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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 23 april 2019
Onderwerp: concept-begroting 2020 en ontwerp-jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds
Kenmerk: 651812/1203750
Bijlagen: ontwerpbesluit, concept-begroting 2020 en ontwerp-jaarstukken 2018
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

1. Inleiding
Op grond van artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, worden
Provinciale Staten van de drie deelnemende provincies in de gelegenheid gesteld
zienswijzen kenbaar te maken over de concept-begroting 2020. Dit gebeurt gelijktijdig in de
drie betrokken Waddenprovincies. Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt is
het van belang dat er aandacht is voor verbonden partijen waar de provincie NoordHolland een financiële en/of bestuurlijke relatie mee heeft.
Uw Staten hebben van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds een aanbiedingsbrief
ontvangen d.d. 2 april 2019 met als bijlage de concept-begroting 2020 van de
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Wij hebben hiervan kennisgenomen en
bieden u deze nu aan voor het kenbaar maken van uw eventuele zienswijzen bij het
Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds. Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen. Dit
lichten wij hierna toe.
Bij de hierboven genoemde brief van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds zijn ook
de ontwerp-jaarstukken 2018 ter kennisname meegestuurd.
2. Advies Gedeputeerde Staten: geen zienswijze indienen
Provinciale Staten hebben als deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
een kaderstellende en toezichthoudende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen uw
Staten zienswijzen kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds. Het
Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de
concept-begroting 2020, zoals deze aan het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds
worden aangeboden. Het Algemeen Bestuur stelt deze vast in haar vergadering van 28 juni
a.s. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting 2020 binnen twee weken na vaststelling,
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doch in ieder geval vóór 15 juli, aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
In het najaar van 2016 hebben uw Staten het Investeringskader Waddengebied 2016-2026
vastgesteld. Hierin zijn zes majeure opgaven beschreven en daarover is afgesproken dat
deze ook met middelen uit het Waddenfonds betaald kunnen worden. Hiermee is in deze
begroting, net als in de begrotingen van de afgelopen jaren, rekening gehouden. Om die
reden adviseren wij uw Staten geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2020.
De uitwerking van dit Investeringskader staat beschreven in de door ons vastgestelde
Investeringsprogramma’s. Onlangs bent u door ons per brief (met kenmerk
1195042/1195038) geïnformeerd over het Meerjarenprogramma Investeringskader
Waddengebied 2019 en verder.
3. Financiering en communicatie
De begroting van het Waddenfonds staat geheel los van de begroting van de provincie
Noord-Holland en heeft hier ook geen invloed op. De provincie brengt ook geen eigen
middelen in.
De gelden van het Waddenfonds worden door het Rijk in jaarlijkse tranches via het
Provinciefonds aan het openbaar lichaam Waddenfonds overgeheveld.
De provincie heeft wel een eigen Uitvoeringsregeling voor de cofinanciering van
Waddenfondsprojecten (GS besluit 18 februari 2014/kenmerk 314425-314435), maar
financieel gezien staat deze regeling los van de begroting van het Waddenfonds. De
doelstellingen van de uitvoeringsregeling ‘Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland
2014’ zijn gekoppeld aan de doelstellingen en criteria van de subsidieverordening en het
Uitvoeringskader Waddenfonds 2017-2026. De provincie kan subsidie verstrekken voor
activiteiten die passen binnen het Uitvoeringsplan van de Gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds en die worden uitgevoerd binnen het Noord-Hollandse deel van het
Waddengebied, dan wel voor zover het project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
in overwegende mate is gericht op of ten goede komt aan de provincie Noord-Holland.
4. Proces en procedure
Na het vaststellen van dit besluit wordt het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds
hiervan op de hoogte gesteld.
5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. p.m.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 april 2019;

gelet op artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

besluiten:
Geen zienswijze op de concept-begroting 2020 in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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