Ruiterskwartier 121a8911 BS Leeuwarden
t 058 233 90 30
e info@waddenacademie.knaw.nl
w www.waddenacademie.knaw.nl
Aan het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds
Ruiterskwartier 121a
8911 BS LEEUWARDEN

Bestuur
Prof. dr. Jouke van Dijk (voorzitter)
Dr. Hessel Speelman ( vice voorzitter)
Prof. dr. Jos Bazelmans
Prof. dr. Pavel Kabat
Dr. Katja Philippart

Betreft: Werkprogramma Waddenacademie juli 2014 – juli 2019
Kenmerk: KD/SJ 13020
Leeuwarden, 29 november 2013

Geacht Bestuur,
Tijdens ons constructief overleg op 1 november jl. in Groningen is afgesproken dat
de Waddenacademie het werkprogramma juli 2014 – juli 2019 aan u voorlegt, op
basis waarvan u vóór 1 januari 2014 een besluit zult nemen over continuering van de
Waddenacademie na 1 juli 2014.
Het is me een genoegen u hierbij het door de Waddenacademie voorgestelde
werkprogramma aan te bieden. Het voorgestelde werkprogramma geeft een
overzicht van de wijze waarop de Waddenacademie haar kerntaken Agenderen,
Programmeren en Informeren in de komende jaren wil vormgeven, waarbij uiteraard
de precieze uitvoering van de taken nader zal worden ingevuld door middel van
gedetailleerde jaarplannen.
In het werkprogramma wordt specifiek ingegaan op de werkzaamheden die de
Waddenacademie voor het Waddenfonds kan gaan verrichten. Met name over deze
specifieke werkzaamheden heeft op 25 november overleg plaatsgevonden met de
heer W. Hoekzema, voorzitter van de onafhankelijke Kwaliteitscommissie van het
Waddenfonds. In overleg met de heer Hoekzema wordt in het werkprogramma
expliciet aangegeven hoe de Waddenacademie denkt optimaal rekening te houden
met de wensen/behoeften van de Kwaliteitscommissie voor de monitoring in het
algemeen en meer specifiek van de resultaten van de door het Waddenfonds
gesubsidieerde projecten.
Ook wordt in het werkprogramma ingegaan op de bestuurlijke inbedding van de
Waddenacademie na 1 juli 2014. De Waddenacademie wil verder gaan als een
onafhankelijke stichting, met een onafhankelijke Raad van Toezicht. Hiertoe zal de
huidige Bestuurlijke Adviesraad enigszins van samenstelling worden gewijzigd, met
een grotere rol voor de stakeholders in de regio.
Het werkprogramma is voorzien van een begroting. Daarbij zijn de kosten
gerelateerd aan de drie primaire taken van de Waddenacademie.
Tevens zijn de kosten voor monitoring ten behoeve van het Waddenfonds in de
begroting expliciet zichtbaar gemaakt.

De Waddenacademie is ervan overtuigd dat met de uitvoering van haar
werkprogramma een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan het inzicht van het
waddengebied op systeemniveau. Dit inzicht is noodzakelijk om te komen tot een
consistent, doelmatig en efficiënt beleid en beheer in en van het waddengebied, op
basis waarvan de ecologische én economische waarden van het gebied kunnen
worden versterkt.
Uiteraard zijn gaarne bereid om het werkprogramma nader aan u toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Waddenacademie,

Prof.dr. Jouke van Dijk
Voorzitter

