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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake wijziging 
begrotingen Waddenfonds 2018 en 2019. 

 

 
1. Samenvatting 
Per brief van het Waddenfonds d.d. 9 juli jl. aan Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en 
Noord-Holland bent u geïnformeerd over het voornemen tot wijziging van de begrotingen 
Waddenfonds voor 2018 en 2019. De wijziging betreft het tijdelijk verhogen van de begrotingspost 
voor organisatiekosten. Dit met als doel meer capaciteit in te zetten voor de uitvoering van het 
Waddenfonds met grotere investeringsprojecten vanuit het Investeringskader Waddengebied. Met 
de brief van het Waddenfonds worden uw Staten in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te 
dienen. 
Wij stellen u voor kennis te nemen van de voorgestelde wijziging van de begrotingen Waddenfonds 
voor 2018 en 2019 maar geen zienswijze bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen 

 
2. Doel en wettelijke grondslag 
De begroting van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds en wijzigingen daarop worden 
aan Provinciale Staten voorgelegd. Uw Staten zijn in de gelegenheid eventuele zienswijzen 
daarover bij het algemeen bestuur Waddenfonds in te dienen (ex artikel 48 Wet 
gemeenschappelijke regelingen en artikel 29 Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds).  
 
3. Procesbeschrijving en planning 
De wijziging i.c. verhoging van de organisatiekosten strekt ertoe tijdelijk extra personele capaciteit 
in te kunnen zetten voor het Waddenfonds vanaf medio 2018 en gedurende het hele jaar 2019. De 
gezamenlijke kosten van de tijdelijke uitbreiding worden geraamd op € 225.000 in 2018 
en op € 430.000 voor 2019. De begrotingspost voor organisatiekosten zal daardoor voor 2018 en 
2019 toenemen tot respectievelijk 5,6 % en 6,2 % van het gemiddeld jaarbudget. Dekking hiervan 
komt ten laste van de algemene reserve.  
 
De aanleiding tot het verhogen van deze post ligt in het volgende. De Uitvoeringsorganisatie 
Waddenfonds is getroffen door ziekte enerzijds. Daarnaast heeft het Waddenfonds te maken met 
(tijdelijk) extra werkzaamheden om te kunnen voldoen aan de wensen die voortvloeien uit de 
toepassing en uitwerking van het Investeringskader Waddengebied en om de werkzaamheden 
rond de twee andere subsidiesporen (thematische openstellingen en Budget lokale innovaties) uit 
te voeren.  
 
In het streven naar versnelling in de uitvoering van het Waddenfonds staan diverse grotere 
investeringsprojecten op stapel. Dit vloeit voort uit het Meerjarenprogramma Investeringskader 
Waddengebied 2018 e.v. Uw Staten zijn over deze aanpak op de hoogte gesteld bij brief van            
2 februari 2018, nr. 2018-003632/4/A.14. Informatie hierover kunt u digitaal vinden onder 
http://www.investeringskaderwaddengebied.nl. 
 
Vanuit de provincies wordt inmiddels tempo gemaakt met de projectverwerving. Van het 
Waddenfonds vraagt dit voor nu het bijschakelen van capaciteit teneinde de toenemende stroom 
aan grotere projectinitiatieven adequaat te beoordelen en voor de verdere verwerking zorg te 
dragen. Voor de periode van juli 2018 tot eind 2019 wordt hiervoor een viertal medewerkers extra 
ingezet. Het gaat om een tweetal voor beleidsmatig-inhoudelijke en een tweetal voor subsidie 
technische advisering en verwerking.  
 
Het Algemeen Bestuur Waddenfonds is 29 juni jl. geïnformeerd. In die vergadering werd aandacht 
gevraagd voor de verhouding tot de eerder afgesproken normering van de organisatiekosten. Het 
Algemeen Bestuur heeft in 2015 de grens hiervoor namelijk gesteld op 5% van het gemiddeld 
jaarbudget, te weten € 1,75 mln.    
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De verwachting is dat komend voorjaar bij de (ontwerp)begroting 2020 en de meerjarenraming een 
prognose gegeven kan worden van het verloop van de formatieomvang en van de  
organisatiekosten.  
 
4. Begroting 
Voor de provincie zijn er geen financiële gevolgen, omdat de begroting van het Waddenfonds los 
staat van de provinciale begroting en hierop niet van invloed is. De provincie brengt geen eigen 
middelen in. De middelen van het Waddenfonds worden in jaarlijkse tranches door het Rijk via het 
Provinciefonds naar het openbaar lichaam Waddenfonds overgeheveld. 
 
5. Inspraak/participatie 
De ontwerpbegroting is conform artikel 29 van de Gemeenschappelijk regeling Waddenfonds ter 
inzage gelegd. 
 
6. Voorstel 
De conceptwijziging van de begroting 2018 resp. 2019 geeft ons college geen aanleiding voor 
inhoudelijke opmerkingen. Het college adviseert derhalve aan Provinciale Staten geen zienswijze 
bij het bestuur van het Waddenfonds in te dienen.  
 
Groningen, 11 september 2018. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 
 H.J. Bolding , secretaris. 
 
 
 
 
 
Behandeld door  : N. Smit 
Telefoonnummer : 4083 
e-mail                  : n.smit@provinciegroningen.nl 
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Nr.                                                38/2018 
 
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 11 september 2018, 2018-058.291, ECP; 
 
Gelet op 
- artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
- artikel 28, 29 en 30  van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds; 
  
 
 Besluiten: 
 
 
1. Kennis te nemen van de conceptwijziging van de begroting Waddenfonds 2018 resp. 2019;  
2. Geen zienswijze daaromtrent in te dienen. 
 
Groningen,        
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                , voorzitter. 
 
 
 
                                                , griffier. 
 
 
 
 
 
 


