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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 11 mei 2021
Onderwerp: concept-uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling
Waddenfonds
Kenmerk: 1617361/1617367
Bijlagen: ontwerpbesluit, aanbiedingsbrief Waddenfonds (met drie bijlagen: bestuurlijke reactie
Waddenfonds op evaluatie Waddenfonds, eindrapport evaluatie Waddenfonds en conceptuitvoeringskader 2021-2027 Waddenfonds)

1. Inleiding
Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt is het van belang dat er aandacht is
voor verbonden partijen waar de provincie Noord-Holland een financiële en/of bestuurlijke
relatie mee heeft. Uw Staten hebben van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds een
aanbiedingsbrief ontvangen met als bijlage het concept-uitvoeringskader 2021-2027. Wij
hebben hiervan kennisgenomen en bieden u deze nu aan ter vaststelling.
Vanwege de samenhang tussen het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied
gaan we ook in op de Midterm review van dit investeringskader en en mede daarom is er in
2020 ook een tussentijdse evaluatie van het Waddenfonds uitgevoerd.
2. Midterm review Investeringskader Waddengebied
In het najaar van 2016 hebben uw Staten het Investeringskader Waddengebied 2016-2026
vastgesteld. Hierin zijn zes majeure opgaven beschreven. Bij de vaststelling van het IKW is
besloten om in 2020 een tussentijdse evaluatie uit te voeren .
De uitkomsten van deze evaluatie van het IKW zijn positief. Er is veel werk verzet sinds de
start in 2016 en geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van integrale gebiedsbrede
majeure projecten goed van de grond gekomen is. Er is op dit moment geen reden om
grote structuurwijzigingen bij het IKW door te voeren. Het advies is om de komende jaren
zo door te gaan en daarnaast werk te maken van de verbeterpunten die uit de evaluatie naar
voren komen.
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3. Evaluatie Waddenfonds en Uitvoeringskader 2021-2027
De uitkomsten van de evaluatie van het Waddenfonds laten zien dat het Waddenfonds op de
goede weg is. Het rapport bevat een aantal conclusies en vele aanbevelingen waarvan een
top zes aanbevelingen is gedestilleerd door het onderzoeksbureau. De uitkomsten hebben
geleid tot aanpassingen die deels binnen de kaders uitgevoerd kunnen worden, maar deels
ook aanpassing van de kaders vereisen. Dit heeft geresulteerd in een aangepast concept
Uitvoeringskader 2021-2027. Hierin zijn geen grote wijzigingen opgenomen. Een
uitgebreide toelichting vindt u in de brief van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds.
Verder is bijgevoegd een bestuurlijke reactie op de evaluatie.

4. Relatie met Provinciale Staten van Fryslân en Groningen
Het Uitvoeringskader moet gelijkluidend worden vastgesteld door Provinciale Staten van de
drie Waddenprovincies: Noord-Holland, Groningen en Fryslân.
5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 46-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 11 mei 2021;

gelet op artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

besluiten:
het concept-Uitvoeringskader 2021-2027 van het Waddenfonds vast te stellen.

Haarlem, 13 september 2021

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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