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Betreft: Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee
Geachte leden,

Verzenddatum

—? FEB. 2079
Kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis. In onze vergadering d.d. 29januari 2019 hebben wij
besloten in te stemmen met het aangaan van de
samenwerkingsafspraken Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW)
voor de periode 201 9 tot en met 2022. Onderdeel van deze
samenwerkingsafspraken is dat wij voor 201 9 en 2020 een financiële
bijdrage van € 142.000, = per jaar leveren aan het programmabureau
PRW. Omdat wij nu alleen voor 201 9 en 2020 besloten over deze
financiële bijdrage, hebben wij met de andere opdrachtgevers van PRW
(zie hieronder) afgesproken dat wij in oktober van dit jaar verder in
gesprek gaan over het maken van financiële afspraken voor 2021 en
2022. De financiële bijdrage wordt vooralsnog ten laste gebracht van
het budget ‘Onderzoek en Advies Groen’, omdat er binnen het regulier
budget geen ruimte meer is. Daarom wordt een voorstel voor de
ophoging van dit budget meegenomen bij de Kaderbrief 2020.
Wat is het Programma naar een Riike Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is in 201 0 voor een
periode van 4 jaar van start gegaan. Doel van het programma is het
realiseren van een streefbeeld naar een duurzame Waddenzee van
Werelderfgoedklasse. Voor het realiseren van dit streefbeeld is een
programmabureau opgericht en dit bureau werkt in opdracht van de
ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, de drie Waddenprovincies en de Coalitie Wadden
Natuurlijk (bestaande uit de Waddenvereniging, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Landschap
Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en
stichting Wad).
Eind 201 4 is afgesproken tot een vervolg met een nieuwe periode van
vier jaar.
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Begin 201 8 is PRW geëvalueerd, waarbij de conclusie is getrokken dat
veel van de inhoudelijke programmadoelen (periode 201 5-201 8) zijn
gerealiseerd maar dat het streefbeeld nog niet is bereikt. De
opdrachtgevers van PRW hebben aangegeven nog steeds behoefte te
hebben aan een integraal programma dat uitdaagt en aanjaagt om de
ambities voor het Waddengebied te realiseren.
Ons belang in het PRW
Voor de Waddenprovincies en dus ook de provincie Noord-Holland is
PRW belangrijk. Wij hebben aangegeven dat PRW de komende periode
werkzaamheden uitvoert die aansluiten bij het door u eind 201 6
vastgestelde Investeringskader Waddengebied. Op basis van de zes
majeure opgaven hierin, hebben wij aangegeven vooral mogelijkheden
te zien voor inzet door het programmabureau PRW bij de majeure
opgaven Waddenzee en Vitale kust. Het programmaplan voor de
periode 201 9 2022 treft u bijgaand aan.
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