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Waddenfonds kan banengroei stimuleren
:

Waddenacademie: toerisme,
voedselvoorziening en
dienstverlening bieden kansen

Leeuwarden | Het Waddenfonds kan
op drie manieren bijdragen aan de sociaaleconomische kansen van het
Friese kustgebied. Dat staat in het advies Naar een rijke waddenkust dat de
Waddenacademie op verzoek van het
Waddenfonds heeft opgesteld.
Het Waddenfonds is ingesteld om
de regio zowel landschappelijk als sociaaleconomisch te verbeteren. De
Waddenacademie constateert dat dit
wat betreft de ecologie en het landschap goed lukt, maar op economisch vlak niet zo goed slaagt. Dat
heeft alles met de moeilijke omstandigheden in de kustgemeenten te

maken. Daar krimpt de bevolking,
neemt de werkgelegenheid af en zit
de woningmarkt op slot. De jongeren
die hogere opleidingen aankunnen,
trekken weg, waardoor er een vergrijzende, laagopgeleide bevolking
achterblijft. Ook de werkgelegenheid voor lager opgeleiden is op zijn
retour in de kleigebieden achter de
dijken. De Waddenacademie windt
er geen doekjes om in het advies: ‘in
het kustgebied dreigt sociale uitsluiting en verpaupering’.

De academie windt
er geen doekjes om:
In het kustgebied
dreigt sociale
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Drie bouwstenen
De vraag is dus hoe het Waddenfonds
met investeringen de werkgelegenheid en de leefbaarheid kan stimuleren, zonder dat dit ten koste gaat van
de unieke eigenschappen van dit gebied. Volgens de Waddenacademie
zijn er drie terreinen waar goede kan-

sen liggen: de voedselvoorziening,
het toerisme en de persoonlijke en
zakelijke dienstverlening.
Bij de voedselvoorziening denkt
de Waddenacademie vooral aan de
glastuinbouw, die veel laaggeschoold
personeel kan gebruiken. Ook in zeewater geteelde voedselproducten (algen, zeewier, schelpdieren) verdienen stimulering. Daarnaast zouden
lokale producten voor de eigen bewoners en de toerist meer ontwikkeld
moeten worden. De trend van ketenverkorting – waarbij de weg tussen de
plek van de teelt en de klant zo klein
mogelijk is – speelt het gebied in de
kaart.
De waddenkust kan voor de toerist die op zoek is naar rust en ongereptheid nog veel beter onder de aandacht worden gebracht. Dat zou volgens de Waddenacademie met een

aanpak moeten die één beeld uitstraalt, waarbij alle afzonderlijke ondernemers zich kunnen aansluiten.
Nu is er nog te veel sprake van versnippering.
De persoonlijke en zakelijke
dienstverlening is sterk afhankelijk
van goede verbindingen, zowel over
de weg als digitaal. Een investering
van het waddenfonds in een dekkend
glasvezelnetwerk zou de gemeenten
langs de Waddenkust aantrekkelijk
maken voor creatieve ondernemers
die via internet hun werk doen. Leegstaande boerderijen en kerken kunnen voor sommigen van hen goede
werkruimtes betekenen.
Het advies is vorige week aan het
Waddenfonds overhandigd en is
in zijn geheel te lezen op
www.waddenacademie.nl

Holwerd is een kern aan de waddenkust die te kampen heeft met de gevolgen van de krimp, en daar op creatieve manier een oplossing voor zoekt. Foto: Frans Andringa

Nabestaanden werken samen
:

114 slachtoffers MH17 hebben
advocaat in de hand genomen
in verband met schadeclaims

Amsterdam | Nabestaanden van zeker 114 slachtoffers van de ramp met
MH17 hebben een advocaat in de arm
genomen om namens hen te onderhandelen met de advocaten van Malaysia Airlines over schadeclaims. Deze nabestaanden worden bijgestaan
door een kernteam van zes advocaten
met ervaring met luchtvaartzaken,
die de krachten gebundeld hebben.
„De zaken zijn in een iets rustiger
vaarwater terechtgekomen”, zei advocaat Veeru Mewa. Een aantal nabestaanden heeft KLM en Malaysia Air-

lines aansprakelijk gesteld en momenteel zijn ze druk met het regelen
van de voorschotten van 50.000 dollar per slachtoffer. „Maar de kosten
kunnen doorlopen, ook als de 50.000
dollar op zijn. We onderhandelen
dan over extra geld voor de nabestaanden met de advocaten van Malaysia Airlines.”
Peter Langstraat staat nabestaanden van 27 slachtoffers bij. Hij zegt
momenteel aan te lopen tegen de vergoeding van begrafeniskosten. „De
advocaten van Malaysia Airlines gaan
uit van gemiddelde kosten van 8000
tot 10.000 euro per begrafenis. Maar
bij jonge mensen die plotseling uit
het leven zijn gerukt ligt dat natuurlijk een heel stuk hoger dan bij een
negentigjarige die rustig inslaapt.”

Ook advocaat Sander de Lang
loopt tegen dit probleem aan. „Een
grote uitvaart kost wel een stuk meer
dan tienduizend euro. Ik ben benieuwd hoe de advocaten van Malaysia Airlines omgaan met een begrafenisnota van 38.000 euro.” Begrafeniskosten worden volgens De Lang apart
vergoed en vallen buiten het eerste
voorschot van 5000 dollar en het
tweede voorschot van 50.000 dollar.
The Sunday Times meldde gisteren
overigens dat daags voor de ramp
met de MH17 Oekraïense autoriteiten de waarschuwing hebben gekregen om in het oosten van het land het
luchtruim te sluiten voor passagiersvluchten. Eurocontrol, de organisatie
die het Europese luchtverkeer regelt,
zou daar op aan hebben gedrongen.

Kindgebonden budget

Belastingdienst ontziet
40.000 gezinnen
Den Haag | De Belastingdienst zal
het kindgebonden budget van zo’n
40.000 alleenstaande ouders ongemoeid laten. De toeslagen zullen niet
worden verrekend met geld dat eerder te veel werd uitgekeerd. De Belastingdienst wil voorkomen dat de gezinnen onder het bestaansminimum
zouden komen. De Nationale Ombudsman heeft dat gisteren bekendgemaakt in het programma Reporter
Radio.
De ombudsman drong eerder aan
op het stopzetten van het verrekenen
van het kindgebonden budget. Hij
deed dat na een rapport van De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslie-

den. Daaruit blijkt dat de Belastingdienst steeds vaker mensen in de problemen brengt.
Bij het terughalen van te veel betaalde bedragen houdt de Belastingdienst geen rekening met de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een
bedrag dat mensen minimaal moeten ontvangen om op het bestaansminimum te blijven. Het bestaansminimum bedraagt 90 procent van de
bijstand.
In de Tweede Kamer heeft vooral
de ChristenUnie al vaker erop aangedrongen dat de Belastingdienst rekening gaat houden met de belastingvrije voet.

