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: Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019

Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over het Meerjarenprogramma Investeringskader 
Waddengebied 2019. De drie GS-en van Noord-Holland, Frysièn en Groningen hebben ingestemd met het 
Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 (MJP2019).

Eerdere behandeling in PS
Op 9 november 2016 hebben uw Staten het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 vastgesteld, vrijwel 
gelijktijdig met Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Fryslan. Daarin is opgenomen dat elk jaar 
een Meerjarenprogramma verschijnt, dat gericht is op de uitvoering en waarin de voortgang is beschreven.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Het Meerjarenprogramma Investeringkader Waddengebied 2019 (MJP2019) betreft de uitvoering van het door u 
vastgestelde kader. Wij sturen u het MJP2019 ter kennisname.

Vervolg
In het MJP2019 is aangekondigd dat de ttussentijdse evaluatie eind 2019 start. Dat is een jaar eerder dan 
eerder in het IKW als uiterlijke datum is vermeld. Actuele ontwikkelingen, zoals de Gebiedsagenda Wadden 
2050, betrekken wij hierbij. De tussentijdse evaluatie kan leiden tot voornemens aanpassingen te doen op het 
door u vastgestelde Investeringskader Waddengebied 2016-2026, die wij dan aan u voorleggen. De drie 
Waddenprovincies trekken hierin gelijk op.

Extern betrokkenen
Niet van toepassing.

Nadere toelichting
Met het Investeringskader Waddengebied (IKW) 2016-2026 zetten de provincies Noord-Holland, Fryslan en 
Groningen zich samen in om een breed en samenhangend programma van majeure opgaven te realiseren. Dit 
gebeurt door het, met cofinanciering vanuit het Waddenfonds, faciliteren van initiatiefnemers van projecten die 
de ecologische en/of economische potentie van het Waddengebied versterken. Tot 2026 komt voor het IKW- 
programma uit het Waddenfonds € 180 miljoen beschikbaar.
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Het programma richt zicht op zes majeure opgaven op het gebied van ecologie en economie:
1. Waddenzee
2. Havenontwikkeling en natuurverbetering
3. Versterken en vermarkten Werelderfgoed
4. Vitale kust en Afsluitdijk
5. Eems-Dollardgebied in balans
6. Eilanden op eigen kracht

Voor alle zes de majeure opgaven zijn inmiddels tientallen projecten en programma’s in beeld gebracht. Het 
Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 (MJP19) geeft een actueel overzicht van de 
voortgang van de projectontwikkeling per majeure opgave en van de IKW-werkwijze. De Waddenprovincies 
voeren samen de regie en begeleiden waar nodig de projectontwikkeling. Gedeputeerde Staten van de drie 
provincies stellen jaarlijks na instemming van de stuurgroep Waddenprovincies de programmering vast via het 
voortschrijdende MJP en informeren Provinciale Staten over de voortgang.

In het MJP19 wordt geconstateerd dat in 2018 het IKW echt in uitvoering is gekomen. Maar liefst veertien 
projecten hebben in het afgelopen jaar een positieve besluitvorming gekend. Met deze projecten is een 
investeringsbedrag van circa € 100 mln. gemoeid, waarvan bijna € 42 mln. vanuit het Waddenfonds. Verder is 
voorbereidend werk gedaan om ook in 2019 resultaten te boeken. De daadwerkelijke uitvoering van de 
projecten zal voor een groot deel de komende jaren plaatsvinden.

Aandacht verdient het feit dat het IKW weliswaar een brede ambitie kent, maar tot nu toe vooral gefocust op het 
inzetten van Waddenfondsmiddelen. Om de uitvoering van het IKW in dit opzicht te verbeteren en een hoge 
‘multiplier’ uit elke Waddenfonds-euro te verkrijgen, is in het MJP19 aangekondigd dat de provincies voor de 
komende collegeperiode zelf ook inzetten op meerjarige (mede)financiering van de IKW-opgaven. Deze actie 
bereidt de stuurgroep voor en de resultaten zullen in het volgende MJP worden vastgelegd.

Op de IKW-website www.ikwaddengebied.nl staat een schat aan informatie over dit gezamenlijke programma 
van de Waddenprovincies, met op de homepage berichten over actuele ontwikkelingen. Aan de website is een 
nieuwsbrief gekoppeld. Mocht u deze willen ontvangen, dan kunt u zich via de website hierop abonneren.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

ogachtend,

ideputeerd^Staten van Groningen;
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