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Realisatie aanbevelingen rekenkamers inzake het 
Waddenfonds 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief ter informatie omtrent de voortgang in uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport 
'Het Waddenfonds gemonitord' van de Randstedelijke en Noordelijke rekenkamer. 

Eerdere behandeling in PS 
Dit onderwerp is eerder besproken aan de hand van de Statenvoordracht nummer 10/2018 d.d. 7 maart 2018. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
De brief is ter informatie en betreft geen bevoegdheden van uw Staten in deze fase. Met deze informatie wordt 
tegemoetgekomen aan de vraag vanuit de Staten om geïnformeerd te worden over de governance rond 
besluitvorming in het Waddenfonds. 

Vervolg 
Met betrekking tot de governance en onafhankelijke besluitvorming is er voor ons college geen aanleiding de 
keuze voor een gemeenschappelijke regeling te herzien. Waar het overigens gaat om aanbevelingen 
betreffende het Waddenfonds is het aan Algemeen Bestuur van het Waddenfonds daarover te beslissen. 

Extern betrokkenen 
Algemeen bestuur Waddenfonds en de Staten van Frysiän en Noord-Holland zijn ter afstemming betrokken. 

Nadere toelichting 
De Randstedelijke en Noordelijke rekenkamers hebben in januari van dit jaar het rapport 'Het Waddenfonds 
gemonitord' opgeleverd. Overeenkomstig de voordracht d.d. 7 maart 2018, nr. 2018-015.932, SG, hebt u 
besloten het college op te dragen de aanbevelingen van de rekenkamers uit te voeren. 

Bij deze informeren wij u over de realisatie ervan. Allereerst merken wij op dat wij d.d. 18 mei j.l. een toelichtend 
gesprek hebben gevoerd met enkele leden van de rekenkamers. Het verslag daarvan treft u bijgevoegd aan. 

Waar het gaat om de aanbevelingen die aan het Waddenfonds waren gericht is het algemeen bestuur van het 
Waddenfonds onlangs geïnformeerd bij brief van 2 november j.l. Deze is besproken en voor kennisgeving 
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aangenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 november. De betreffende brief van het 
Waddenfonds met overzicht van de realisatie van de aanbevelingen is voor u bijgevoegd. 

Over de aanbevelingen aan het adres van de provincies informeren wij u hieronder. Het betreft de 
aanbevelingen met betrekking tot de governance en onafhankelijke besluitvorming. Daartoe is een juridisch-
bestuurlijke analyse gemaakt van samenwerkingsvormen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het rapport 
'Contouren van interprovinciale waddensamenwerking'. Dit rapport is bijgevoegd. Wij mogen u hiernaar 
verwijzen, in het bijzonder naar de samenvatting in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 8 'afronding'. 

Uit de analyse kan geconcludeerd kan worden dat een gemeenschappelijke regeling de meest voor de hand 
liggende samenwerkingsvorm is, die in lijn is met de voorkeur van de (Provincie)wetgever en die het meest 
aansluit bij het bestuursakkoord Waddenfonds, nl. dat de provincies in gezamenlijkheid besluiten over de 
aanwending van Waddenfondsmiddelen. 

Wij onderschrijven deze conclusie. Het rapport geeft ons dan ook geen aanleiding om de keuze voor een 
gemeenschappelijke regeling te herzien. 

Het bestuur van een gemeenschappelijke regeling is altijd samengesteld door en uit de deelnemers. In die zin is 
een gemeenschappelijke regeling niet-onafhankelijk van de deelnemers. Dat is met de keuze voor de 
Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds ook juist beoogd. De politieke en financiële ambitie van het 
Investeringskader en het Waddenfonds vragen immers bestuurlijke regie en (bij)sturing met voor het 
Waddenfonds kaderstelling door provinciale staten: Waddenfondsdoelen zijn leidend. 

Binnen de publiekrechtelijke samenwerking bestaan er naast de democratische sturing en verantwoording de 
nodige instrumenten om na te gaan of subsidieverstrekking zich binnen die kaderstelling beweegt. In dat licht 
geeft opvolging van de rekenkamer aanbevelingen 3 (Monitor- en evaluatiesystematiek) en 7 (actieve(re) 
informatieverstrekking aan provinciale staten) aangrijpingspunten om de Staten in hun kaderstellende en 
controlerende rol (meer) te faciliteren. Wij willen ons daar graag voor inzetten. In eerste instantie loopt dit via het 
Waddenfondsbestuur, omdat zij (primair) beschikt over relevante informatie rond subsidieverstrekking, incl. 
evaluatieve informatie ten behoeve van beleidsvoering etc. 
Waar het gaat om besluitvorming door en binnen het bestuur van het Waddenfonds wordt in het rapport 
gewezen op: 
a. de mogelijkheid om het dagelijks bestuur uit te breiden met externe deskundigen en 
b. voor subsidieverstrekking ten behoeve van het Investeringskader Waddengebied extern advies in te winnen. 
Indien gewenst is het aan het algemeen bestuur om te besluiten over het al dan niet uitbreiden van het dagelijks 
bestuur met externe leden. In dat geval moet de gemeenschappelijke regeling hierop aangepast worden. 
Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van het Waddenfonds kunnen besluiten om 
adviescommissies ten behoeve van de subsidieverstrekking in te stellen. Ook hier is het aan het 
Waddenfondsbestuur om daarover een beslissing te nemen. Dat kan binnen de bestaande gemeenschappelijke 
regeling. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

sedeputearde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 
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1. Verslag van het gesprek Provincies en Rekenkamers 2018-086222 verslag 

2. Rapport Contouren interprov. Waddensamenwerking 2018-086223 
rapport 

3. Brief van DB Waddenfonds aan AB Waddenfonds 2018-086225 brief 

4. Overzicht realisatie aanbevelingen Rekenkamers, 
zoals gevoegd als bijlage bij brief van DB aan AB  
Waddenfonds 

2018-086266 overzicht 
aanbevelingen 


