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Er staan prachtige boerde-
rijen langs de Wadden-
kust. Op de rijk beplante
erven zijn ze een mar-

kant toonbeeld van het boeren-
leven in het landschap. Waarde-
vol is het zeker en het is mooi
dat met geld uit het Wadden-
fonds restauratie en instandhou-
ding wordt gestimuleerd.

Maar als er geen Wadden-
fonds was geweest, zou er dan
€2,1 miljoen voor dit project zijn

uitgetrokken? Het antwoord zal
nee zijn. Het project voor de
dertig boerderijen is vooral
bedacht om te kunnen putten
uit de grote subsidiepot van
oorspronkelijk €677 miljoen.

Het was eind 2010 een van de
laatste projecten waaraan minis-
ter Melanie Schultz van Haegen
uit dit fonds geld gaf. Sindsdien
blijft deze geldpot onaange-
roerd, vooral vanwege idee-
ënarmoede. Er resteert nog
€493 miljoen. Door bestuurlijke
stroperigheid en een gebrek aan
goede projecten profiteert de
waddenregio onvoldoende van
deze geste. Dit is zeer te betreu-
ren.

Het Waddenfonds is in 2006
in het leven geroepen als com-
pensatie voor de gaswinning
onder de Waddenzee. Het fonds
heeft iets onaantastbaars mee-
gekregen, juist vanwege de con-
nectie met de Waddenzee. Klei-
ne projecten als vispassages,
herplant van iepen, kwelderher-
stel en het opknappen van het
dorp Zoutkamp zijn mede uit
deze pot betaald.

Het is ongehoord dat vijf jaar
lang zo veel nuttig geld onge-
bruikt is. Juist in een tijd dat het
economisch tegenzit, zou men
mogen verwachten dat bestuur-
ders alle zeilen bijzetten. De
waddengemeenten kunnen dit
zetje gebruiken, want de econo-
mische tegenwind is hier extra
voelbaar. Bovendien wordt dan
serieus invulling gegeven aan de
oorspronkelijke afspraak dat de
pot voor de helft besteed wordt
aan economische injecties.

,,Ga aan de slag’’, is de terech-
te oproep van voorzitter Ad
Nijhuis van de Noordelijke Re-
kenkamer aan de waddenprovin-
cies. Begin dit jaar hebben de
provincies het beheer over het
Waddenfonds gekregen. Zij
hebben geen tijd meer te verlie-
zen. Anders lopen ze het risico
hun rechten te verspelen.
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