OOGST DIALOOGFASE IN VOGELVLUCHT
Inleiding
Een eerste versie van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 is opgesteld op basis
van de kennis en ervaring van het Waddenfonds en de drie betrokken provincies bij het
Waddengebied. Deze ‘proeve’ is ter consultatie gelegd en circa 40 organisaties hebben
reacties ingediend. Vervolgens zijn tijdens de zogeheten ‘Wadden-3-daagse met circa 75
personen gesprekken gevoerd. Aanvullend hebben gesprekken plaatsgevonden over De
Nieuwe Afsluitdijk, Zeehavens, Vergroening chemie, Holwerd aan Zee, Visserij, Zilte
Leefbaarheid, Toerisem en PRW (Programma naar een Rijke Waddenzee).
Opbengst
De dialoogfase heeft een rijke oogst opgeleverd aan kleinere opgaven c.q. elementen die
onderdeel van majeure opgaven kunnen zijn: dit zijn opgaven die substantieel bijdragen aan
het realiseren aan de verbetering van de ecologie en/of economie van het Waddengebied.
Verder blijkt dat er veel winst valt te behalen door het delen van ontwikkelingen en
ervaringen op verschillende thema’s, denk aan toerisme, zilte leefbaarheid en
natuurinclusieve economische ontwikkelingen.
Opvallend was dat veel partijen een integrale aanpak bepleiten. Een benadering die
aanspreekt, maar dit betekent wel dat aanvragen niet primair met sectorale criteria en
vereisten kunnen worden beoordeeld. In het verlengde hiervan werd bij herhaling gepleit
voor het meefinancieren van ontwikkel- of onderzoekskosten, evenals het faciliteren van
initiatiefnemers met voorbereidingsgeld om tot stevige integrale projecten te komen. Dit
inzicht heeft er onder meer toe geleid dat er niet alleen geld beschikbaar zou moeten komen
voor procesgeld om projecten planmatig volwassen te maken.
Tot slot blijkt dat veel direct betrokkenen nog niet zover zijn om in dit stadium heldere
uitspraken te doen over hun eigen bijdrage aan het realiseren van projecten. Hetzelfde geldt
voor hun verwachtingen met betrekking tot het Waddenfonds, de drie provincies en andere
partijen. Ook op dit punt ligt een opgave voor de overheidspartijen om in samenwerking met
initiatiefnemers tot uitvoeringsgerichte projecten te komen. Als methode hiertoe presenteert
het investeringskader een adaptieve programmering.
Naast deze inhoudelijke verdieping heeft de dialoogfase geresulteerd in het beter bekend
maken van nut en noodzaak van het investeringskader. Ook is er duidelijk winst geboekt op
het punt van vertrouwen in het proces en daarmee potentieel in het eindproduct.
Constateringen
Alles overziend, komt uit de dialoogfase het volgende beeld naar voren:
 Er is een wereld te winnen met uitwisselen van kennis en capaciteit, met als doel het
vinden van gemeenschappelijke punten. Betrokkenen dienen zich daarbij op te
stellen en vanuit het investeringskader benaderd te worden als shareholder in plaats
van stakeholder. Zij moeten, als opmaat om te komen tot majeure opgaven, op zoek
naar de gezamenlijkheid in plaats van de verschillen.
 Majeure opgaven kunnen uit veel kleine uitdagingen bestaan: geef daar ruimte aan.
 Voorbereidingskrediet lijkt nodig om tot uitvoeringsgerichte projecten te komen.
 Met name kleine ondernemers hebben ondersteuning nodig om met goede
voorstellen te komen, bijvoorbeeld met betrekking tot zilte teelt en toerisme.
 Belemmerende regelgeving aanpakken verdient prioriteit
 Kleine opgaven zijn de thematische onderwerpen die ook nu al via Waddenfonds
worden gefinancierd. Deze insteek wordt voortgezet, maar kunnen wel
ondersteunend zijn aan de majeure opgaven.





De projectinformatie die nu is opgehaald kan voor een groot deel landen in de
paragraaf 'Mogelijke maatregelen' in ieder gebiedshoofdstuk van het
investeringskader.
Aandachtspunt in het verdere traject is omgaan met enerzijds de wens uit het veld
om compleet te zijn en anderzijds de wens van bestuurderskant om focus aan te
brengen.

Majeure opgaven
Inhoudelijk is de oogst van de dialoogfase verwerkt in het concept-investeringskader. In deze
versie zijn ook concrete voorstellen opgenomen voor de majeure opgaven. Zodra de drie
colleges van Gedeputeerde Staten akkoord zijn met het investeringskader, wordt dit op deze
website gepubliceerd.

