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Leeuwarden, 16 september 2016 

Kenmerk: KD/SM 16034 

Betreft: Investeringskader Waddengebied 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Op 14 september jl. vond In het Stadhouder Hof in Leeuwarden een informatiebijeenkomst 

plaats inzake het Investeringskader Waddengebied. Velen van u waren daarbij aanwezig. 

De Waddenacademie heeft bij deze gelegenheid aangegeven zich goed te kunnen vinden 

in de zes majeure opgaven die in het  Investeringskader worden benoemd.                                       

De zes majeure opgaven zorgen voor focus en vormen in onze ogen een goede basis voor 

de prioriteiten die in de komende tien jaar in het Waddengebied vanuit het Waddenfonds 

gelegd zouden moeten worden. 

 

In het Investeringskader speelt kennis een belangrijke rol als het gaat om de invulling van 

de majeure opgaven. We stellen het op prijs dat hierbij ook een wezenlijke taak voor de 

Waddenacademie is weggelegd. Zo staat op bladzijde 6 van het Investeringskader dat de  

Waddenacademie actief gaat meedenken over het functioneren van het ecologische 

systeem en de kennisvragen op systeemniveau voor de periode tot 2021 die hiermee 

gepaard gaan. Ook worden we op bladzijde 23 van het Investeringskader gevraagd om bij 

het op te stellen uitvoeringsprogramma een schakelfunctie tussen kennisinstellingen te 

vervullen.  

 

De Waddenacademie is daarnaast ook graag bereid het Waddenfonds te ondersteunen in 

het beoordelen van de kenniscomponenten in de projecten en het monitoren en evalueren 

van de  resultaten van het Investeringskader.  

 

Bij sommige majeure opgaven zal het noodzakelijk zijn om eerst een onderzoeksproject te 

doen  voordat met concrete uitvoeringsprojecten kan worden begonnen, om zo te bezien of 

een uitvoeringsproject ook echt kansen biedt. Dat vereist dat binnen het Investeringskader 

ook ruimte moet zijn voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten die (nog) niet gekoppeld 

zijn aan concrete projecten. De Waddenacademie is graag bereid hier over te adviseren..  

 

De Waddenacademie betrekt het Investeringskader ook bij haar eigen werkprogramma 

voor het komend jaar. We zullen met een aantal onderwerpen aan de slag gaan die ook 

voor de verdere uitwerking van de majeure opgaven van groot belang zijn, met name waar 

het gaat om zilte teelten, visserij en toerisme.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Samengevat: De Waddenacademie is blij dat het Investeringskader er nu ligt, hoopt dat de 

drie Provinciale Staten er mee instemmen en werkt graag samen met u aan onze 

gezamenlijke opgave om het unieke Unesco Werelderfgoed Waddenzee op een ecologisch 

verantwoorde wijze verder economisch te ontwikkelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Waddenacademie 

 

 

 

 

 

 

Prof.dr. Jouke van Dijk 

directeur 


