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Onderwerp : Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 e.v.

Geachte Statenleden,

Graag informeren wij u over het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied
2021 en verder. In onze vergadering van 5 oktober hebben wij besloten in te stemmen met
dit meerjarenprogramma.

Investeringskader Waddengebied 2016-2026
In het najaar 2016 heeft u, met de Staten van Groningen en Noord-Holland, het Investerings-
kader Waddengebied 2016-2026 (IKVV) vastgesteld. Het IKW richt zich op het versterken van
de ecologie en het verduurzamen van de economie in het Waddengebied. Dit doet het IKW
door kansrijke ontwikkelingen in het gebied te ondersteunen, middels zes majeure opgaven:

O Waddenzee
O Vitale kust en Afsluitdijk
O Havenontwikkeling en natuurverbetering
O Eilanden op eigen kracht
O Versterken en vermarkten werelderfgoed
O Eems-Dollard in balans

Tussentijdse evaluatie
In 2020 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het IKW. Hierover informeerden wij u in
onze brief van 31 maart 2021 (kenmerk 01862893).
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Meerjarenprogramma
Het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied (MJP) 2021 en verder beschrijft
de programmering, voortgang en uitvoering van het IKW. Het bevat onder meer een over-
zicht van initiatieven die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel in ontwikkeling zijn waarbij
enkele initiatieven worden uitgelicht. Het Meerjarenprogramma IKVV geeft ons inziens ook in-
vulling aan de aandachtspunten die uit de tussentijdse evaluatie naar voren kwamen: er
wordt nog meer dan voorheen ingezet op integrale gebiedsontwikkeling. Het bundelen en
koppelen van Rijksopgaven aan de regionale opgaven heeft hoge prioriteit omdat alleen dan
robuuste inhoudelijke en financiele inzet mogelijk is. Initiatieven die, behalve aan de majeure
opgaven, tevens bijdragen aan het oplossen van belangrijke (mondiale) maatschappelijke
vraagstukken en beleidsopgaven genieten de komende periode dan ook de voorkeur. In het
verlengde hiervan wordt de komende periode versterkt ingezet op het vergroten van de be-
trokkenheid van het Rijk en het bestendigen - en waar mogelijk uitbouwen - van de
samenwerking in het waddengebied. In hoofdstuk 2 van het MJP kunt u hier meer informatie
over vinden.

Een belangrijke financieringsbron voor het IKW is het Waddenfonds. In 2022 maken wij, als
gezamenlijke Waddenprovincies, samen met het Waddenfonds de financiele balans op. Op
basis hiervan maken we u vervolgens inzichtelijk hoeveel middelen uit het Waddenfonds we
nog nodig achten om in de periode 2023-2026 IKW-projecten mogelijk te maken.

In het voorliggende Meerjarenprogramma IKW ligt de focus op:
O De zes majeure opgaven van het IKW, die waar mogelijk geIntegreerd worden opge-

pakt;
O De gevolgen van klimaatverandering en de transities (voedsel, grondstoffen, energie

en inclusieve samenleving);
O I ntegrale gebiedsprojecten rond de economische centra langs de kust (havens), de

daartussen gelegen gebieden alsook op de eilanden.

In het verlengde hiervan wordt de komende periode versterkt ingezet op het vergroten van
de betrokkenheid van het Rijk en het bestendigen - en waar mogelijk uitbouwen - van de sa-
menwerking in het waddengebied.

Naast de verdere realisatie van de majeure opgaves staat voor het IKW de komende jaren
de beantwoording van kennisvragen en het operationaliseren van een monitorings- en evalu-
atiesystematiek centraal.

Wij gaan erVan uit u hiermee voldoende te hebben geInformeerd over het Meerjarenpro-
gramma qtrii het Investeringskader Waddengebied.

GedeputOel-cie Staten van Fryslan,

drs. A.A.M4Brofc, voorzitter_,,
voor dent dei locoryagrzittnr

R.E,B6uiusl:.1RTmersma, MBA MCM, secretaris

- 2 / - Ons kenmerk: 01914951


