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Streekwerk Waddeneilanden is een samenwerkings-

verband tussen de gemeenten Vlieland, Terschelling, 

Ameland, Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en 

provincie Fryslân. Via de Streekagenda worden projec-

ten op het gebied van economie, toerisme en recrea-

tie en leefbaarheid voorbereid en afspraken gemaakt 

over de financiering. Maar ook aan de voorzieningen 

en mobiliteit, duurzaamheid, de cultuurhistorie en 

het unieke landschap van de Waddeneilanden wordt 

aandacht besteed binnen de Streekagenda. Dit alles 

met als doel de eilanden bruisend en toekomstbe-

stendig te houden, zodat mensen er goed kunnen 

leven, werken en recreëren. 

Om dit te bereiken voeren we niet alleen projecten 

met de overheidspartners uit. Maatschappelijke ini-

tiatieven kunnen ook bij ons terecht. Hiervoor zijn er 

financiële mogelijkheden via het Iepen Mienskipsfûns 

(IMF) van de provincie Fryslân. In deze rapportage 

over 2018 leest u wat met het IMF is bereikt en welke 

projecten groen licht hebben gekregen voor de uitvoe-

ring. Deze projecten hebben een positief  advies van 

het gebiedsplatform Waddeneilanden gekregen.

Streekwerk Waddeneilanden 
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De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur van 

provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Vlieland, Terschel-

ling, Ameland en Schiermonnikoog. In 2018 zijn drie vergaderingen gehou-

den die vooral in het teken stonden van het jaarplan en de projecten uit het 

jaarplan. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de Colleges van B&W 

vertegenwoordigd door de heer R. Hoekstra van Vlieland, mevr. J. Hoekstra 

van Terschelling, mevr. E. Bruins Slot van Ameland en de heer J. Hagen van 

Schiermonnikoog. De Stuurgroepvergadering is ook het moment voor de be-

stuurders om elkaar over andere onderwerpen te spreken. Denk daarbij aan 

de voorbereiding van het Investeringskader Waddengebied, de bereikbaarheid 

van de eilanden, klimaatadaptatie en mitigatie en andere onderwerpen. De 

stuurgroep heeft de ambitie om de samenwerking tussen de partners te ver-

sterken en het secretariaat opdracht gegeven om hiervoor een document op 

te stellen dat in maart 2019 aan de Provincie en Wetterskip aangeboden kan 

worden. 

Naast deze vergaderingen heeft gebiedsgedeputeerde K. Kielstra een bezoek 

gebracht aan de colleges van de vier eilanden om zich te laten informeren 

over lokale vraagstukken waarbij de provincie van betekenis kan zijn.   

Stuurgroep Streekagenda Waddeneilanden
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Via het gebiedsbudget programmeren de overheden ieder jaar gezamenlij-

ke doelen en activiteiten binnen de thema’s zoals die zijn afgesproken in de 

streekagenda. Budgetten en projecten worden aan elkaar gekoppeld in een 

jaarplan. Het jaarplan wordt vastgesteld door de stuurgroep Streekwerk Wad-

deneilanden en het college van Gedeputeerde Staten. Na vaststelling van het 

jaarplan (met tweemaal per jaar de mogelijkheid tot herziening) is er groen 

licht voor die projecten voor een aanvraag. 

Het gebiedsbudget wordt provinciaal gevoed door middelen vanuit platte-

lands- en cultuurtoerisme, Actieplan Fiets en duurzaamheid. Projecten dienen 

hun aansluiting te vinden bij de doelen die bij de middelen horen. Voor het 

realiseren van projecten in het waddengebied zijn daarnaast andere financie-

ringsmogelijkheden beschikbaar. Zo kunnen er binnen bijvoorbeeld het Inves-

teringskader Waddengebied – met daarin het Waddenfonds – ook projecten 

financieel geholpen worden. Het projectbureau faciliteert initiatiefnemers van 

projecten door hen te wijzen op deze financieringsmogelijkheden en waar no-

dig inhoudelijk te ondersteunen. 

Het projectbureau vormt sinds 2018 het loket voor de regeling Budget Lokale 

Innovaties. Dat is een regeling binnen het Waddenfonds voor kleinere lokale 

projecten die wel voldoen aan de criteria van het Waddenfonds. Het voorziet 

in een bijdrage van 50% tot een maximum van € 50.000. Er is veel overlap 

met het IMF, waarmee het een regeling is die heel goed past bij de werk-

zaamheden van het projectbureau. In 2018 is alleen het project van de molen 

Phenix op Ameland gehonoreerd en zijn er diverse projecten in voorbereiding. 

De Stuurgroep noch het Gebiedsplatform hebben een formele rol bij de beoor-

deling van de Waddenfonds projecten. 

Gebiedsbudget



Vanaf  2014 wordt gewerkt met een gebiedsbudget. Insteek is dat de over- 

heden gezamenlijk en meer programmatisch (overheids-)projecten met elkaar 

voorbereiden en uitvoeren. Wanneer er ook provinciale doelen mee bediend 

worden, kan een bijdrage worden verleend via het gebiedsbudget. In 2017 zijn 

de eerste projecten beschikt en in 2018 wederom een negental. Het gebieds-

budget heeft zijn uitvoering tot en met 2019.

Vlieland:  Reconstructie Pad van Twintig

Vlieland: Voort met Vlieland

Vlieland:  Bewegwijzering Vlieland

Terschelling:  Infocentrum Behouden Huys

Terschelling:  Realisatie steiger Waddentaxi’s

Terschelling:  Overal en altijd geïnformeerd

Ameland:  Verbinding van Wad en Veerdam

Ameland: Voort met Ameland

Ameland: Onthaal en beleefbaarheid Waddengebied vergroten

Het project Duurzame Wadden dat in 2017 uit het Gebiedsbudget beschikt is 

met een uitvoeringstermijn van 2 jaar heeft in 2018 de volgende deelprojecten 

gerealiseerd: 

- Scan MKB bedrijven (20 scans per eiland; in uitvoering)

- Duurzame ondernemerskring (afgerond)

- Maken warmtebeelden woningen (in uitvoering)

- Innovaties rond PV in dakbedekking (afgerond)

- Communicatie (grotendeels afgerond)

- Duurzaamheidsbeurs per eiland (afgerond)
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Op voordracht van de stuurgroep kunnen ontwikkelprojecten worden uitge-

voerd. In 2018 zijn drie opdrachten gestart. 

RoyalHaskoningDHV heeft een onderzoek uitgevoerd naar organische rest-

stoffen op de eilanden Terschelling en Schiermonnikoog. Enerzijds vanuit de 

gedachte van Circulaire Economie om materiaal zoveel mogelijk op het ei-

land zelf  te houden en te verwerken. En anderzijds om te kijken of  het ook 

bouwstenen kunnen zijn die gebruikt kunnen worden bij het opwekken van 

duurzame energie. Het gaat om een “foto” per eiland wat waar en wanneer 

beschikbaar komt. Op Schiermonnikoog heeft dit inmiddels geleid tot vervolg-

afspraken. 

Eind 2017 heeft Sweco haar onderzoek ‘Masterplan Veerboothavens’ afgerond.  

Het betreft een onderzoek naar de knelpunten die optreden en verbeterd  

kunnen worden in de havens van Vlieland, Terschelling en vooral Harlingen. 

Het bureau Bostec is gevraagd om een analyse uit te voeren naar de passa-

giersstromen en bagage. Ook worden de ervaringen van de reizigers zelf   

meegenomen via een online interview. Het is een gezamenlijke opdracht van 

de drie gemeenten en rederij Doeksen waarbij Streekwerk het secretariaat 

voert. De opdracht is in december 2018 gegeven en in mei 2019 worden de 

uitkomsten verwacht. 

Tot slot heeft het bureau Terwisscha & Wagenaar een notitie gemaakt met de 

belangrijkste opgaven van de Streekwerkpartners op de Friese Waddeneilan-

den. De opdracht is eind 2018 gegeven en wordt rond de verkiezingen van 

Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân afgerond 

en aangeboden aan beide organisaties. 
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Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een provinciaal budget dat initiatief  van 

onderen op, uit de mienskip, stimuleert. Het gebiedsplatform van de eilanden 

adviseert de provincie over de projecten die bij het projectbureau worden in-

gediend. Ook hebben de leden van het gebiedsplatform een rol bij het stimu-

leren van organisaties op de eilanden om projecten voor te bereiden. 

In 2018 zijn er drie subsidierondes opengesteld en heeft het gebiedsplatform 

in drie vergaderingen haar advies aan het college van Gedeputeerde Staten 

afgegeven. Iedere tender is er voor kleine projecten (met aanvragen tot  

€ 10.000 subsidie) € 62.500 beschikbaar en voor grote projecten (met  

aanvragen van € 10.001 tot € 35.000 subsidie) € 230.000.

1e tender (15 januari – 9 februari 2019)

In deze aanvraagronde zijn 16 aanvragen ingediend en hebben 11 projecten 

een financiële ondersteuning ontvangen. De totale subsidiebijdrage was  

€ 105.749.

Projectnaam 1e tender  Subsidiebedrag 

Een uitdagend schoolplein voor Yn de mande  € 23.296 

Sûn Ameland  € 3.000 

Gebruiksvriendelijke CO2-vrije overstap applicatie  € 4.960 

Houten dansvloer bostheater de Rondte  € 9.626 

Aanschaf  urilift Midsland  € 35.000 

Terschellinger duurzaamheid breed gedragen  € 7.266 

Waterspel dorpsfeest  € 802 

Brede schoolplein West  € 12.799 

Muziekvoorstelling De Hort Op / Skiemer Wad  € 3.000 

Concours Hippique 2018  € 3.000 

Paardenkracht Mannenmoed  € 3.000 

Totaal subsidiebedrag  € 105.749 

Iepen Mienskipsfûns
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2e tender (7 mei – 1 juni 2018)

In de tweede tender zijn 17 aanvragen ingediend, het gebiedsplatform heeft 

hiervan 15 projecten positief  beoordeeld. De totale subsidiebijdrage bedroeg 

€ 171.823.

Projecten 2e tender 2018  Subsidiebedrag 

Rolstoelproject Zorgcentrum de Stilen  € 2.327 

Grokim 2018  € 3.000 

Terschelling on Ice  € 3.000 

Met succes ouder worden II  € 9.900 

Eilander vogelwachters op de Boschplaat  € 15.809 

Herinrichting tentoonstellingszolder Tromp’s Huys Vlieland   € 19.622 

Jazz around Terschelling  € 3.000 

Seablue  € 5.000 

Oliemolen de Phenix  € 35.000 

Toneelverlichting Dorpshuis  € 6.295 

Schaakeiland Schiermonnikoog  € 6.100 

Fall Duurzame verwarming bunker Schlei  € 29.136 

Vliegerfestival Terschelling  € 3.000 

Bunkers op Vlieland in 3D geprint  € 22.810 

Oesterzwammen op koffiedik  € 7.824 

Totaal subsidiebedrag  € 171.823 



3e tender (17 september – 12 oktober)

In de derde en laatste tender zijn er 18 aanvragen tijdig ingediend.  

15 aanvragen mochten een positief  advies aan gedeputeerde Staten  

ontvangen. De totale subsidiebijdrage was € 192.170.

Projecten 3e tender 2018  Subsidiebedrag 

Zet AVV in het licht  € 17.308 

Kookeiland  € 32.024 

Ontwikkeling lokale productlijn zilte groenten  € 19.115 

Het hol van stout konijn  € 27.500 

Revitaliseren openbaar toilet Ameland  € 35.000 

Udet Boje  € 19.740 

Matinee Concert om de Noord  € 3.000 

Monitoring Vleermuizen Schiermonnikoog  € 6.000 

Geschiedenis reddingboot Brandaris  € 6.000 

Materialen kleinvee  € 2.950 

Kwaliteitsslag Terschellinger filmdagen  € 3.622 

Circusfestival Schiermonnikoog  € 3.000 

Vogelopvang Terschelling  € 2.250 

Aanschaf  Zwembadlift de Dobe  € 5.474 

Verbreding en Verduurzaming sportaccomodatie Geel Wit  € 9.187 

Totaal subsidiebedrag  € 192.170 

Jaarverslag 2018
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Op Vlieland, Terschelling en Ameland vindt gemiddeld twee keer per jaar het 

Beheeroverleg-groep (BOG) plaats. Partijen die aan dit overleg deelnemen 

zijn gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, 

Wetterskip Fryslân en voor zover van toepassing natuurwerkgroepen/ vogel-

wachten. Doel van dit overleg is om elkaar te informeren over groen/ blauwe 

onderwerpen en elkaar te informeren over bijvoorbeeld nieuwe ontwikke-

lingen. Zo is er op Terschelling in een extra BOG uitgebreid ingegaan op de 

plag- en stuifkuillocaties en de problematiek rondom de watercrassula. Het 

BOG is openbaar en – zoals genoemd – informerend en niet besluitvormend. 

De portefeuillehouder van de gemeente is voorzitter en het secretariaat wordt 

ingevuld door Streekwerk. Op Schiermonnikoog is geen BOG. 

Bovenstaande onderwerpen worden hier meegenomen in de overlegstructuur 

van het Nationaal Park.

BOG



Op 29 en 30 november hebben het gebieds-

platform en de stuurgroep gezamenlijk een 

werkbezoek aan Noord-Holland gebracht. 

De dagen zijn ingevuld met uiteenlopende 

onderwerpen; een presentatie over de orga-

nische reststoffen en circulaire economie, 

een bezoek aan Stelling Den Helder. De heer 

Jan Paasman Programmamanager gaf  een 

presentatie uit de samenwerking “De Kop 

Werkt!”. Onder leiding van wethouder Visser 

werd Den Helder bezocht waar voorbeelden 

te zien zijn hoe daar bijgedragen wordt aan 

de thema’s economie en leefbaarheid. Na 

een kort bezoek aan het Reddingmuseum 

werd koers gezet naar het duingebied bij 

Schoorl dat aangepast is tot toeristisch aan-

trekkelijk gebied. De avond werd besteed 

aan vergadering van de Stuurgroep waarbij 

de overige deelnemers een presentatie 

kregen over leefbaarheid op de Friese  

Wadden. Op 30 november werd het bezoek 

vervolgd met een bezoek aan de visafslag  

in Den Oever. Uiteindelijk eindigde het werk-

bezoek weer op de afsluitdijk waar in het 

Wadden Center de vergadering van het  

gebiedsplatform het sluitstuk was. 

Werkbezoek gebiedsplatform naar de kop van Noord-Holland
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Het gebiedsplatform adviseert het College van Gedeputeerde Staten over  

projecten die voor het Iepen Mienskips Fûns zijn ingediend. Leden van  

het platform worden voor een periode van vier jaar benoemd met een  

eventuele verlenging van vier jaar. In 2018 is afscheid genomen van Marga 

Wortel van Terschelling, Anne de Jong van Ameland en Jan Pieter Dijkstra  

van Schiermonnikoog. In hun plaats zijn benoemd Neeke Buren  

(Terschelling), Elianne Metz (Ameland) en Mia Michels (Schiermonnikoog). 

De andere maatschappelijke leden zijn: Jaap Boersma (Ameland), Barbara 

de Bruijn (Vlieland), Cees Potiek (Vlieland) Albert Wiegman (Terschelling) en 

Esther Hagen (Schiermonnikoog). 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn er nieuwe vertegen-

woordigers van de Gemeenten. De heer R. Hoekstra vertegenwoordigt  

Vlieland, mevr. J. Hoekstra Terschelling, mevr. E. Bruins Slot Ameland en  

de heer J. Hagen Schiermonnikoog.

Samenstelling Gebiedsplatform Waddeneilanden
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Colofon
Streekwerk Friese  

Waddeneilanden

Waddenpromenade 1,  

8861 NT Harlingen

Postbus 100, 8860  

AC Harlingen

T 058-2925812

eilanden@fryslan.frl

Fotografie: Initiatiefnemers  

van de diverse projecten,  

projectbureau Streekwerk  

Friese Waddeneilanden. 

Samenstelling: Streekwerk  

Friese Waddeneilanden 

Opmaak: provincie Fryslân


