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eachte Griffiers,
Op 2 juni jl. hebben we een eerste werkbijeenkomst gehad voor de Staten van NoordHolland, Fryslan en Groningen. Tijdens deze werkbijeenkomst hebben we onder andere
inzicht gegeven in de subsidies en bijbehorende percentages die het Waddenfonds besteedt aan economische en ecologische projecten. We hebben toegezegd am het totaaloverzicht van projecten incluis toerekening naar ecologische en economische projecten
na te sturen. Deze informatie vindt u als bijlage bij dit schrijven. Wij verzoeken u deze informatie te doen toekomen aan uw Statenleden.
oelichting
Op de eerste bladzijde van de bijlage ziet u de actuele totaalsom van de verleende sub!itidie verdeeld naar ecologie en economie. In de bladzijden daarop ziet u alle Waddenonds projecten. In dit overzicht wordt de naam van het project genoemd en vervolgens
ordt aangegeven voor hoeveel procent het project is toegedeeld aan ecologie of economie. In de vier kolommen daarachter staat onder welke van de vier hoofddoelen deze
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projecten vallen. Ze staan in gele kolom kort weergeven. Hieronder vindt u de volledige
omschrijving.
1. Natuur & Landschap = vergroten en versterken van de natuur- en
landschapswaarden van het Waddengebied;
2. Bedreigingen = Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de
natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
3. Economie en duurzame energie transitie = Een duurzame economische ontwikkeling
van het Waddengebied en een substantiele transitie naar een duurzame
energiehuishouding ten aanzien van het Waddengebied;
4. Kennishuishouding = Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten
aanzien van het Waddengebied.
De laatste kolom geeft de verleende subsidie per project weer.
Toerekening ecologie & economie
De toerekening van projecten aan ecologie of economie wordt berekend aan de hand van
Drojecten of onderdelen daarvan. In dit overzicht is op projectniveau daar de totaalsom
Jan weergegeven. Door dit abstractieniveau te hanteren kan het zijn dat op onderdelen
le totaalsom van percentage ecologie en economie iets afwijken.
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Ons kenmerk:

01778343

waddenfonds
We hopen u hiermee voldoende geInformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u altijd contact opnemen met het Waddenfonds via info waddenfonds.nlof
058-2339020.
Met vrie9Fielijke groet,
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G.W. Huisman
Secretaris/ directeur
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