 
verwerkingslijn met de detectiebaan en het gebruikmaken van camera’s. Het project moet resulteren in minder 
bijvangst ondermaatse garnalen en andere kleine vissen, minder bodemberoering, minder dieselverbruik, het 
verwijderen van organisch en niet organisch materiaal uit zee en het scheiden van plastic afval. De video-
opnames leveren informatie op die gebruikt kan worden voor wetenschappelijke doeleinden. 
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3. Verleningen per project, Majeure projecten (Investeringskader Waddengebied)  

 

Aanvulling bij het project : AHPD Ameland 

Aanvrager: AHPD Ameland V.O.F. 
Totale investering: € 450.000,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 270.000,-  
Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 180.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Eilanden op eigen kracht  

Draagt bij aan hoofddoelstelling C en B van het Waddenfonds 

 

Eerder is al 3,2 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van AHDP. Daarvan is twee miljoen euro 
afkomstig uit het Waddenfonds.  
 
De nieuwe pilot van AHDP behelst het uittesten van een innovatieve techniek waarbij waterstof 
wordt toegevoegd aan een vergistingsinstallatie. De totale kosten van deze uitbreiding bedragen 
450.000 euro. De geplande vergister gaat 110.000 kubieke meter groen gas leveren per jaar; dit is 5 
procent van het huidige aardgasverbruik op Ameland. Als er waterstof wordt bijgevoegd zou de 
productie kunnen stijgen naar 190.000 kubieke meter groengas. Bovendien zou de CO2-reductie 
toenemen van 271 ton per jaar naar 412 ton per jaar. De toevoeging van waterstof verhoogt het 
rendement dus aanzienlijk. 
 
Het project voldoet aan een van de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds, namelijk “een hogere 
zelfvoorzieningsgraad qua energie op de Waddeneilanden”. Ook wordt de energiehuishouding op het 
eiland verduurzaamd. De proef vindt plaats op Ameland, maar een deel van het voorbereidend 
onderzoek wordt uitgevoerd bij ingenieursbureau Bareau BV in Heerenveen. Doel is ook om meer 
kennis te vergaren en die te delen via onder meer artikelen, bijeenkomsten, websites en 
presentaties. Als de proef slaagt, zou die in de toekomst eventueel kunnen worden uitgerold in het 
hele Waddengebied. 
 

Donkerte van het Waddengebied 

Aanvrager: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 
Totale investering: € 3.088.147,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 1.502.816,-  
Andere overheden: € 739.577,- 

Private bijdrage: € 845.754,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Werelderfgoed 

Draagt bij hoofddoelstelling A en C van het Waddenfonds.  

 

Dit project wil met de beleving van de duisternis duurzaam toerisme stimuleren. Er zullen minimaal 
15 nachttuinen gerealiseerd worden waar bezoekers nachtvlinders en andere nachtdieren kunnen 
spotten. Het hele jaar door zullen er activiteiten en beleefmomenten zijn, onder meer tijdens de 
Nachten van het Wad. Daarnaast zullen informatiepunten, voorlichtingsmaterialen en live 
webcambeelden ontwikkeld worden. Hierop kunnen kijkers dieren zien die ’s nachts actief zijn. 
Verder wordt een trainingsprogramma georganiseerd voor professionals en vrijwilligers die 
nachtactiviteiten op touw gaan zetten. Met dit project wordt gemikt op de bewuste verblijfs- en 
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dagrecreant, die ook buiten het hoogseizoen het Waddengebied bezoekt. In 2025 moet het 
Waddengebied bekend staan als één van de mooiste bestemmingen in Europa voor wie de duisternis 
wil beleven.  
 

Holwerd aan Zee  

Aanvrager: Provincie Fryslân 
Totale investering: € 16.810.000,-  
Bijdrage Waddenfonds: € 8.330.000,- 
Andere overheden: € 4.409.600,-  
Private bijdrage: € 4.070.400,- 
Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Vitale Kust en Afsluitdijk 
Draagt bij aan hoofddoelstelling A en C van het Waddenfonds 
 
Holwerd aan Zee is een grootschalig integraal project dat de relatie tussen het kustdorp Holwerd en 

de Waddenzee wil herstellen. Daarvoor wordt in de Friese zeedijk een doorgang gemaakt naar een 

uit te graven getijdenmeer van 37 hectare groot nabij Holwerd. Door het ontstaan van een 

brakwatergetijdengebied wordt vismigratie mogelijk tussen de Waddenzee en de Friese boezem. Een 

brakwatermilieu zoals in de geul en het meer zal ontstaan, is nergens langs de Waddenkust aanwezig 

en dus zeer waardevol voor de visstand. Ook biedt Holwerd aan Zee kansen voor wadvogels. Er 

worden twee broedeilanden van minimaal 3 hectare aangelegd, waar deze dieren kunnen uitrusten, 

foerageren en broeden. Daarnaast komt het dorp Holwerd aan zee te liggen, wat een stimulans kan 

betekenen voor het cultuurtoerisme. De cultuurtoerist heeft behoefte aan kwaliteit, beleving van het 

Waddengebied en het bezoeken van interessante plekken. Ter bevordering van het toerisme worden 

recreatiewoningen gebouwd en worden er een boulevard, getijdenhaven, natuurbeleefpad en een 

drijvende vogelkijkhut aangelegd. Binnen het project wordt ongeveer 4 hectare landbouwgrond 

geschikt gemaakt voor zilte teelt van aardappelen en andere gewassen. Het project zet ook in op 

gebiedsmarketing en communicatie. Hierbij wordt aangesloten bij het programma Visitwadden.nl. 

Het project wordt in drie fasen uitgevoerd. De subsidietoekenning in 2020 bij het Waddenfonds 

betreft fase 2 en is gericht op het graven van het getijdenmeer en een geul vanaf de huidige 

veerterminal door de dijk ernaartoe.  

 

Vitale Kustzone Lauwersmeer  

Aanvrager: Waterschap Noorderzijlvest 
Totale investering: € 20.400.000,-  
Bijdrage Waddenfonds: € 8.300.000,- 
Andere overheden:€ 12.100.000,-  

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Vitale kust en afsluitdijk 

Draagt bij aan hoofddoelstelling A van het Waddenfonds  

 

Het project Vitale Kustzone Lauwersmeer wil een grootschalige versterking van de Waddenzeedijk in 

het Lauwersmeergebied. Het gaat om een gebiedsgericht project dat bestaat uit twee fasen. De 

subsidietoekenning in 2020 betreft fase één. Het doel is het Lauwersmeergebied om te vormen tot 

een robuust klimaatbestendig overgangsgebied tussen Wad en achterland met ecologische 

draagkracht als basis.  
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De randen van het Wad zullen worden verzacht, waardoor een geleidelijke zoet-zout overgang kan 

worden gemaakt. Hierdoor worden de natuurlijke dynamiek, natuurwaarden en biodiversiteit 

verbeterd. In het achterland worden vispassages gemaakt en watergangen met elkaar verbonden.  

Het project sluit aan op andere programma’s van het Waddenfonds, die de visstand in de 

Waddenzee moeten verbeteren zoals de projecten Ruim Baan Voor Vissen 1 en 2. De monitoring van 

het project wordt zoveel mogelijk afgestemd op andere projecten zoals Swimway en Vissen voor 

verbinding. Daardoor zijn de metingen breed te interpreteren. Ook de vogelstand in het 

Waddengebied is gebaat bij een meer natuurlijke kustzone, met name als het foerageergebied voor 

vogels van het Groninger Hogeland en de Friese Waddenkust. Het plan sluit eveneens aan bij de 

doelen van het Actieplan Broedvogels Waddenzee. 

Fase 2 van Vitale Kustzone Lauwersmeer richt zich op economie, toerisme en beleving door een 

integrale benadering van de opgaven in het Lauwersmeergebied.  

Het project loopt van 2020 tot en met 2025. De daadwerkelijke realisatie vindt plaats van 2022 tot en 

met 2024.  

Zoete toekomst  

Aanvrager: Stichting Acacia Institute  
Totale investering: € 1.702.700,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 850.000,- 
Andere overheden: € 629.758,- 

Private bijdrage: € 222.942,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Vitale kust en afsluitdijk 

Draagt bij aan hoofddoelstelling B en C van het Waddenfonds 

 

 
Onder de noemer Zoete Toekomst wordt op Texel een pilot uitgevoerd voor grootschalige opvang 
van regenwater voor de irrigatie van landbouwgronden. De pilot moet een oplossing bieden aan 
agrariërs op de Waddeneilanden die steeds meer te kampen hebben met grote droogte, onder 
andere door klimaatverandering. Het vasthouden van regenwater op de eilanden is sowieso al een 
probleem, want wat er nu valt wordt meteen afgevoerd naar de Waddenzee. Daar komt nog eens bij 
dat boeren op de eilanden geen drinkwater mogen gebruiken voor beregening en ook geen beroep 
kunnen doen op zoet boezemwater zoals collega’s op de vaste wal. 
 
Het kennisproject op Texel behelst het ontwikkelen van twee ondergrondse opslagsystemen van 50 
tot 100 hectare met elk 15 tot 20 waterputten. Er kan naar verwachting jaarlijks in totaal 300.000 m3 
water ondergronds worden vastgehouden. Via irrigatieleidingen wordt het hemelwater vervolgens 
naar de landbouwgronden geleid. Als de proef op Texel lukt, kunnen ook boeren op de andere 
Waddeneilanden ervan profiteren. 
 

Green Shipping  

Aanvrager: Vereniging FME 
Totale investering: € 26.140.643,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 8.000.000,- 
Andere overheden: € 2.647.843,- 

Private bijdrage: € 15.492.799,- 

Overige investeringen: € 0,- 
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Opgave IKW: Havenontwikkeling en natuurverbetering 

Draagt bij aan hoofddoelstelling B en C van het Waddenfonds 

 
 
Met een omvangrijk investeringsprogramma in de vergroening van de scheepvaart op de 
Waddenzee, wil Green Shipping de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel verduurzamen. 
Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten verspreid over het hele Waddengebied. De 
komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het 
ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Scheepsbouwers en toeleveranciers in 
de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van 
de scheepvaart.  
 
Het project moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot in 2030 met 60 % is afgenomen. De FME, de 
ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, voert de regie over het programma en 
heeft brede steun van natuurbescherming, visserij, vaarrecreatie en Waddenzeehavens. Het 
bedrijfsleven draagt tweederde bij aan de totale investering.  
 
Green Shipping staat niet alleen voor minder CO2-uitstoot maar ook voor een grote reductie van 
zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en andere vervuilende stoffen op de Waddenzee. Daarnaast 
maken schepen die elektrisch worden aangedreven amper geluid en zorgen zo voor rust in de 
Waddenhavens. Ook wordt de kans op olievervuiling door lekkage of rampen verkleind.  
 
Green Shipping bestaat in totaal uit tien deelprojecten verspreid over het hele Waddengebied. De 
komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het 
ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Scheepsbouwers en toeleveranciers in 
de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van 
de scheepvaart.  
 

Op paad lâans it Waad 

Aanvrager: Gemeente Waadhoeke 
Totale investering: € 2.703.771,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 1.303.900,- 
Andere overheden: € 1.399.871,- 
Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Opgave IKW: Werelderfgoed 

Draagt bij aan hoofddoelstelling C van het Waddenfonds 

 
Projectinfo 
Er liggen volop kansen om de Waddenzeedijk beter te benutten en de waddenkustregio voor 
toeristen interessanter te maken om te verkennen. In dit project worden obstakels die het 
buitendijks fietsen lastig maken verwijderd, worden dijktrappen toegevoegd of aangepast en TOP’s 
(toeristische overstappunten) gerealiseerd. Door themaroutes, arrangementen en aantrekkelijke 
pleisterplaatsen te realiseren, wordt de bezoeker uitgenodigd om de kust meer te ontdekken, zowel 
buiten- als binnendijks.  
Op paad lâns ‘t Waad is onderdeel van een Wadden brede ambitie voor een betere ontsluiting voor 
toeristen van de zeedijk langs de hele Waddenkust. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd langs de 
waddenkust en vertaalt zich in de drie provincies in de volgende samenhangende projecten: Kiek 
over de Diek (Groningen), Op paad lâns ‘t Waad (Fryslân) en Rondje Waddenbaai (Noord-Holland). 
Ook de aanpak van de Afsluitdijk draagt bij aan deze Waddenbeleving, met het bezoekerscentrum en 
een buitendijks fietspad. 
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4. Duurzame Kennishuishouding 

 
Verlening boekjaarsubsidie Waddenacademie 2020 

Een belangrijke doelstelling van het Waddenfonds is het ontwikkelen van kennis over het 

Waddengebied en het borgen ervan voor toekomstige generaties. In de vorm van een 

boekjaarsubsidie kreeg de Waddenacademie ook in 2020 € 1,2 miljoen voor de uitvoering van haar 

taken zoals uitgewerkt in het aangeleverde werkplan voor 2020.  

Vaststelling boekjaarsubsidie Waddenacademie 2019 
In 2019 heeft de Waddenacademie € 1.200.000,- ontvangen om de met haar afgesproken taken uit 

te voeren. De kerntaken agenderen, programmeren, informeren en monitoren zijn uitgevoerd door 

de Waddenacademie conform het door WF goedgekeurde werkplan 2019. In het jaarverslag van de 

Waddenacademie van 2019 is per kerntaak en vervolgens per activiteit beschreven welke activiteiten 

zijn uitgevoerd. Dit kunt u teruglezen in het Jaarverslag 2019 van Waddenacademie.  

Vastgestelde bijdrage Waddenfonds : € 1.200.000,- 
 
Doelrealisatie:  
De Waddenacademie moet met het uitvoeren van haar kerntaken invulling geven aan de 4e 
doelstelling van het Waddenfonds: het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding t.a.v. het 
Waddengebied. 
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5. Vastgestelde projecten 

 

Kweldercentrum Noorderleech 

Aanvrager: It Fryske Gea 
Totale investering: € 950.000,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 380.000,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 380.000,- 
Andere overheden: € 570.000,- 

Private bijdrage: € 0,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Rijkstender 2010 - Economie 

 
Projectomschrijving 
It Fryske Gea heeft een ontmoetings- en informatiecentrum gerealiseerd in de kwelders van het 
Noarderleech. Het onbemande centrum bij Hallum en vlak onder de zeedijk informeert bezoekers 
over natuur en historie van het buitendijkse en binnendijkse Noord Friese kustgebied. Centraal staat 
het ontstaan van de buitendijkse polders en kwelders, de huidige natuurwaarden en de toekomstige 
ontwikkelingen. Het centrum is de plek waar kennis en verhalen uit de omgeving bij elkaar komen. 
Het idee is even binnenkijken om buiten meer te zien. Het project versterkt de band tussen de burger 
en de natuur. 
 
De werkzaamheden zijn conform de subsidieverlening uitgevoerd. De einddatum en het kasritme zijn 
wel gewijzigd. Het project is bouwkundig al in 2013 opgeleverd maar gedurende de projectperiode 
verweven met de bouw van het gemaal Vijfhuizen (De Heining). Door vertraging in de bouw van het 
gemaal is in 2015 een wijziging einddatum aangevraagd en goedgekeurd. De oorspronkelijke 
einddatum was 1 juli 2015. Deze is na goedkeuring van het dagelijks bestuur verschoven naar 1 
januari 2019.  
 
Gerealiseerde output:  
1. Bouw, inrichting en infrastructuur kweldercentrum 
2. Ontwikkeling programmalijnen natuur, cultuurhistorie, beleving 
3. Opzetten en ontwikkeling vrijwilligersteam 
 

Een aangenaam verblijf 

Aanvrager: Stichting Museumhaven Willemsoord Den Helder 
Totale investering: € 315.988,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 94.796,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 94.796,- 
Andere overheden: € 31.438,- 

Private bijdrage: € 189.754,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 4. Duurzame recreatie en toerisme 

 
Projectomschrijving:  
De voormalige scheeps- en onderhoudswerf Willemsoord van de Koninklijke Marine in Den Helder 
transformeert de laatste jaren in een monumentale site met een grote diversiteit aan attractieve 
voorzieningen. Een aangenaam verblijf richt de aandacht op verlenging van het verblijf in de 
Museumhaven met toeristische arrangementen. Doel is om de Museumhaven om te bouwen tot een 
volwaardig maritiem-historisch complex, dat bezoekers trekt vanuit het hele land. Het project 
bestaat uit drie onderdelen. De werkzaamheden zijn inmiddels volgens plan afgerond. 
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Gerealiseerde output  
1. Stevenaak Antje voorzien van slaapvoorzieningen; de werkzaamheden zijn al geruime tijd 
afgerond, het schip wordt inmiddels een jaar geëxploiteerd. 
2. De Noordzeebotter De Jonge Albert voorzien van slaapvoorzieningen; de brand van 2018 heeft 
meer schade aangericht dan op voorhand voorzien. Daarvoor is vorig jaar uitstel van oplevering 
verleend. De werkzaamheden zijn inmiddels volgens plan afgerond. 
3. het schip Zr Ms. Bonaire toegankelijk maken voor het publiek; de laatste werkzaamheden zijn 
afgerond en het museum is aan boord ingebouwd. 
 

Zoet zout gradiënt in het Noorderleech & communicatie van Swiet nei Salt  

Aanvrager: It Fryske Gea  
Totale investering: €2.037.622,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 1.033.215,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 1.033.215,-  
Andere overheden: € 1.012.314,- 

Private bijdrage: € 7.907,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling 

 
Projectomschrijving:  
Het gaat hier om de aanleg van een slenk over het laaggelegen deel van de kwelder, waarlangs het 
water van het nieuwe gemaal Vijfhuizen naar het Wad stroomt. Hiermee is een complete zoet-zout 
overgang gecreëerd tussen de zoute Waddenzee en de zoete Friese boezem.  
Het communicatieproject Fan Swiet nei Sâlt heeft als aanvulling hierop een groot aantal educatie- en 
voorlichtings middelen gerealiseerd, zoals een kijkscherm, routebegeleiding, de ontwikkeling van 
expositie- en communicatiemateriaal, een excursieprogramma en een opleiding voor gidsen.  
  
Gerealiseerde output:  
1 herinrichting zomerpolder tot kwelder en zoetzoutovergang, slenk, plas/dras, hogere delen kades 
en (compenserende) voorzieningen om te blijven beheren. 
2. kijkscherm 
3. routegeleiding 
4. ontwikkeling expositie- en communicatiemateriaal, excursieprogramma, opleiding gidsen, 
persmomenten en publieksacties. 
 

Kongsi van de kooieend 

Aanvrager: Stichting Landschapsbeheer Groningen 
Totale investering: € 2.874.116,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 2.303.136,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 2.303.136,- 
Andere overheden: € 447.787,- 

Private bijdrage: € 123.193,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Werelderfgoed en Recreatie – subsidieregeling : 2014-1 

 
Projectomschrijving:  
Het project richtte zich op de restauratie en het behoud van 24 eendenkooien, verspreid over het 
Waddengebied. De kooien zijn zowel in eigendom van particulieren als natuurbeheerorganisaties. 
Een aantal kooien heeft een nieuwe functie gekregen, van andere is alleen de inrichting 
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geoptimaliseerd. Op hoofdlijnen gaat het om baggeren en uitdiepen van kooiplassen, graven van 
waterlopen en plaatsen van stuwen, vervangen van beschoeiingen, restaureren en vernieuwen van 
vanginrichtingen, kooihuisjes en kooibossen. Ook worden de kooien geschikt gemaakt voor recreatie, 
educatie en onderzoek. De initiatiefnemers vormen een beheerdernetwerk (de ‘kongsi’) voor een 
goede afstemming tussen de functies van de kooien in de verschillende deelgebieden. Elke kooi heeft 
zijn eigen karakter en functie, samen vertellen ze het verhaal van de eendenkooi in het 
Waddengebied. Om dit te realiseren is een beschrijving van alle 29 nog aanwezige eendenkooien in 
het Waddengebied gemaakt op basis van bestaande informatie en aanvullende informatie uit 
archiefonderzoek en interviews. Verder is een educatief programma ontwikkeld en een pilot met drie 
scholen uitgevoerd.  
Het project heeft meer opgeleverd dan was beoogd, met name voor de bevolking en voor de 
gemeenschapszin in de Waddenregio. Acht eendenkooien hebben na afronding de hoofdfunctie 
Gemeenschapskooi gekregen en worden nu volledig gerund door vrijwilligers. 
 
Gerealiseerde output:  
1. Instandhouding en verbetering biotoop 
2. Informatievoorziening en educatie 
3. Kooi-eend als streekproduct 
4. Het kooikervak als ambacht 
5. Het ringen van eenden 
 

Algenschelpdierproefboerderij 

Aanvrager: Omega Green 
Totale investering: € 4.884.000,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 1.400.000,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 1.400.000,- 
Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 3.484.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Duurzame havens – subsidieregeling 2014-2 

 
Projectomschrijving:  
Het gaat hier om een pilot gericht op het ontwikkelen van hoogwaardige algenteelt, als basis voor 
experimenten met de teelt op land van schaal- en schelpdieren. Op een terrein van twee hectare zijn 
algenreactoren geplaatst en aansluitingen gerealiseerd met rookgassen (CO2-bron) en restwarmte. 
Een deel van de algen wordt geoogst en gedroogd en vervolgens afgezet om in voedingsproducten te 
worden verwerkt. Een ander deel van de algenvloeistof wordt ‘vers’ verpompt naar bassins waarin 
schaal- en schelpdieren worden geteeld. De teelt is niet alleen bedoeld voor consumptieschelpdieren 
maar vooral ook voor de teelt van mosselzaad. Door de teelt naar land te brengen, kan de winning 
van mosselzaad in de Waddenzee worden beperkt en daarmee de natuur worden gespaard.  
 
Op het onderdeel schelpdierenteelt hebben zich gedurende de projectperiode wijzigingen 
voorgedaan. Na een valide rapportage van de proefboerderij is de beschikking op dit onderdeel 
aangepast.  
De output van de grootschalige algenteelt is gerealiseerd volgens het projectplan. De teelt heeft 
plaatsgevonden op drie locaties, in de Eemshaven, in Duitsland en in Marokko. Gedurende de pilot 
werd duidelijk dat algenteelt voor schelpdierenteelt economisch niet haalbaar bleek. De focus is, na 
instemming van het Waddenfonds, verlegd naar de inzet van algenteelt op CO2-reductie. De actuele 
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de subsidiebeschikking is aangepast.  
 
Gerealiseerde output:  
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In dit project is aan een geheel nieuwe keten gewerkt van grootschalige algenteelt. Er is een 
duurzame productietechnologie ontwikkeld voor algen met inzet van rookgassen en optimaal gebruik 
van voedingsstoffen zoals nitraten en fosfaten. Er is gefocust op technologie voor het verlagen van 
de kostprijs van algen zodat toepassingen van algen op het terrein van vis- en veevoer mogelijk 
worden. Er is een businesscase ontwikkeld en er zijn mensen opgeleid en er is kennis ontwikkeld die 
beschikbaar is voor de nieuwe algenboeren. 
 
De output over de schaal-schelpdieren is gewijzigd en dit is door eindbegunstigde gemeld. Omdat de 
algenteelt in het kader van de schelpdierenteelt niet economisch haalbaar bleek te zijn, is de focus 
op CO2-reductie komen te liggen. 
 

Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor  

Aanvrager: Stichting Ecoshape 
Totale investering: € 1.300.000,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 855.370,-  
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 845.947,- 
Andere overheden: € 20.000,-  

Private bijdrage: € 424.630,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Natuur en Water – subsidieregeling 2014-1 

 
Projectomschrijving: 
Met een innovatieve slibmotor is geëxperimenteerd om de groei van kwelders aan de waddenkust te 
stimuleren. Het werktuig is ingezet om baggerslib uit de haven van Harlingen op de proeflocatie bij 
Koehoal (tien kilometer ten noordoosten van Harlingen) over de kwelders te verspreiden. Het 
aanbrengen van slib op de kwelders heeft gezorgd voor extra afzet (sedimentatie) van nieuw slib uit 
de Waddenzee. De opslibbingssnelheid op de kwelders is gedurende de pilotperiode verdubbeld. De 
gemiddelde aangroei is 1 tot 2 centimeter per jaar.  
Door het gebruik van havenslib elders wordt er minder slib bij de haven zelf op land aangebracht. 
Een positief gevolg is dat er minder slib terugvloeit in de Waddenzee waardoor de vertroebeling van 
het water verminderd. Daarnaast stimuleert de aangroei van kwelders meer natuurontwikkeling. Ook 
ontstaat er extra voorland, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de kustverdediging.  
 
Naast het realiseren van de slibmotor richtte de pilot zich nadrukkelijk op monitoring van de effecten 
en op ontwikkeling van kennis die met deze methode wordt opgedaan.  
 
Gerealiseerde output:  
1. Pilot slibmotor Koehoal volgens projectplan 
2. monitoringsrapport over de resultaten van het project 
3. Communicatie over behaalde resultaten. 
 

Tij theaterbrouwerij Vlieland 

Aanvrager: Bierbrouwerij Vlieland bv 
Totale investering: € 1.077.700,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 473.880,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 473.880,-  
Andere overheden: € 0,-  

Private bijdrage: € 603.120,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 4. Duurzame recreatie en toerisme 
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Projectomschrijving:  
Op Vlieland is een bierbrouwerij annex theater gebouwd. Centraal in het gebouw staat het brouwen 
van bier met lokale producten, theater- en filmvoorstellingen, een permanente tentoonstelling over 
het Werelderfgoed Waddenzee, lezingen en excursies. Ook worden er workshops gegeven aan de 
hand van thema’s (smaak) en gericht op beleven en zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van het 
Waddengebied. Daarnaast worden activiteiten ontplooid om het zakelijk toerisme te bevorderen. 
 
De aanvrager heeft bij de toegezegde vergunningverlening veel weerstand ondervonden; met 
tussenkomst van de lokale overheid heeft aanvrager de naamstelling van Tij Theater in Brouwerij 
Fortuna veranderd, waardoor het project doorgang kon vinden. De brouwerij annex theater is in de 
zomer van 2019 feestelijk geopend.  
 
Gerealiseerde output:  
1. Realisatie bezoekerscentrum annex theater en cultuurpodium 
2. Inrichting werelderfgoed expo 
3. Inrichting keuken gastheerschap 
4. Bouw casco en installatiewerk 
5. Theaterzaal en belichting 
 

Natuurlijke patronen in het landschap 

Aanvrager: ANVL De Lieuw  
Totale investering: € 977.505,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 782.004,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 782.004,-  
Andere overheden: € 146.344,-  

Private bijdrage: € 49.157,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling 

 
Projectomschrijving:  
Rond 1650 zijn er op Texel en het voormalige eiland Wieringen tuunwallen aangelegd als 
perceelscheiding omdat sloten graven in duingebied lastig was en rasters zetten niet toegepast werd. 
Tuunwallen zijn gestapelde graszoden, opgevuld met zand. De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer De Lieuw op Texel heeft voor dit project meer dan 15 kilometer tuunwal 
gerealiseerd en gerestaureerd. Daarmee is de botanische samenstelling en ecologische kwaliteit van 
dit karakteristieke landschapselement sterk verbeterd.  
Ook is er informatie- en educatiemateriaal over tuunwallen ontwikkeld, waaronder een brochure 
over het beheer van tuunwallen en een 3D-puzzel.  
 
Gerealiseerde output:  
Het verbeteren van de ecologische kwaliteit en cultuurhistorische patronen in het oude land op Texel 
d.m.v. herstel van 15 kilometer tuunwal. Het ontwikkelen van informatie en educatiemateriaal. 
Hiermee draagt het project bij aan de onderstaande doelen en thema’s van het Waddenfonds. Alle 
output zoals bij de subsidieaanvraag is aangeleverd is gerealiseerd. 
 

Groene veerboten voor de Wadden 

Aanvrager: Rederij Doeksen bv / Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) 
Totale investering: € 16.440.000,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 1.207.500,- 



 

Pagina 84 van 88 
 

Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 1.207.500,- 
Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 15.232.500,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Energietransitie en duurzame ontwikkeling – subsidieregeling 2012-2013 

 
Projectomschrijving:  
Rederij Doeksen heeft twee nieuwe volledig bio-LNG aangedreven veerboten laten bouwen voor het 
passagiers- en vrachtvervoer naar Vlieland en Terschelling. De veercatamarans Willem Barentsz en 
Willem de Vlamingh worden volledig aangedreven door LNG (Liquid Nationale Gas). Daarmee wordt 
een forse CO-2-reductie gehaald, zelfs meer dan wettelijk is bepaald.  
De bouw van de schepen kende een lange geschiedenis. In het kader van het pioniersprogramma 
Waddenfonds 2012-2013 werd in eerste instantie een lagere subsidie verleend voor de ombouw van 
een bestaand vrachtschip met een voortstuwingsinstallatie op dual fuel (85 % LNG, 15 % gasolie). Na 
verschillende aanpassingen van het project is eind 2015 besloten rigoureus de koers te wijzigen en in 
te zetten op de bouw van twee veercatamarans op 100% LNG. De investeringskosten liepen daarbij 
op naar € 40 miljoen. Binnen de al lopende subsidieverlening heeft het Waddenfonds het verleende 
verhoogd naar in totaal € 1,2 miljoen.    
 
Gerealiseerde output:  
Na veel tegenslag zijn de schepen in het voorjaar van 2020 opgeleverd. De eerste is in juli 2020 in 
gebruik genomen. Naast de investering in de bio-LNG aandrijving zijn er diverse andere toepassingen 
in de veerboten gebruikt om de impact op de milieubeschermende maatregelen zo groot mogelijk te 
maken. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van een elektrische aandrijving met warmte 
terugwin-units.  
  
 

Texel energie oogst de zon 

Aanvrager: Coöperatie TexelEnergie 
Totale investering: € 1.150.000,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 460.000,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 460.000,- 
Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 690.000,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: Energietransitie en duurzame ontwikkeling – subsidieregeling 2012-2013 

 
Projectomschrijving:  
Om Texel zelfvoorzienend en energieneutraal te maken is op het Waddeneiland een zonnepark 
aangelegd. De zonnepanelen wekken samen 1,6 MW aan zonne-energie op. Daarnaast is er een boek 
met lessons learned over het project geschreven.  
 
Door problemen met onder andere wijzigingen van het bestemmingsplan heeft het project meerdere 
malen vertraging opgelopen. Dat heeft ertoe geleid dat de projectperiode tweemaal is verlengd. 
 
Gerealiseerde output:  
Een zonnepark op Texel van 1,6 MW 
Kennisdeling via boek Lessons learned.  
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De Tuin naast de Branding 

Aanvrager: Stichting vrienden van de Tuin naast de Branding 
Totale investering: € 69.397,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 34.309,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 34.309,-  
Andere overheden: € 10.000,-  

Private bijdrage: € 24.309,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 9. Budget Lokale Innovaties 

 

Projectomschrijving:  
Het project Tuin naast de Branding op Schiermonnikoog betrof de aanleg van een zelfpluktuin van 
één hectare. Op de tuin wordt door vrijwilligers en omwonenden groente, fruit en bloemen geteeld. 
Dat tuinbouwactiviteiten zorgen voor een impuls van de lokale voedselproductie. Daarnaast 
organiseert de Stichting vrienden van de Tuin naast de Branding er allerlei activiteiten voor de 
bevolking ter versterking van de sociale cohesie op het eiland. 
 
Ook is er een ervaringsroute voor basisschoolkinderen uitgezet over zilte gewassen en de rol van 
moestuinen op Schiermonnikoog. Toeristen kunnen er terecht voor excursies en informatie over het 
boerenleven in de polders van het eiland. 
 
Gerealiseerde output:  
Alle beoogde doelen binnen het project zijn gerealiseerd: bestaande netwerken worden versterkt en 
nieuwe samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld. Het project is een impuls voor de lokale 
economie en leefbaarheid. Realisatie van een zelfpluktuin van 1 ha en realisatie van een 
ervaringsroute. 
 

Waddenfilm educatie programma fase 1 

Aanvrager: Shoreline Productions bv 
Totale investering: € 998.514,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 798.811,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 798.811,-  
Andere overheden: € 0,- 

Private bijdrage: € 199.703,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling 

 
Projectomschrijving:  
In de eerste fase van het project is een educatieprogramma ontwikkeld wat de bekendheid van 
Werelderfgoed Waddenzee zowel bij volwassenen als jeugd vergroot. Er zijn lespakketten gemaakt 
en verder filmclips voor het digibord, tien innovatieve 360 graden films. Al het materiaal is kosteloos 
en voor iedereen toegankelijk op de website WAD.edu. Daarnaast is het opgenomen in de curricula 
van de hele onderwijsketen.  
 
Het project wil een betere uitstraling van Werelderfgoed Waddenzee bewerkstelligen en een vaste 
plek verwerven in het curriculum van scholen. Het bestaande educatieve materiaal over de 
Waddenzee wordt gekenmerkt door grote verscheidenheid in inhoud, vorm en kwaliteit met een 
relatief beperkt bereik. Met de eerste fase van het educatieve programma wordt een substantiële 
bijdrage geleverd aan de ambitie om zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken en ieder kind een 



 

Pagina 86 van 88 
 

keer het Wad te laten beleven. De ambitie is: 300.000 basisschoolleerlingen, 15.000 leerlingen in het 
voortgezet onderwijs en 2500 studenten (mbo, hbo en universitair). Dat is ongeveer 25% van alle 
opleidingen. Daartoe bevat het educatieve programma een combinatie van binnen schools leren en 
buitenschools beleven met de nadruk op de gezamenlijke Werelderfgoed-identiteit. Het project is 
mede geïnitieerd door een coalitie van regionale en landelijke media- en educatieve partijen, en 
maakt deel uit van een groter programma met een bioscoopfilm en een televisieserie over het Wad 
van regisseur Ruben Smit.  
 
Het programma is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de Waddenvereniging, de Stichting 
Waddencentra, Shoreline Productions en BureauQ.  
 
Gerealiseerde output:  
1. Educatieve films 3 stuks 
2. Filmclips voor Waddenzeeschool 2 x 29 educatieve clips en 39 lesbrieven 
3. Productie 360’ film 12 keer 
4. 1 Verdiepende lesmodule NLT 
5. 1 ontwerp Challenge duurzaam toerisme 
 

Natuur en landschap Waalenburg 

Aanvrager: Natuurmonumenten 
Totale investering: € 968.007,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 352.411,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 325.411,-  
Andere overheden: € 514.617,- 

Private bijdrage: € 127.979,- 

Overige investeringen: € 0,- 

Thema: 2. Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling 

 
Projectomschrijving:  
In de Texelse waddenpolder Waalenburg heeft Natuurmonumenten de oude krekenstructuur weer 
zichtbaar gemaakt en veel voorzieningen getroffen om het gebied toegankelijk te maken voor 
eilanders en toeristen. Ook voor rolstoelgebruikers is het gebied nu goed te verkennen. Waalenburg 
ligt midden op Texel. Het gebied staat bekend om zijn grote rijkdom aan vogels en bloemen. Vroeger 
was Waalenburg kweldergebied met veel kronkelende kreken. Bezoekers kunnen nu ontdekken hoe 
dat oude landschap eruitzag.   
 
 
Gerealiseerde output:  
1. 5 Uitzichtpunten 
2. 1 Herprofilering kreek 
3. 4 Vogelspotplaatsen en 1gerenoveerde vogelkijkhut 
4. 1 Brug met knuppelpad 
5. 325 meter Fiets/rolstoelpad 
 
Zandige variant Prins hendrikdijk  
Aanvrager: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Totale investering: € 55.746.555,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 12.240.000,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 12.240.000,-  
Andere overheden: € 1.637.500,- 

Private bijdrage: € 0,- 
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Overige investeringen: € 41.869.123,- 

Thema: 3. Bodem, water, licht en geluid en themalijn Natuur 

 
Projectomschrijving:  
De drie kilometer lange Prins Hendrikdijk is op een unieke en natuurlijke manier met zand versterkt. 
Voor de traditionele zeedijk, die toe was aan versterking, is een gevarieerd zandig gebied met een 
dynamisch karakter gerealiseerd, passend bij de Waddenzee. Hiervoor is ruim vijf miljoen kuub zand 
gebruikt. De nieuwe buitendijkse geleidelijke overgang van water naar land slaat twee vliegen in één 
klap: een toekomstbestendige zeewering en versterking van natuurwaarden.  
Zo is er 200 hectare nieuw natuurgebied gecreëerd met een zoet-zout overgang en een broedeiland. 
Ook is een voet- en fietspad aangelegd en een vogelkijkhut gebouwd.  
 
De komende dertig jaar wordt het project gevolgd om te zien of deze zandige en innovatieve 
dijkvariant ook elders in het Waddengebied en Nederland kan worden toegepast.  
Het werk is uitgevoerd onder aanvoering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
heeft twee jaar korter geduurd dan gepland. De Prins Hendrikzanddijk won tijdens de uitvoering de 
tweejaarlijkse WOW-prijs voor de beste samenwerking bij waterschapprojecten. 
 
Gerealiseerde output:  
1. Zanddijk ca 3,2 km 
2. Kwelderlandschap ca 200 ha 
3. Zoet-zout overgang PH-gemaal 
4. Verslag monitoring 2018-2020 
 

Loodsen door het Landschap  

Aanvrager: Stichting Loodsen door het Landschap 
Totale investering: € 2.823.491,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 1.443.360,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 1.443.360,-  
Andere overheden: € 233.609,- 

Private bijdrage: € 427.431,- 

Overige investeringen: € 719.091,- 

Themalijn: 1.1 ontsluiten van een deel van de Wadden met een eigen verhaal voor een bepaald 

publiek en 2.1 behoud en duurzaam herstel van karakteristieke elementen van cultuurhistorisch en/of 

landschappelijke waarde voor de Wadden 

 
Projectomschrijving:  
In en rond het dorp Den Hoorn is de rijke geschiedenis van het loodswezen in elf verschillende 
projecten weer tot leven gebracht. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw woonden er in Den 
Hoorn meer dan 150 loodsen, die de VOC-schepen van de Noordzee naar de Texelse Reede op de 
Waddenzee begeleiden. Daar werden de schepen bevoorraad voor de lange reizen naar de overzeese 
gebiedsdelen.  
 
Voor het project zijn cultuurhistorische elementen die herinneren aan deze rijke geschiedenis 
opgeknapt. Zo is museum ’t Walvaarderhuisje gerestaureerd en zijn er natuurlijke strandopgangen 
gecreëerd en vijf wandelroutes aangelegd. Ook is het dorpshart van Den Hoorn opgeknapt. Verder is 
van de karakteristieke Neeltjesnol, waar de vrouwen vroeger de zeevaarders uitzwaaiden, weer een 
beeldbepalend duin gemaakt. Het project is ontwikkeld op basis van plannen en ideeën uit de 
dorpsgemeenschap.  
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,,De revitalisering van Den Hoorn en omgeving heeft ons veel gebracht’’, aldus projectleider Henk 
Hilstra. “Den Hoorn was een stil dorp geworden. Er is nu veel meer reuring en belangstelling voor dit 
oude stukje cultuurhistorie.’’ 
 
Gerealiseerde output: 
1. Aanpassing Zeevaardershuisje, 2. Aanpassing Strandopgangen; 3. Herstel Neeltjesnol; 4. 
Gevelamkelaars; 5. Loodsbakens; 6. Loodswandelgebied; 7. Aanpak Lagewegje; 8. Openlucht 
museum; 9. Opwaardering landschap bij veerhaven; 10. Aanpassing Dorpsplein; 11. 1 Promotieactie 
 

Onderzoek omgevingseffecten van Blue Energy 

Aanvrager: Stichting Loodsen door het Landschap 
Totale investering: € 7.417.620,- 
Verleende subsidie Waddenfonds: € 2.140.540,- 
Vastgestelde subsidie Waddenfonds : € 2.140.540,-  
Andere overheden: € 4.221.664 

Private bijdrage: € 1.055.416 

Overige investeringen: € 0,- 

Themalijn: Energie uit water 

 
Projectomschrijving:  
In dit onderzoeksproject is onderzocht of Blue Energy, elektriciteitsopwekking uit het 
gecontroleerd mengen van zoet en zout water, kan worden opgeschaald tot commercieel niveau op 
een locatie langs de Afsluitdijk, zonder grote negatieve gevolgen 
voor de Waddenzee. Ook is onderzocht welke mitigerende maatregelen eventuele negatieve 
effecten kunnen verminderen, en welke effecten organismen hebben op de winning van energie met 
de RED-technologie. 
 
Gerealiseerde output: 
1. Resultaat inventarisatie 
2. Resultaten studie milieuparameters 
3. Resultaten pilotstudie 
4. Resultaten opschalingsstudie publicaties, symposia, colloquia 
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