Samenvatting Consultatie Investeringskader Waddenfonds, april 2016
Vraag

V003: Ziet u de vermelde majeure opgaven en focus-punten voor de deelgebieden als de belangrijkste voor de komende tien
jaar, vanuit het beleidsuitgangspunt van "Ongedeelde Wadden"? Licht uw antwoord toe.

Samenvatting

De binnengekomen reacties zijn over het algemeen instemmend van aard. In diverse reacties worden voorzetten gegeven voor projecten
en verduidelijking van de tekst
Er worden verder de volgende opmerkingen gemaakt:
M.b.t. opbouw
- De indeling in deelgebieden roept de wens op voor een overkoepelend programma ‘ongedeelde Wadden’ bijv. t.b.v. Waddeneetcultuur, recreatie en toerisme
- Deelgebieden benadering staat haaks op principe ongedeelde Wadden
(NB: wordt door gem. Harlingen voorgelegd aan stuurgroep)
- Landschaps-ecologische onderlegger als basis gebruiken
- Beter gewenste situatie in 2026 schetsen, overkoepelende visie
- E&E te veel gescheiden
- De gebiedsbenadering nodigt uit tot meer samenwerking
- Leiden specifiekere opgaven/focuspunten tot een beter afwegingskader?
M.b.t. inhoud:
- Aandacht voor de balans tussen Ecologie & Economie
- Bij landbouw gaat het om meer dan klimaatproof maken
- Duisternis ontbreekt
- Noordkop: focuspunt verzilting en duurzame transitie landbouw ontbreekt, slimmer omgaan met verzilting, glastuinbouw amper
aanwezig, circulaire economie en MKB ontbreekt
- Holwerd aan Zee ontbreekt
- Meer aandacht voor internationale samenhang
- Natuur kustzone Fryslân-Groningen onderbelicht
- Eems-Dollard ecologisch herstel moet leidend zijn
- kennis en monitoring van groot belang
- belang haven Noordpolderzijl (toerisme, vluchthaven) onder druk door baggerproblematiek
- verduurzaming visserij dient integraler bekeken te worden
- havens niet gebaat bij regionale opdeling
- meer aandacht nodig voor landschap en erfgoed
- beter benutten werelderfgoed status
- aandacht voor positionering/doelstelling centrum Afsluitdijk
- meer aandacht nodig voor behoud en ontwikkeling erfgoed en landschap
- kleinschalig infocentrum in de Eemshaven met aandacht voor estuarium, industrieel toerisme, duurzame energie, zilte teelten e.d.
- intensivering/verbetering toeristische samenhang zou focuspunt moeten zijn.
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Vraag
Samenvatting

V004: Vindt u dat er een opgave ontbreekt in de proeve van het Investeringskader Waddengebied 2017-2026?
Zo ja, welke? Licht uw antwoord toe.
De volgende punten worden genoemd:
- meer aandacht voor verduurzaming/natuurgerichte visserij
- integrale visie ontbreekt
- meer steun voor kleine ondernemers en netwerkorganisaties
- meer aandacht voor economische ontwikkeling Waddengebied m.n. Harlingen, ecologie is speerpunt voor de Waddenzee
- duisternis
- toeristisch belang Noordkop
- internationale positie bijv. als flyway
- positie onderwijs
- samenhang ontbreekt, veel van de genoemde activiteiten gelden voor alle deelgebieden
- verbinding leggen met Deltaprogramma
- vismigratie/vermindering vertroebeling Eems-Dollard
- aandacht voor positie Zoutkamp/Lauwersoog (Werelderfgoed Waddenvisserij)
- watergebruik landbouw (verzilting, alternatieven)
- Waddenzee brede kennishuishuishouding
- ondersteuning pijlers havenprogramma
- integrale aanpak komt niet tot uitdrukking in de maatregelen, is van belang voor draagvlak
- aandacht voor verantwoorde vaarrecreatie op de Waddenzee en niet slechts aan de kust
- Werelderfgoed-status wordt onvoldoende benut
- positie landbouw Noordkop verduidelijken
- meer aandacht voor aspecten van het Waddencultuurlandschap als terpen, wierden, maren, borgen, kerken etc.
- meer aandacht voor Willemsoord
- grotere betrokkenheid van bewoners in het kustgebied nodig.

Vraag
Samenvatting

V006: Aan de realisatie van welke opgave(n) verwacht u bij te kunnen dragen? En wat wilt u bijdragen?
Alle partijen geven aan, binnen hun mogelijkheden en doelstellingen, een bijdrage te willen leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van
projecten.

Vraag
Samenvatting

V008: Hoe is de verhouding economie/natuur in uw bijdrage? Geef dit weer in percentages, totaal 100%.
geen.

Vraag
Samenvatting

V011: Waar ligt de focus van uw initiatief? (niet aangevuld tot 33)
18x Natuur
12x Water
17x Werelderfgoed, cultuur, landschapsontwikkeling
16x Duurzame recreatie en toerisme
12x Verduurzaming energiehuishouding
9x Duurzame havens
13x Duurzame visserij
12x Duurzame agrarische sector
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Vraag

V010: Kunt u een toelichting geven waar u behoefte aan heeft vanuit het Waddenfonds, de provincies, het Rijk en Europa en/of
private partijen?

Samenvatting

Er is behoefte aan de volgende ondersteuning naast de financiering door het Waddenfonds:
- ondersteuning bij de ontwikkeling van projecten
- integrale aanpak en visie
- ondersteuning voor kleinschalige ondernemers
- afstemming en samenwerking ook internationaal
- afstemming met andere fondsen
- meer voorlichting, duidelijkere informatie via website, meer helderheid t.a.v. indiening proces
- alternatieven voor cofinanciering
- financiële ondersteuning voor proces, promotie, manifestaties
- kwantificeren resultaten natuurherstel
- kansen als culturele hoofdstad en trilateraal samenwerking benutten om Waddengebied naar hoger plan te tillen
- flexibele opstelling Waddenfonds

Vraag
Samenvatting

V012: Heeft u nog verdere opmerkingen?
De volgende opmerkingen worden gemaakt
- schaalverdeling bij de vraag over E&E wordt verkeerd uitgelegd
- veel partijen geven aan het op prijs te stellen om mee te denken over het vervolg
- afstemming met Wadden van Allure
- Harlingen dezelfde positie als andere havens
- Aandacht voor betrokken gemeenten bij rondje Lauwersmeer
- Onduidelijk stuk enerzijds afwegingskader WF anderzijds beleidskeuzen
- Waddengebied ondeelbaar, sturen op samenhang en versterking netwerken
- Stimuleer programmatische bijdragen betrokkenen
- Investeringskader in huidige vorm nog niet geschikt om keuzen te maken
- Institutioneel waarborgen Werelderfgoed-status
- Onduidelijk hoe de gebiedsindeling werkt, leidt tot versnippering en bemoeilijkt integrale aanpak
- Meer voor de visserij gesloten gebieden dragen niet bij aan een hogere visstand en duurzame visserij

Vraag
Samenvatting

V009: Tot slot: Heeft u bezwaar tegen openbaarheid van uw reactie op de vragenlijst buiten de projectgroep?
Van 33 consultaties hebben vijf bezwaar tegen openbaarheid van hun reactie buiten de projectgroep. Eén na overleg.
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De 33 organisaties die met het digitale format reageerden op ons verzoek om een consultatie:
ANWB
Cultuurcompagnie Noord-Holland
Energy Valley
Friese Milieu Federatie
Gemeente De Marne
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Eemsmond
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Harlingen
Greenport Noord Holland Noord
Het Groninger Landschap
HRS Hollands Noorderkwartier
Landschap Noord-Holland
Landschapsbeheer Friesland
Landschapsbeheer Groningen
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
Natuurmonumenten
Nederlandse Vissersbond
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad BV
Programma Waddenzeehavens (zeehavens en havengemeenten)
Staatsbosbeheer / Programma naar een Rijke Waddenzee
Stichting Geïntegreerde Visserij
Stichting Sense of Place
Stichting Wad & Zoo
TS31, Proeflokaal 't Ailand, Goede Vissers
Vogelbescherming Nederland
Waddenacademie
Waddengoud
Waddenzee Werelderfgoed
Waterschap Hunze en Aa's
Wetterskip Fryslân
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