DE WIND IN DE ZEILEN
Gebiedsagenda Lauwersmeer 2020-2023
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

Fryslân en Het Hogeland. Ook Staatsbosbeheer is partner in het
overleg.
De stuurgroep stemt haar koers en werkzaamheden in ruime mate
af met andere stakeholders. Zo is er nauw overleg met de twee
waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân, bespreken
we in de klankbordgroep Lauwersmeer de ontwikkelingen met
uiteenlopende gebiedspartners en is er sprake van talloze bilaterale
contacten in het gebied. Deze gebiedsagenda volgt op de eind 2018
bestuurlijk vastgestelde brochure ‘Ambities duurzame ontwikkeling
Lauwersmeer’, waarin de stuurgroep Lauwersmeer haar
toekomstige koers op hoofdlijnen heeft vastgelegd.
In deze ‘gezamenlijkheid’ heeft de stuurgroep de afgelopen zes jaar
bijgedragen aan de versterking van het Lauwersmeergebied. Zo is
de N361 in Lauwersoog gereconstrueerd, is Dokkum via de Sud Ie
voor vaarrecreatie verbonden met het Lauwersmeer, is de
Bochtjesplaat ingericht voor natuurontwikkeling, zijn de

Aanleiding
Voor u ligt de gebiedsagenda 2020-2023 van de stuurgroep
Lauwersmeer. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de
provincies Fryslân en Groningen en van de gemeenten Noardeast-

(recreatieve) verbindingen rond Lauwersoog verbeterd
(Lauwersom, Strandweg), is de visserij verdergaand versterkt
(baggeren Westgat, verlengen visserijkade) en investeren we met
het Rondje Lauwersmeer in de belevingswaarde van het
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Lauwersmeer. Dit is slechts een greep uit de vele projecten die in

2019 was ook een bijzonder jaar, omdat zowel aan Friese als aan

de periode 2014-2019 op de rails zijn gezet. Meer hierover vindt u

Groningse kant de gemeentelijke herindeling haar doorwerking

in hoofdstuk 2.

kreeg. De gemeenten de Marne, Dongeradeel en Kollumerland

2019 is voor het Lauwersmeer een bijzonder jaar geweest. Het was
50 jaar geleden dat het Lauwersmeer is ontstaan. Hier is bij
stilgestaan, onder andere met een symposium in mei.

gingen per 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeenten Het
Hogeland en Noardeast-Fryslân. De Raads- en Statenverkiezingen
in 2018 en 2019 hebben geleid tot nieuwe colleges en in het
verlengde daarvan tot een veranderde samenstelling van de

Tijdens dit symposium is door een vijftal ondernemers uit het

stuurgroep Lauwersmeer. Deze veranderingen hebben er toe geleid

gebied het Manifest Lauwerskust 2050 aangeboden aan de leden

dat de stuurgroep Lauwersmeer het jaar 2019 als een

van de stuurgroep Lauwersmeer: een lange termijn toekomstvisie

overgangsjaar heeft bestempeld en dat deze gebiedsagenda zich

op de Lauwerskust. Dit belangrijke gebiedsinitiatief wordt door de

richt op het nieuwe tijdvak 2020-2023.

Stuurgroep Lauwersmeer
betrokken bij de verdere
ontwikkeling van het
Lauwersmeergebied.
Afstemmen,
samenwerken en elkaar
versterken zijn daarbij de
basis ingrediënten.

Ondanks de aanleg van de dijk 50 jaar geleden is het Lauwersmeer
nog altijd integraal onderdeel van de Wadden. Het ‘beteugeld
estuarium’ is op het gebied van ecologie, landschap, cultuurhistorie
en economie nog altijd één met het Wad. Die eigen
waddenidentiteit van het Lauwersmeergebied is naar het oordeel
van de Stuurgroep Lauwersmeer onderbelicht en zal de komende
jaren worden versterkt. Het (in voorbereiding zijnde)
Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zal daaraan een
belangrijke bijdrage leveren.
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De Stuurgroep Lauwersmeer zal zich in de nieuwe

voort te planten. Deze natuurkern met een Europese Natura2000-

uitvoeringsperiode richten op verdergaande versterking van het

status is een belangrijk vertrekpunt bij het opstellen van dit

Lauwersmeergebied. Het gebied bestaat grofweg uit het Nationaal

document.

Park Lauwersmeer (incl. N2000 en Dark Sky Park), het
Defensiegebied Marnewaard, de haven Lauwersoog, de
waddenregio's NW Groningen en NO Fryslan en de landbouwzone
binnen de oude bedijking van de toenmalige Lauwerszee.

De stuurgroep legt in deze gebiedsagenda de ambitie vast om ook
de komende jaren partij te willen zijn in de gebiedsprocessen van
het Lauwersmeergebied. Bij het opstellen van deze gebiedsagenda
is gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak. In het verlengde

Het Lauwersmeer is in beweging, borrelt en bruist! Dit

van Koers voor het Lauwersmeer (visie) en Lauwersmeer op koers

enthousiasme wordt door ondernemers gedeeld. Zo hebben zich

(1ste uitvoeringsprogramma) zetten we in op een

voor de cursus Gastheerschap Nationaal Park Lauwersmeer

Lauwersmeergebied dat voor iedereen goed is: mens en natuur.

tientallen ondernemers aangemeld, om het Lauwersmeer nog

Het Lauwersmeergebied heeft de wind in de zeilen!

beter op te nemen in hun eigen DNA! Ondernemers participeren
ook in toenemende mate in de gebiedsontwikkeling van het
Lauwersmeer, met het Manifest Lauwersmeer en de Havencoalitie
Lauwersoog als sprekende voorbeelden. Ook de organisatie van de
Lauwersmeer Marathon is een mooi voorbeeld van actief
ondernemerschap in het Lauwersmeergebied.
Maar het Lauwersmeer is ook rust en foerageren. In de basis vormt
het Lauwersmeergebied een heel unieke plek voor vele soorten
vogels om op hun trekroute bij te tanken en in het broedseizoen

In dit document bundelen we op hoofdlijnen de
gebiedsontwikkelingen voor de komende periode. Het geeft de
samenhang tussen initiatieven weer in dit unieke stukje
Waddengebied. We sorteren daarmee op onderdelen voor op
eigen en ´externe´ financieringsmogelijkheden.
Deze gebiedsagenda is vastgesteld in de afzonderlijke colleges van
de provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten Het Hogeland
en Noardeast-Fryslân.

4

Jaarplannen Lauwersmeer
De gebiedsagenda is opgesteld voor de periode 2020-2023. Het
betreft dus een meerjarige gebiedsagenda. Om goed in te kunnen
spelen op de gebiedsdynamiek stelt de stuurgroep Lauwersmeer
daarnaast elk jaar, op basis van de gebiedsagenda, concrete en op
uitvoering gerichte jaarplannen vast. Deze jaarplannen beschrijven
de concrete invulling en besteding van de procesmiddelen
Lauwersmeer. Ook de jaarlijkse activiteitenprogramma's
Voorlichting & Educatie van Staatsbosbeheer en IVN maken hier
deel van uit. Het eerste jaarplan Lauwersmeer is opgesteld voor het
jaar 2020. De leden van de stuurgroep Lauwersmeer hebben het
mandaat van hun colleges om de jaarplannen vast te stellen.
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HOOFDSTUK 2
VISIE EN
TERUGBLIK

zowel het vorig uitvoeringsprogramma ‘Lauwersmeer op Koers!’ als
aan deze nieuwe gebiedsagenda ‘De wind in de zeilen’.
Daarnaast kijken we terug op de periode 2014-2019, waarin het
uitvoeringsprogramma Lauwersmeer op Koers! is uitgevoerd.
Koers voor het Lauwersmeer
De ruimtelijke visie Koers voor het Lauwersmeer is in 2012
vastgesteld door de stuurgroep Lauwersmeer en in het verlengde
daarvan door Raden en Staten van de gemeenten en provincies. De
volgende ambities zijn hierin beschreven:
•

Inzetten op het Lauwersmeer als een internationaal
topgebied op het gebied van natuurontwikkeling en
watermanagement en een vliegwiel voor visserij en
toerisme;

•

De natuur in de randzones wordt aantrekkelijker en
toegankelijker gemaakt;

•

De recreatieve plus bevindt zich met name in de

In dit hoofdstuk blikken we terug op de ruimtelijke visie ´Koers voor

aangewezen concentratiegebieden en het zuidelijk

het Lauwersmeer´ uit 2012, omdat deze ten grondslag ligt aan

recreatief-cultuurhistorische netwerk;
•

Er worden nieuwe slechtweervoorzieningen gecreëerd;
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•

De netwerken voor auto, fiets, wandelaars en vaarroutes
worden geoptimaliseerd;

•

De belangrijkste entrees over land krijgen eenzelfde heldere
uitstraling;

•

De positie van het Lauwersmeergebied in de regio wordt
versterkt;

•

Naast recreatie blijven landbouw en visserij stuwende
sectoren voor het Lauwersmeergebied. Tevens ziet men
kansen voor het vergroten van de duurzaamheid in de brede
zin van het woord;

•

Het Lauwersmeergebied blijft een aantrekkelijke omgeving
om te wonen en te leven.

In de visie zijn concentratiegebieden of ontwikkelopgaven

Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer op Koers!
In het uitvoeringsprogramma 2013-2018 stonden drie koepels
centraal:

aangewezen. In het uitvoeringsprogramma ‘Lauwersmeer op

1. natuur

Koers!’ is daar nog 1 aan toegevoegd, Hoek van de Bant. Van

2. land- en vaarrecreatie

binnen naar buiten is er sprake van een toenemende mate van

3. PR, marketing, voorlichting en educatie

vermenging tussen water, natuur, recreatie, wonen en andere
vormen van menselijke aanwezigheid. Deze visie ligt nog steeds ten
grondslag aan deze nieuwe gebiedsagenda.

De stuurgroep Lauwersmeer heeft vanuit deze drie koepels de
afgelopen jaren de handen aan de ploeg gezet. Dit is gebeurd
vanuit verschillende posities. In een aantal gevallen was de
stuurgroep Lauwersmeer zelf inhoudelijk/financieel initiërend en

7

leidend zoals bij het projecten Rondje Lauwersmeer, Quick Wins

initiatieven ondersteund. Er is via Quick Wins ongeveer €75.000

Lauwersmeer, Dark Sky Park en de Vogeluniversiteit. In andere

geïnvesteerd. Het gaat vooral om relatief kleine gebiedsinitiatieven

gevallen namen de stuurgroep-bestuurders meer vanuit hun eigen

die net even een steuntje in de rug nodig hebben.

positie deel aan projectgebonden stuurgroepen (o.a. de projecten
Lauwersom, Strandweg, Sud Ie, de haven Lauwersoog). De
uitvoering van het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer is de
afgelopen jaren los van de stuurgroep Lauwersmeer georganiseerd.

Na een uitvoerige procedure van onderzoeken en rapportages
heeft het Lauwersmeer sinds 2016 officieel het internationale
predicaat Dark Sky Park. Een prachtig resultaat! In het verlengde
van dit predicaat

Met het Rondje Lauwersmeer heeft de stuurgroep ingezet op een

heeft de

verbeterde beleving en herkenbaarheid van het Nationaal Park

stuurgroep

Lauwersmeer. Er worden fietspaden, uitkijktorens en steigers

Lauwersmeer de

gerealiseerd, de informatievoorziening voor bezoekers wordt

sanering van

verbeterd, de herkenbaarheid bij de entrees van het Nationaal Park

lichtemissie in het

wordt versterkt en nieuwe recreatieve voorzieningen versterken de

gebied

beleving van het Lauwersmeer (o.a. "Achter Diek" in Zoutkamp).

gestimuleerd.

Uitvoering van de vele deelprojecten vindt plaats in nauw overleg

Middels

met betrokken gebiedspartijen en dorpsbelangenverenigingen. Er

voorlichting &

wordt al met al ongeveer €3,5 mln. geïnvesteerd in het gebied en

educatie (in

de uitvoering van dit project loopt nog tot eind 2020.

samenwerking met

Met het budget Quick Wins zijn in deze projectperiode door de
stuurgroep Lauwersmeer diverse kleinschalige ontwikkelingen en

Staatsbosbeheer
en IVN) en
marketing en
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promotie is de status van Dark Sky Park versterkt. Het Lauwersmeer

publieksactiviteiten georganiseerd en is in 2018 het eerste

richt zich op duisternisbeleving en op de wetenschappelijke

Vogelfestival Lauwersmeer georganiseerd. Op basis van

verankering door o.a. nauw samen te werken met het Kapteyn

cofinanciering zijn deze activiteiten door de stuurgroep

Instituut (RUG). We zetten in op een gebied waar duisternis wordt

Lauwersmeer ondersteund.

versterkt, behouden blijft en beleefbaar is!

Het project Wind in Beweging is door omstandigheden niet in

Als eindresultaat van het project Vogeluniversiteit is op 14 februari

uitvoering gebracht. IVN zal samen met de basisscholen rond het

2019 het Activiteitencentrum Lauwersnest geopend. Daarmee is

Lauwersmeer in 2019/2020 een alternatief project starten, geheten

meer ruimte gecreëerd voor ontmoeting, educatie, informatie en

Flessenpostpoëzie.

overleg. In het Lauwersnest wordt aandacht besteed aan de
kernkwaliteiten van het Nationaal Park Lauwersmeer, vogels en
duisternis. Ook geeft het Lauwersnest mogelijkheden om
onderwijs, wetenschap, onderzoek, educatie en beleving meer te
koppelen. In 2019 is door Staatsbosbeheer en IVN een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend met

In samenwerking met Marketing Groningen zijn de afgelopen jaren
jaarlijkse programma's Marketing & Promotie Lauwersmeer
opgesteld en uitgevoerd (o.a. persreizen, folders, on line
activiteiten, social media, gebiedssite). De marketing & promotie
richtte zich op het gehele Lauwersmeergebied.

vertegenwoordigers uit deze sectoren met als doel verdergaande
samenwerking en afstemming.
Staatsbosbeheer en IVN hebben jaarlijkse Activiteitenprogramma's
Voorlichting & Educatie Lauwersmeer opgesteld en uitgevoerd. In
dat kader verschijnt de Informatiekrant, wordt de vernieuwde
website beheerd, worden de nieuwsbrieven verzonden, worden
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HOOFDSTUK 3
GEBIEDSAGENDA

is voor uiteenlopende ontwikkelingen. Er is ruimte voor vogels en
toeristen, voor boeren en vissers, voor water en waterkering, voor
beschermen en beleven, voor licht en donker, voor defensie en
orchideeën, voor zoet en zout.
We werken samen naar een optimum waarbij eventuele
tegengestelde belangen worden vertaald naar gezamenlijke
ambities en breed gedragen doelstellingen. Het vroegtijdig
aangaan van overleg, het werken met

Manifest Lauwerskust

een open vizier en het creëren van een
zo breed mogelijk draagvlak zijn daarbij
voor ons de ingrediënten.
Klimaatverandering en duurzaamheid
zijn belangrijke onderwerpen in deze

In het verlengde van de in 2012 vastgestelde visie Koers voor het
Lauwersmeer zetten we in op een aantrekkelijk en veelzijdig
Lauwersmeergebied waar iedereen op een plezierige manier kan
wonen, werken en recreëren.
Het is een complex gebied met veel functies. Een kerngebied waar

In 2019 is tijdens het
symposium het Manifest
Lauwerskust
gepresenteerd. Vijf
ondernemers
presenteren hun lange

gebiedsagenda. Ten opzichte van de

termijn visie voor de

primaire thema’s in de visie Koers voor

Lauwerskust: het is hier

het Lauwersmeer (2012) voegen we

goed wonen, werken en

toekomstgerichte en klimaatbestendige
landbouw als thema toe. Het betreft
primair de landbouwschil ten zuiden en

recreëren, unieke
kwaliteiten staan
centraal en het is
voorbereid op de
toekomst.

de natuur centraal staat en een gemengde buitenrand waar ruimte
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ten oosten van het Lauwersmeer, binnen de oude bedijking van de

Bewust beleven

toenmalige Lauwerszee.
Toerisme rond het Lauwersmeer is in ontwikkeling! De nadruk ligt
Wij werken de komende jaren aan de ontwikkeling van het

bij deze ontwikkeling op bewust en duurzaam toerisme. Deze

Lauwersmeergebied aan de hand van prioritaire thema’s. Deze

ontwikkelingsrichting wordt ook regelmatig door ondernemers in

thema’s vormden ook al onderdeel van de eerder genoemde

het gebied benoemd als de meest gewenste richting. De eigenheid

ambitiebrochure (2018):

van het gebied als basis voor de verdere ontwikkeling. Niet een

•

Bewust beleven

gebied voor de massa, maar een gebied voor liefhebbers: de

•

Versterken natuur

bewuste bezoeker. Met de komst van het Werelderfgoed Centrum

•

Duurzaam Lauwersmeer

•

Toekomstgerichte en klimaatbestendige landbouw

•

Duurzame mobiliteit en infrastructuur

•

Sciencetainment

•

Waterveiligheid

Waddenzee (inclusief zeehondencentrum) in Lauwersoog krijgt het
gebied een nieuwe impuls. Ook de resultaten van het project
Rondje Lauwersmeer dragen bij aan het versterken van toerisme.
De basisvoorzieningen om van het gebied te kunnen genieten
worden in dit project op orde gebracht. En om de balans tussen
beschermen en beleven goed te kunnen (blijven) invullen is er

De stuurgroep is niet voor alle beschreven thema’s de primaire

aandacht voor een goede geleiding van bezoekers (waar wel, waar

actor. Welke rol de stuurgroep heeft bij de verschillende

niet).

beschreven ontwikkelingen (trekker, cofinanciering, faciliterend,
volgend), wordt bepaald in de jaarplannen.

Voor de stuurgroep is de komst en programmering van het
Werelderfgoed Centrum Waddenzee één van de prioritaire
ontwikkelingen. Daarnaast bereiden we een vervolg voor op het
project Rondje Lauwersmeer. Voornamelijk in de ‘hoeken’ of
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concentratiegebieden van het Lauwersmeergebied zijn kansen om

dijkcoupures, oude sluizen, stormpalen). De komende jaren zetten

de beleving van dit unieke natuurgebied verder te versterken (in

wij ons in om deze identiteit te versterken.

goede balans met beschermen). Denk aan ontwikkelingen bij Hoek
van de Bant (verbinding Wad-Meer) en Zoutkamp (koppeling
versterking regionale keringen), een verdere uitwerking van het
Masterplan Kollumeroord, verdere ontwikkeling in en rondom het
nieuwe activiteitencentrum Lauwersnest (vogelbeleefpad,
sterrenwacht) en het accentueren van het karakter van Dokkumer
Nieuwe Zijlen. De toeristische belevingswaarde van het
Lauwersmeergebied zal met de aanpak van deze deelgebieden
worden versterkt. Een tweede fase voor het project Rondje
Lauwersmeer kan zich toespitsen op optimale geleiding van
bezoekers, (natuur)beleving en op het historisch karakter en
verhaal van het Lauwersmeer en haar dorpen.

Door het ‘Rondje
Lauwersmeer’ in de
vermarkting sterker te
koppelen aan de kwaliteiten
van de Wadden, de
omliggende dorpen
(cultuurhistorie, verhalen), de
routestructuren op het
defensieterrein Marnewaard
en de toekomstige buitendijkse
fietsmogelijkheden (in het
kader van de Groningse en

De stuurgroep Lauwersmeer is van mening dat de gebiedsidentiteit

Friese dijkversterkingen), kan het Lauwersmeergebied worden

van het Lauwersmeer versterkt moet worden. De waddenidentiteit

geprofileerd en gepresenteerd als een meerdaagse

van het Lauwersmeergebied is de afgelopen decennia versplinterd

waddenbeleving.

en onvoldoende onder de aandacht gebracht. En dit terwijl de
wadden nog overal zichtbaar zijn (de zoute cultuurhistorie, het
waddenlandschap, kustdorpen, visserijhavens, kalkovens,

Ook ambassadeurschap en gastheerschap van bewoners en
ondernemers (verhalen vertellen) speelt hier een rol bij
(bijvoorbeeld een cursus gastheerschap voor dorpsverenigingen en
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bewoners). Net zoals evenementen kunnen bijdragen aan deze

(beleving Dark Sky, paaigebied Marnewaard, vismigratie,

identiteit en het verbinden van bewoners, ondernemers en

buitendijks fietsen) zijn hier goede voorbeelden van. Met soms

bezoekers (zoals bijvoorbeeld het tweejaarlijks Vogelfestival

kleinschalige toeristische aanvullingen kunnen majeure opgaven

Lauwersmeer).

toeristische meerwaarde opleveren. Met die blik kijken we de

Om de identiteit van het gebied samen met ondernemers te
versterken is het ook interessant om het toeristisch aanbod te

komende jaren naar de grotere
opgaven in dit gebied.

Wij kiezen voor de
unieke kwaliteiten van

verduurzamen. Daarmee kan het aanbod sterker aansluiten bij

De samenwerking met en tussen

het gebied. We willen

trends en wensen van de doelgroep. Ideeën als een plasticvrij

ondernemers is van groot belang.

met ambitie inzetten op

Lauwersmeer, zero waste, ecozone, streekeigen producten sluiten

Hiervoor trekken we samen op met

Waddenkust, rust,

goed aan bij trends rond ´bewust en betekenisvol reizen´. Het zijn

Stichting Promotie Waddenland in

ruimte, historie,

interessante aanknopingspunten om de mogelijkheden rond het

Noordwest Groningen en Stichting

donkerte, natuur,

Lauwersmeer samen met de ondernemers verder te verkennen.

RegioMarketing Toerisme (RMT) in

horizon.

De verschillende majeure opgaven in en rond het
Lauwersmeergebied kunnen met behulp van aanvullende
(toeristische) maatregelen positieve effecten hebben op de
toeristische waarde van het gebied. Kansen rondom een eventuele

Noardeast-Fryslân, bijvoorbeeld met
een gezamenlijk toeristisch café of
een gezamenlijke foldermarkt in het

Jelle Bos (eigenaar Beleef
Lauwersoog) in Manifest
Lauwerskust.

begin van het toeristisch seizoen.

verplaatsing van het gemaal HD Louwes (verbinding wandelaars

We sluiten qua gedachtengoed aan bij Bestemming Nederland

over de historische Hunsingosluis en mogelijk het opnieuw

(NBTC): van promotie naar bestemmingsmanagement. Het profiel

oppakken van het project Vaarcircuit om de Noord), en de

van het Lauwersmeer betreft een uniek Nationaal Park dat

versterking van de Lauwersmeerdijk Cleveringsluizen-Westpolder

integraal onderdeel vormt van de Wadden. Een toeristisch product
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met een sterk eigen karakter: Nationaal Park, Dark Sky Park en een

We zoeken de komende jaren nadrukkelijk afstemming en

bestemming voor bewust en duurzaam toerisme. Met

samenwerking met de toeristische ondernemers met de insteek

bestemmingsmanagement kiezen we voor een gerichte benadering

‘waar kunnen we elkaar versterken?’. Dit doen we o.a. bij de

van doelgroepen (wie nodigen we hier uit) en zetten we waar nodig

volgende kansrijke toeristische initiatieven:

in op goede beheersing van toeristische druk op het gebied
(beheersing bezoekersstromen). Dit sluit ook aan op het
gedachtengoed van ondernemers uit de regio, zie hiervoor ook de
quote uit het Manifest Lauwerskust in het kader.

-

Hoornse Vaart-Kromme Raken-Reitdiep)
-

Sense of Place

-

Op Paad lâns it Waad (fietsverbinding langs de Friese

(Visit) Groningen en (Visit) Fryslân trekken wat ons betreft samen
op in het Lauwersmeergebied en stemmen campagnes en
activiteiten op elkaar af. In samenwerking met de provinciale en
regionale marketingorganisaties wordt een marketing &
promotiecampagne 2020-2023 uitgewerkt. Een sterke verankering
van het Lauwersmeergebied in de campagne Visit Wadden is hierbij
voor ons uitgangspunt. De concrete doorvertaling van marketing &

Vaarcircuit om de Noord (vaarverbinding Hunsingokanaal-

Waddenkust)
-

Belevingswaarde Dark Sky Park (Waddenkust)

Ten slotte willen we de komende periode gebruiken om meer
kennis te vergaren over aard en omvang van toerisme rond het
Lauwersmeer. Dit werken we de komende jaren nader uit in een
monitoring programma.

promotie vindt plaats via de jaarplannen Lauwersmeer.
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Versterken natuur

De ecologische opgaven liggen met name in het verzachten van de
randen (natuurlijke processen de ruimte geven), een

De natuurwaarden van het Nationaal Park Lauwersmeer worden

uitgebalanceerd beheer, versterken van de interactie tussen land

versterkt met maatregelen zoals beschreven in het Beheerplan

en water, vismigratie, ontwikkeling van (water)riet/helofieten, het

Natura2000 Lauwersmeer. Te denken valt aan natuurontwikkeling

openhouden van het gebied (tegengaan bosvorming) en de

(Bochtjesplaat, Ezumakeeg-West) en onderzoeken naar

bestrijding van exoten als de reuzenberenklauw, reuzenbalsemien

beheermethoden en dynamisch peilbeheer. De vismigratie tussen

en de Japanse duizendknoop.

de zoute Waddenzee en het zoete binnenland wordt bevorderd.
Hiervoor zijn in de Marnewaard, als koppelkans van de

Zoals eerder aangegeven wordt de natuurontwikkeling in het

dijkversterking, concrete plannen in voorbereiding (creëren

Nationaal Park Lauwersmeer (o.a. vanuit de

paaigebieden) en wordt bij de Cleveringsluizen ingezet op

instandhoudingsdoelstellingen Natura2000) aangestuurd door het

visvriendelijk spuien. Ook uitvoering van het project Vissen voor

bestuurlijk overleg Natura2000 Lauwersmeer. In dit overleg zijn de

Verbinding draagt verder bij aan het verbeteren van vismigratie.

provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Het Hogeland en
Noardeast-Fryslân, Staatsbosbeheer en de waterschappen

Concrete mogelijkheden voor het realiseren van natuur-inclusieve

Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân bestuurlijk

en landschaps-inclusieve landbouw in de randzones van het

vertegenwoordigd. Het Beheerplan Natura2000 Lauwersmeer

Nationaal Park willen we met de sector in beeld brengen. In 2019 is

vormt om die reden geen onderdeel van de gebiedsagenda

in het Lauwersmeergebied een eerste onderzoek gestart (zie ook

Lauwersmeer 2020-2023.

paragraaf toekomstgerichte en klimaatbestendige landbouw). Wij
hebben dit onderzoek als stuurgroep Lauwersmeer mede

Wij geven de komende jaren samen met partners zoals het

gefinancierd.

Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP), het departement
LNV, het Nationale Parken Bureau inhoud aan de landelijke
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ontwikkeling ´Nationale Parken Nieuwe Stijl´. Het departement

duurzame energie rond het Lauwersmeer. Zo is er rond de haven

LNV heeft voor de jaren 2020, 2021 en 2022 middelen vrij gemaakt.

van Lauwersoog een programma in ontwikkeling: duurzame haven

We hebben de bereidheid om regionale cofinanciering naast deze

Lauwersoog. Bij de dijkversterking Cleveringsluizen – Westpolder

rijksmiddelen te zetten. Deze middelen worden gelabeld binnen

wordt als koppelkans gekeken naar mogelijkheden voor duurzame

onze procesmiddelen Lauwersmeer (jaarplannen).

energieopwekking (energiedijk).
Samen met de gebiedspartners zetten we in op het opwekken van
duurzame energie, maar ook op thema’s als bijvoorbeeld het
terugdringen van (zwerf)afval (zero waste), waterbesparing en
duurzaam vervoer. Het gaat daarbij niet om de inmiddels
vanzelfsprekende eigen verantwoordelijkheid (eigen zorgplicht
voor elementen van duurzaamheid), maar vooral over de vraag
waar we ons als Lauwersmeergebied kunnen onderscheiden, waar
we kunnen aanscherpen en profileren, waar we beter kunnen
aansluiten bij de wensen van onze bezoekers en ondernemers.
Onze ondersteuning van de eerste plasticvrije
Lauwersmeermarathon in 2019 was hiervan een mooi voorbeeld.
Duurzame haven Lauwersoog

Duurzaam Lauwersmeer
Wij streven samen met onze gebiedspartners naar een duurzaam
Lauwersmeergebied. We steunen waar mogelijk de inzet op

Samen met de ondernemers werken we aan een duurzame haven
in Lauwersoog. Dit vertaalt zich onder meer naar een
zelfvoorzienende energiehuishouding, fossiel vrij varen, innovaties
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in de visserijketen en natuurontwikkeling in de haven. In het

In het Manifest Lauwerskust wordt Lauwersoog/Lauwersmeer

koersdocument ‘naar een duurzame haven Lauwersoog’ spreekt de

gezien als interessante proeftuin voor maritieme toepassingen van

havencoalitie het streven uit om in 2030 de meest gastvrije en

waterstof. De havencoalitie Lauwersoog (een samenwerking van

duurzame waddenhaven te zijn. De haven als krachtige en

ondernemers in de haven, overheden, belangenorganisaties en het

fossielvrije motor van de economie van Noordwest Groningen en

havenbedrijf) neemt hierin het voortouw.

Noordoost Fryslân.
Wij hebben de kennis én de mogelijkheden om
technologisch voorop te lopen.
Albert Keizer (eigenaar Next Generation Shipyards b.v.) in Manifest Lauwerskust.

Toekomstgerichte en klimaatbestendige
landbouw
In het 1e uitvoeringsprogramma is door de stuurgroep
Lauwersmeer niet ingezoomd op de landbouw binnen het

De duurzame ontwikkeling van de haven heeft zijn eigen spoor en

Lauwersmeergebied. Er is inmiddels voldoende reden om dit nu wel

wordt daarin waar mogelijk ondersteund door de stuurgroep

te doen. De landbouwgebieden aan zuid- en oostzijde van het

Lauwersmeer.

Nationaal Park en de Marnewaard zullen naar verwachting in de
toekomst in meer of mindere mate te maken krijgen met de reeks

Aan de hand van vijf thema’s krijgt de ambitie vorm en inhoud:

´klimaatverandering-zeespiegelstijging-bodemdaling-verhoogd

1. Duurzame energievoorziening in de haven

verziltingsrisico´. We continueren het overleg met de

2. Fossielvrije voortstuwing van de scheepvaart

landbouwsector om na te gaan welke maatregelen dit risico kunnen

3. Innovatie in de visserijketen en gezonde kustvisserij

minimaliseren. Samen met diverse andere actoren in het gebied

4. Natuur in de haven

zetten we in op onderzoek (o.a. zouttolerantieonderzoek

5. Duurzame mobiliteit, verbindingen en parkeren

SALFAR/SPNA), het vergaren van kennis en nieuwe inzichten (o.a.
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Boeren meten Water; resultaten bestaande meetsystemen) en het

Duurzame mobiliteit en infrastructuur

slim omgaan met zoet water (het project ‘Zoet op Zout’).
Vergelijkbaar met de ontwikkelingen ´Duurzame haven
Samen met betrokken partijen zoeken we naar slimme koppelingen

Lauwersoog´ is het voor de verdere ontwikkeling van het

met landelijke en regionale trajecten zoals o.a. Regiodeal

Lauwersmeer van belang om in deze planperiode 2020-2023 met

Natuurinclusieve Landbouw Noordelijke Kleischil, Panorama

betrokken partners in te zoomen op mogelijkheden voor duurzame

Nederland, Regiodeal Noardeast-Fryslân en pilot landbouwtransitie

(toeristische) mobiliteit. Zo liggen er uitdagingen voor

Nationale Parken Nieuwe Stijl. Een eerste onderzoek is reeds in

oplaadgelegenheden, duurzaam (openbaar) vervoer en de

gang gezet en het betreft een samengevoegd onderzoek van het

verduurzaming van toeristische verhuurvoertuigen (land en water).

College van Rijksadviseurs (Panorama Nederland) en de Stuurgroep
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (Noordelijke kleischil). Dit is

Ook op het gebied van parkeren is er een uitdaging, voornamelijk

mede gefinancierd door de stuurgroep Lauwersmeer.

rond Lauwersoog. De vele bezoekers aan het Friese eiland
Schiermonnikoog, het toenemend bezoek aan het Lauwersmeer en

De stuurgroep wil zich inzetten voor een toekomstgerichte en

Lauwersoog en het toekomstig Werelderfgoedcentrum zorgen voor

klimaatbestendige landbouw in het Lauwersmeergebied. Daar waar

extra parkeerdruk. Ook een tweede ontsluiting van de haven wordt

mogelijk ondersteunen we concrete en innovatieve activiteiten.

in relatie tot de verkeersintensiteit onderzocht. Oplossingen

Landbouw en natuur horen niet meer lijnrecht tegenover

worden gezamenlijk, ook met Schiermonnikoog, gezocht.

elkaar te staan. De omstandigheden vragen erom dat we
eensgezind aan de toekomst werken
Aaltje Rispens (agrarisch ondernemer, bestuurder proefboerderij SPNA en Potato
Valley) in Manifest Lauwerskust.
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Sciencetainment

Begin 2019 hebben Staatsbosbeheer en IVN een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Rijks Universiteit

Door in te zetten op Sciencetainment, willen we het uitvoeren van

Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Vogelbescherming

(wetenschappelijk) onderzoek inzetten als instrument voor

Nederland, Stichting Grauwe Kiekendief, Kenniscentrum

gebiedsontwikkeling. Onderzoek als middel om het

akkervogels en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Een

Lauwersmeergebied te versterken. Denk aan onderzoek op het

belangrijk doel van de samenwerkingsovereenkomst is het

gebied van toekomstgerichte en klimaatbestendige landbouw,

ontsluiten van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in het

klimaatverandering, monitoring, biodiversiteit, natuurbeheer,

Lauwersmeer voor ‘de bezoeker’ (lezingen, wetenschappers in het

duurzame energie, donkerte en toerisme. De resultaten van

Lauwersnest). Op deze manier creëren we een korte lijn tussen

(wetenschappelijk) onderzoek proberen we uit (pilots), passen we

kennis en interesse (vraag en antwoord).

toe (implementeren), ontsluiten we voor het publiek in het nieuwe
Werelderfgoedcentrum en het Lauwersnest (educatie) en maken

Specifieke kansen liggen er rondom het thema Dark Sky Park. Hoe

we beleefbaar (toerisme).

versterken we de belevingswaarde van duisternis voor bezoekers?
Welke rol kunnen ondernemers hierbij spelen? En hoe kan

De wetenschappelijke wereld participeert ook nu al in de

wetenschappelijk onderzoek de aantrekkingskracht van het gebied

gebiedsontwikkeling van het Lauwersmeergebied. Zo wordt samen

versterken, bijvoorbeeld door middel van een educatief

met het Kapteyn Instituut (Rijks Universiteit Groningen) een

planetenpad (toeristische trekker)? Kan de Lauwersmeerdijk zorgen

sterrenwacht bij het Lauwersnest ontwikkeld. Een ander mooi

voor extra beleving van Dark Sky Park (unieke uitkijk over

voorbeeld is het afstuderen van een student van de RUG op

Waddenzee en sterrenhemel)?

(on)mogelijkheden van virtuele afrastering voor de grote grazers in
het Lauwersmeer. En in 2020 wordt een (wetenschappelijk)

Ook ontwikkelingen onder het thema ‘Duurzaam Lauwersmeer’

symposium Natura2000 Lauwersmeer georganiseerd.

bieden perspectief. Initiatieven om bijvoorbeeld het Lauwersnest
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en het Werelderfgoedcentrum verregaand energieneutraal en
toekomstbestendig te maken of om energie op te wekken op de
versterkte zeedijk, vormen een mooi verhaal voor de ‘bewuste
toerist’ (vertel en beleef het)!
Belangrijk bij het versterken van sciencetainment is een goede
communicatie, voorlichting & educatie. We vertellen iedereen die
het wil horen waar we mee bezig zijn. Naast de bestaande website
en nieuwsbrief, neemt de rol van social media daarin steeds verder
toe. Een specifiek communicatieoverleg Lauwersmeer zorgt voor
een goede invulling van de communicatiestrategie (onder vlag van
de stuurgroep). Voorlichting en educatie wordt middels
jaarprogramma’s opgepakt door IVN en Staatsbosbeheer. De
activiteiten richten zich primair op het Nationaal Park
Lauwersmeer, maar kunnen ook betrekking hebben op andere
delen van het Lauwersmeergebied. Bij het opstellen van deze
programma’s wordt rekening gehouden met de landelijke
ontwikkeling van Nationale Parken Nieuwe Stijl. Uiteraard nemen
het Activiteitencentrum Lauwersnest en het toekomstig
Werelderfgoedcentrum hier een prominente plek bij in.
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Waterveiligheid

overleg met de waterschappen om gezamenlijk koppelkansen in
beeld te brengen en deze mee te laten liften bij de

Het veranderende klimaat biedt kansen voor versterking

uitvoeringswerkzaamheden (vismigratie, paaigebieden, buitendijks

van de natuur. Waterveiligheid en natuur kunnen hier hand

fietsen, waddentribune, kwelderaanwas, duurzame energie

in hand gaan.

opwekken, Dark Sky Park beleving). Zo is de gemeente Noardeast-

Henk Postma (Natuurfotograaf, docent fotografie NHL Stenden Hogeschool en
wadloopgids) in Manifest Lauwerskust.

Fryslân in het verlengde van de dijkversterking gestart met
voorbereidingen voor de ontwikkeling van het deelgebied Hoek van
de Bant.
Rond het gemaal HD Louwes in Zoutkamp heeft waterschap

Er zijn de komende jaren meerdere belangrijke opgaven op het

Noorderzijlvest een majeure opgave. Verplaatsing van dit gemaal in

gebied van waterveiligheid rond het Lauwersmeer. In 2019 is een

combinatie met het opknappen van de monumentale Hunsingosluis

belangrijk deel van de circa 35 km regionale keringen door het

en de (alternatieve) aanpak van de regionale kering bij Zoutkamp

waterschap Noorderzijlvest op hoogte gebracht. Koppelkansen zijn

zal een positief effect hebben op Zoutkamp en de toeristische

bij de voorbereiding en uitvoering benut. Ook had de uitvoering

mogelijkheden voor wandelaars (verbinding over de Hunsingosluis)

van de werken soms onverwachte positieve neveneffecten. Zo is de

en watersporters (mogelijkheden vaarcircuit om de noord).

beleving van het gebied tussen de Zoutkamperril en de kazerne
door de verhoging van de dijk (Strandweg) aanzienlijk versterkt,
terwijl maatregelen vanuit het project Rondje Lauwersmeer het
traject veiliger maakt voor fietsers. Op dit moment worden zowel
door het Wetterskip Fryslân als waterschap Noorderzijlvest

De samenwerking tussen stuurgroep Lauwersmeer en de
waterschappen is nauw en opgave-gestuurd. We trekken samen op
in de uitdagingen rond waterveiligheid en de koppelkansen die
hieruit voortvloeien.

versterkingen voorbereid van de primaire zeeweringen. We zijn in
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HOOFDSTUK 4
MAJEURE
GEBIEDSOPGAVEN

prioritaire thema´s lopen er verschillende initiatieven voor grote
uitvoeringsprojecten. Vaak hebben dit soort projecten een
integraal karakter (meerdere beleidsdoelen en thema’s) en zijn er
meerdere partners betrokken. De rol van de stuurgroep bij deze
integrale gebiedsopgaven verschilt per project. De stuurgroep heeft
via haar leden veelal directe betrokkenheid, inhoudelijk en/of
financieel. De stuurgroep ziet het ook als haar taak (ook als het
projecteigendom elders ligt) om waar mogelijk te faciliteren,
stimuleren of katalyseren bij deze gebiedsopgaven. Per project
wordt de rol, positie en inzet (menskracht, middelen) van de
stuurgroep Lauwersmeer bepaald. Inhoudelijke informatielijnen
lopen via de bij de betreffende gebiedsopgaven betrokken
stuurgroepleden naar de stuurgroep-vergadering. De stuurgroep
stuurt en voert regie op hoofdlijnen.
Het overzicht van majeure gebiedsopgaven in het
Lauwersmeergebied ziet er momenteel als volgt uit:
•

De ontwikkelingen zoals beschreven in hoofdstuk 3 laten zich
vertalen naar verschillende majeure gebiedsopgaven. In dit
hoofdstuk gaan we in op majeure projecten voor het

•

Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog;
realisatie en programmering
Beleving Dark Sky Wadden. Dit betreft een onderdeel van
het programma Versterking Werelderfgoed Waddenzee.
Koppelkansen voor Dark Sky Park Lauwersmeer

Lauwersmeergebied in de komende jaren. Aan de hand van de
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•

Op Paad lâns it Waad. Een Fries projectinitiatief dat zorgt
voor aansluiting op het Gronings project Kiek over Diek
(fietsen op en langs de dijk).

•

•
•
•

•
•
•
•

Ontwikkelingen Zoutkamp: Hunsingosluis en HD
Louwesgemaal met daaraan gekoppeld Vaarcircuit om de
Noord en maatregelen voor recreatieve verbindingen
Rondje Lauwersmeer fase 2
Sense of Place, mogelijkheden voor inzet rond het
Lauwersmeer.
Versterking gebiedsidentiteit en bewust beleven, met o.a.
o Kwaliteit natuur, ruimte en beleving verhogen
o Versterken verbinding tussen NP en ondernemers,
bewoners, maatschappelijke instellingen en
overheden
o Verhalen beleefbaar maken, meeliften op nieuwe
belevingsconcepten in kader NP Nieuwe Stijl (ook
voor buitenlandse bezoekers)
Rijke dijk (koppelkansen): paaigebieden Marnewaard,
kwelderontwikkeling, getijdenpoelen.
Energiedijk: energie opwekking langs de Lauwersmeerdijk.
Duurzame haven Lauwersoog: pilots Waterstof, lokale
duurzame energieopwekking, ombouw voorbeeldschepen.
Klimaatbestendige en natuurinclusieve Landbouw
(Lauwersmeer als innovatiezone)
o Uitwerking regiodeal natuurinclusieve landbouw
o Onderzoek naar zouttolerantie van teelten (Salfar)
o Boeren meten water

•
•

•

o Zoet op Zout
o Pilot Landschapsinclusieve landbouw (Panorama
Nederland)
Gebiedsontwikkeling Lauwersoog (parkeerproblematiek,
ontsluiting Lauwersoog).
Inzetten op Sciencetainment: samenwerken met
wetenschap, educatieprogramma met partners IVN en
Staatsbosbeheer.
Uitwerken van het zevenpuntenplan uit het Manifest
Lauwerskust.
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Op weg helpen majeure opgaven
Om majeure opgaven en projecten van de grond te krijgen is het
soms nodig om extra te investeren in het voortraject. Soms
ontbreekt er kennis of informatie of kan vooronderzoek een
ontwikkeling in gang zetten. Soms heeft een initiatief
voorbereidende ondersteuning nodig (quickscan,
haalbaarheidsstudie, opstellen projectplan, aanvragen subsidie).
Voor (majeure) projecten die bijdragen aan de voor het
Lauwersmeergebied gestelde doelen, reserveren we budget om
gebiedspartners ‘op weg’ te helpen.
Het overzicht van majeure opgaven heeft een dynamisch karakter,
en kan door de stuurgroep in de loop van deze
samenwerkingsperiode (2020-2023) worden bijgesteld. De rol en
inzet van de stuurgroep bij deze majeure opgaven wordt jaarlijks
tegen het licht gehouden en vastgelegd in de jaarplannen
Lauwersmeer. Daarmee creëert de stuurgroep meer mogelijkheden
om te reageren op actualiteit.
In hoofdstuk 5 gaan we nader in op de samenwerking met de
gebiedspartners.
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HOOFDSTUK 5
GEBIEDSPROCES

Een toekomst met een gezamenlijk perspectief, zoals ook
geschetst in het Manifest Lauwerskust.
Om de beschreven ambities te verwezenlijken is samenwerking en
afstemming met onze partners van groot belang. In dit hoofdstuk
beschrijven we het pad waarlangs we het gebiedsproces willen
optimaliseren in de periode 2020-2023. Niet via de weg van
overdadige organisatieschema's, maar met maatwerk en met
uitgangspunten als gezamenlijkheid, betrokkenheid en
enthousiasme.
In de periode 2014-2019 is gewerkt met een klankbordgroep
Lauwersmeer. De klankbordgroep wordt voorgezeten door een
onafhankelijk voorzitter. Een veertigtal vertegenwoordigers uit het
gebied krijgt uitnodiging om gemiddeld drie keer per jaar samen
over lopende zaken in het Lauwersmeergebied te spreken.
Belangrijke documenten zijn geagendeerd, er zijn inleidingen over
specifieke onderwerpen gehouden (ook op locatie) en er is
regelmatig ingezoomd op toekomstige ontwikkelingen. Het is
daarmee een mengvorm van consultatie en informatieoverdracht.
Veel van de leden van de klankbordgroep Lauwersmeer nemen
namens een organisatie of overheid deel aan het overleg.

Zoals in voorgaande hoofdstukken valt te lezen is er veel gaande in
het Lauwersmeergebied. Het is een gebied met vele functies zoals
natuur, economie, landbouw, waterbeheer, haven- en
defensieactiviteiten, visserij en toerisme. We streven samen met
onze partners naar een toekomst die voor alle betrokkenen goed is.

Op projectniveau is de afgelopen jaren gekozen voor intensievere
vormen van consultatie en afstemming. Dit omgevingsmanagement
is ingevuld in de vorm van inloopbijeenkomsten, gerichte
overleggen met bewoners, ondernemers en dorpsverenigingen en
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presentaties in dorpshuizen. Op deze wijze is de interactie bij
projecten als o.a. Rondje Lauwersmeer, de dijkversterking regionale
keringen, Lauwersom, Sud Ie en Strandweg ingevuld. Ook bij
kleinere projecten is contact gezocht en nauw samengewerkt met
de directe omgeving. Zo is de stormpaal bij de haven Oostmahorn
samen met de lokale dorpsvereniging gerealiseerd.
Wij vinden het van belang om de huidige gebiedsorganisatie tegen
het licht te houden en na te gaan of voor de periode 2020-2023
aanpassingen nodig zijn. We maken daarbij gebruik van opgedane
ervaringen in het gebied (zoals de Havencoalitie Lauwersoog) en
werkgemeenschappen elders in het waddengebied. Ook betrekken
we de aanbevelingen van de initiatiefnemers van het Manifest
Lauwerskust. Dit geldt ook voor landelijke ‘producten’ (o.a.
Coalition of the Willing) en ervaringen met digitale platforms (o.a.
Terschelling en Schiermonnikoog).
In 2020 bespreken we met de klankbordgroep Lauwersmeer en
andere betrokken partners de aanpak en mogelijk gewenste
aanpassingen voor een optimaal gebiedsproces.
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HOOFDSTUK 6
MENSKRACHT
EN MIDDELEN

Handen aan de ploeg
Er zijn de afgelopen jaren al veel projecten in uitvoering gebracht
en gerealiseerd. De ambitie voor het Lauwersmeer is echter nog
steeds groot. De ambities worden vertaald naar projectvoorstellen
of hebben al een aanloop naar concrete voorbereiding en
uitvoering.
Om uitvoering te geven aan de ambities zijn menskracht en
middelen nodig. Van even groot belang is het blijven benutten van
externe financiering en van (co)financiering door gebiedspartners.

In dit hoofdstuk gaan we in op de organisatiestructuur die nodig is
om de ambities te verwezenlijken: menskracht en middelen.
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Menskracht

Programmateam

Stuurgroep Lauwersmeer

Het programmateam is het ambtelijk voorportaal van de

Bestuurders van de provincies Fryslân en Groningen, de gemeenten
Noardeast-Fryslân en Het Hogeland en Staatsbosbeheer vormen de
stuurgroep. Deze is verantwoordelijk voor de gebiedsagenda, die is
vastgesteld in de verschillende colleges. De stuurgroep stelt de
jaarplannen vast (mandaat namens colleges), waarin de
gebiedsagenda is vertaald naar concrete acties en projecten.
Tevens bewaakt de stuurgroep de voortgang en ontwikkelingen in
het Lauwersmeergebied. De stuurgroep voert regie en komt zo’n

stuurgroep. In het programmateam zitten vertegenwoordigers van
de vier overheden (2 provincies, 2 gemeenten), Staatsbosbeheer,
IVN en de gebiedsregisseur. Op onderwerp kunnen ook
vertegenwoordigers van andere organisaties aansluiten. Er ligt een
prominente taak voor de leden van het programmateam om te
zorgen voor het ‘doorschakelen’ naar de ambtelijke - en
bestuurlijke achterban (informeren, raadplegen, afstemmen).
Ruimtelijke kwaliteit

vier keer per jaar bijeen.
We hebben bij de ontwikkeling van majeure opgaven oog voor de
Gebiedsregisseur
Namens de overheden is de gebiedsregisseur de spin in het web.
De verbindende factor tussen stuurgroep en uiteenlopende
gebiedspartners, die op de hoogte is van alle initiatieven en
ontwikkelingen in het gebied. De gebiedsregisseur stemt in het
ambtelijk programmateam af met de betrokken overheden,
Staatsbosbeheer en IVN en is het eerste aanspreekpunt voor
mensen uit het Lauwersmeergebied.

ruimtelijke kwaliteit van het Lauwersmeergebied. In dit kader
organiseren we de betrokkenheid van deskundigen ‘aan de
voorkant’. Vanuit de verschillende betrokken overheden worden
deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en landschap
aangewezen. Deze groep wordt op momenten dat het nodig is
benaderd om proactief mee te denken over de oplossingsrichtingen
voor verschillende ruimtelijke vraagstukken (majeure opgaven) in
het Lauwersmeergebied.
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Versterken communicatie en marketing
Het Lauwersmeergebied bruist! En er staat de komende jaren
enorm veel te gebeuren. Daarom willen we de communicatie over
dit mooie gebied met al haar ontwikkelingen versterken.

Lauwersmeergebied een vervolg. De regie van deze campagne ligt
in de periode 2020-2023 bij de stuurgroep Lauwersmeer. Marketing
Groningen en Merk Fryslân werken hiervoor samen met de
regionale marketingorganisaties en in afstemming met de
waddencampagne Visit Wadden een concreet plan uit.

Jaarlijks stellen IVN en Staatsbosbeheer activiteitenprogramma's
Voorlichting & Educatie op. De programma's bestaan uit een breed
scala aan activiteiten en richten zich op uiteenlopende doelgroepen
in het Lauwersmeergebied. De activiteiten sluiten in belangrijke
mate aan bij de kernkwaliteiten van het Lauwersmeergebied,
vogels en duisternis. Ook sciencetainment vormt een belangrijk
onderdeel van de programmering en van de communicatie. Het
gaat daarbij om het verbinden van wetenschap, onderwijs en
educatie. De activiteitenprogramma's Voorlichting & Educatie zijn
in de periode 2020-2023 onderdeel van de jaarplannen.
Communicatie over (de resultaten van) de activiteitenprogramma's
zal worden versterkt. Communicatieoverleg tussen de betrokken
overheden, IVN en Staatsbosbeheer krijgt een structureel karakter.
Op het gebied van marketing (bestemmingsmanagement) geven
we de gebiedsgerichte marketingcampagne voor het

31

Middelen

vaak om substantiële bedragen. Deze zoektocht naar eigen en

Gezamenlijk jaarlijks budget (procesmiddelen)

aanvullende middelen ligt in de praktijk vaak bij afzonderlijke leden
van de stuurgroep Lauwersmeer en/of bij andere gebiedspartners

Om de beschreven ambities te kunnen verwezenlijken is geld nodig.

en is als zodanig geen primaire taak van de stuurgroep

De leden van de stuurgroep Lauwermeer stellen samen jaarlijks

Lauwersmeer. Bij stuurgroep-projecten (b.v. Rondje Lauwersmeer)

€200.000,- basisbudget beschikbaar. Voor de totale periode 2020-

ligt deze verantwoordelijkheid uiteraard wel bij de stuurgroep

2023 betekent dat:

Lauwersmeer.

2020-2023
Provincie Fryslân
Provincie Groningen
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Het Hogeland
Totaal

€
4 x 50.000 = 200.000
4 x 50.000 = 200.000
4 x 50.000 = 200.000
4 x 50.000 = 200.000
800.000

Aanvullende financieringsbronnen
Er zijn allerlei mogelijkheden om projecten en ontwikkelingen
gesubsidieerd en gefinancierd te krijgen. Naast diverse thematische
financieringsmogelijkheden zijn er voor projecten in het
Lauwersmeergebied interessante kansen voor financiering:
-

Nationale Parken Nieuwe Stijl (brief LNV 26 juli 2019)

-

Investeringskader Wadden (IKW)

-

Waddenfonds

-

Nationaal Programma Groningen

-

Regiodeal Noardeast-Fryslân

-

Fries Programma Waddenkust

-

Iepen Mienskipsfûns

Om beschreven majeure opgaven daadwerkelijk te realiseren moet

-

LEADER Noardeast-Fryslân

op projectniveau gezocht worden naar (co)financiering. Het gaat

-

Regiodeal Natuurinclusieve landbouw

Hoe deze middelen worden besteed, wordt jaarlijks vastgelegd in
de jaarplannen Lauwersmeer. Met dit basisbudget zetten we
ontwikkelingen in gang, waarbij we nadrukkelijk zoeken naar
multiplier effecten.
Financiering majeure projecten
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De gezamenlijke opgave is om de majeure opgaven voor het

elementen hersteld en gerealiseerd, en zijn exposities ingericht.

Lauwersmeergebied goed voor te sorteren bij deze fondsen en

Ook in 2019 (o.a. 50 jaar Lauwersmeer) zijn weer verscheidene

programma’s.

initiatieven gehonoreerd.

Inzet middelen: Quick Wins

Voor de komende periode (2020-2023) willen we de inzet van het

Naast de majeure opgaven in het gebied wemelt het rond het
Lauwersmeer van de kleinere initiatieven. Vanuit het budget Quick
Wins Lauwersmeer zijn vanaf 2014 vele lokale en kleinschalige

budget Quick Wins continueren en waar mogelijk versterken. We
brengen het budget actiever onder de aandacht bij de
stakeholders.

initiatieven ondersteund. Zo hebben verschillende evenementen en
activiteiten doorgang gevonden, zijn voor de streek karakteristieke
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In opdracht van
Stuurgroep Lauwersmeer

Begeleiding
Programmateam Lauwersmeer

1ste ambtelijk aanspreekpunt
Dhr. Cor Eenkema
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