
Voorlichtingsbijeenkomst voor kennis- en onderzoeksinstellingen over 
Waddenfonds georganiseerd door Waddenacademie en Dienst Landelijk Gebied

Introductie

Vanaf 2010 zal bij de ontvankelijkheidstoetsing door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en in de 
beoordeling van projecten door de Adviescommissie Waddenfonds strikter dan voorheen gelet worden 
op aansluiting van projecten bij het Uitvoeringsplan. Leidend bij deze beoordeling is de aansluiting bij 
een van de programma's. Bij elk programma in het Uitvoeringsplan is een lange en een korte 
termijndoelstelling geformuleerd. Een project komt alleen in aanmerking voor subsidie als het aansluit bij 
deze korte termijndoelstelling die in elk afzonderlijk programma wordt geschetst onder de 
'subdoelstelling 2014'." 

De Waddenacademie presenteerde in mei 2009 de integrale kennisagenda ‘Kennis voor een duurzame 
toekomst van de Wadden’. In de kennisagenda worden de kennisleemtes in het Uitvoeringsplan 2010 – 
2014 onderscheiden thema’s geïdentificeerd. In het Uitvoeringsplan staat op bladzijde 11 vermeld dat 
projecten die bij het Waddenfonds worden ingediend wat betreft het kennis- en onderzoeksdeel tevens 
moeten aansluiten bij de in de integrale kennisagenda geformuleerde kennisleemtes en prioriteiten.  Het 
verdient aanbeveling, aldus het Uitvoeringsplan, om hiervoor contact op te nemen met de 
Waddenacademie. 

Om deze reden ook organiseert de Waddenacademie samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) op 31 
maart een voorlichtingsbijeenkomst. Hieronder worden alvast enkele onderwerpen benoemd die in dit 
kader van belang zijn.  

a.           Waddenfondssubsidie voor onderzoek  

Op bladzijde 11 van het Uitvoeringsplan staat: "Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding  
ten aanzien van het waddengebied is de vierde doelstelling van het Waddenfonds. Deze doelstelling is  
integraal onderdeel van de vier in het Uitvoeringsplan 2010 - 2014 onderscheiden thema's. Projecten met  
een kenniscomponent, onderzoekscomponent en/of monitoringscomponent dienen te passen in een of  
meerder programma's van de vier thema's. Projecten moeten altijd meer zijn dan alleen onderzoek 
(conform de Subsidieregeling op het Waddenfonds). Dit betekent: toegepast onderzoek en kennisvragen 
gericht op het realiseren van doelen van programma's en projecten."
Uit bovenstaande citaat en uit de  Subsidieregeling Waddenfonds kan worden afgeleid  dat projecten met 
uitsluitend  fundamenteel wetenschappelijk onderzoek  niet voor subsidie vanuit het Waddenfonds in 
aanmerking komen. 

Vraag 1. Welke criteria worden gehanteerd  bij de toets op ontvankelijkheid om onderscheid te maken 
tussen fundamenteel wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek?
Antwoord:  Een kennis-, onderzoeks- of monitoringscomponent  als onderdeel van een projectvoorstel 
moet een resultaat opleveren dat duidelijke  bijdrage levert  aan één of meerdere subdoelstellingen die 
in het Uitvoeringsplan vermelde programma’s worden onderscheiden voor 2014.  Onderzoek uitgevoerd 
door bijvoorbeeld promovendi en/of postdocs  kan dus wel degelijk als onderdeel van een 
projectvoorstel worden opgevoerd, mits dit onderzoek duidelijke en  objectief  vast te stellen  bijdrage 



levert aan  één of meerdere van de subdoelstellingen van het Uitvoeringsplan voor 2014.  Dit criterium 
wordt nadrukkelijk betrokken  bij de ontvankelijkheidtoets van ingediende projecten door DLG.  

b. De relatie tussen natuur en economie 
Op bladzijde 9 van het Uitvoeringsplan staat: "Meer dan nu het geval is dient een brug geslagen te 
worden tussen economie en ecologie. Een eenzijdige ontwikkeling van beiden leidt immers tot aantasting 
van natuurwaarden of aantasting van de leefbaarheid in het gebied. In beginsel wordt gestreefd naar een 
gelijke verdeling tussen ecologische en economische investeringen in het waddengebied (50-50). Echter 
het Waddenfonds is met name bedoeld voor projecten die een brug weten te slaan tussen beide 
aspecten."

Vraag 2. Zullen er in de derde tender specifieke honoreringspercentages worden gehanteerd  voor 
respectievelijk natuur- en economie-georiënteerde projectvoorstellen? 
Antwoord: Minister Cramer heeft in het Algemeen Overleg Wadden van 11 februari jl. gemeld dat het 
streven is om in circa 3 jaar te komen tot een zo goed mogelijke 50/50 verdeling tussen projecten die zich 
primair richten op een versterking van de natuur en projecten die zich primair richten op een versterking 
van de economie in het waddengebied. Overigens is in de praktijk dit onderscheid niet altijd zo eenduidig 
te maken en genieten projecten die bijdragen aan meerdere doelstellingen van het Waddenfonds de 
voorkeur.  

c. Thema wonen, werken en recre  ëren  
Thema 4 van het Uitvoeringsplan richt zich op Wonen, werken en recreëren. Binnen Thema 4 wordt 
onderscheid gemaakt tussen de volgende programma’s: Ontwikkeling duurzame visserij; Verduurzaming 
Waddenhavens; Duurzame ontwikkeling recreatie en toerisme waddengebied; Verduurzaming 
vaarrecreatie en Verduurzaming landbouw. 

Vraag 3. Hoe wordt bij de ontvankelijkheidstoetsing omgegaan met projectvoorstellen die zich richten op 
de relatie tussen wonen en leefbaarheid?  
Antwoord: Een projectvoorstel moet bijdragen aan één of bij voorkeur meerdere in het Uitvoeringsplan 
genoemde subdoelstellingen voor 2014. Leefbaarheid is in dit Uitvoeringsplan geen apart vermelde 
subdoelstelling, maar het is denkbaar dat een thematische component gericht op leefbaarheid onderdeel 
kan zijn van een van bovengenoemde programma’s. Projectvoorstellen die zich specifiek en uitsluitend 
richten op de relatie tussen wonen en leefbaarheid zullen om die reden niet ontvankelijk worden 
verklaard.

d.           Projectvoorstellen die zich richten op meerdere subdoelstellingen van het   
Waddenfonds
Op bladzijde 9 van het Uitvoeringsplan staat: "Projecten die bijdragen aan meerdere doelstellingen van 
het Waddenfonds genieten de voorkeur en scoren hoger bij de beoordeling van de aanvraag." 

Vraag 4. Welke eisen stelt DLG inzake het ontvankelijk verklaren van projecten die voldoen aan meerdere 
doelstellingen van het Waddenfonds en zijn er vastgelegde regels ten aanzien van de projectadministratie 
van een groot, overkoepelend integraal project dat voldoet aan meerdere doelstellingen van het 
Waddenfonds?
Antwoord: De organisatie, begroting  en administratie van een projectvoorstel dienen inzicht te geven 
welk deel van het project bijdraagt aan welk doel uit de wet/regeling en de subdoelstelling voor 2014. Dit 
impliceert dat een projectvoorstel dat zich richt op meerdere subdoelstellingen een complexere 



administratie vergt.  Projectvoorstellen die zich richten op meerdere subdoelstellingen verdienen 
weliswaar de voorkeur, maar er dient overtuigend te worden aangegeven dat de kennis aanwezig is om 
de complexe administratie te voeren.

Vraag 5. Is het mogelijk om een groot, overkoepelend integraal projectvoorstel (programma)  in te dienen 
waarbij in de begroting wordt uitgegaan van het opsplitsen van het totale projectvoorstel in twee of 
meerdere tenders van het Waddenfonds?
Antwoord: Bovenvermeld citaat op bladzijde 9 van het Uitvoeringsplan is een duidelijk pleidooi voor het 
financieren van een beperkt aantal  grote, overkoepelende integrale projecten, inclusief de kennis- en 
innovatiecomponent voor zover deze opgenomen is in de projecten ('geen tuinieren' ). Om die reden is 
het ook mogelijk om een projectvoorstel in te dienen als onderdeel van een meerjarig programma dat 
voor de financiering een beroep doet op meerdere toekenningsrondes van het Waddenfonds. Hierbij 
dient te worden aangemerkt dat indien het  fase 1 project wordt gesubsidieerd  het indienen van een 
volgende fase alleen kan geschieden na een (succesvolle) uitvoering   van het deel dat reeds door het 
Waddenfonds is gefinancierd.  Voor de volgende fases  vinden vervolgens zelfstandige afwegingen plaats 
bij de afhandeling in de verschillende tenders.   
(Er  kan geen project voor  financiering uit meerdere tenders worden ingediend ).


