
Wijziging hoofdstuk 7 Budget Lokale 
Innovaties van het Pioniersprogramma 
Waddenfonds

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds 
maakt bekend dat het Algemeen Bestuur van het 
Waddenfonds op 9 december 2013, met toepassing 
van artikel 1.3 van de Subsidieverordening 
Waddenfonds, de tekst van hoofdstuk 7, Budget 
Lokale Innovaties, van het Pioniersprogramma 
Waddenfonds gewijzigd heeft vastgesteld, als 
volgt:

7  Budget Lokale Innovaties
Het Waddenfonds wil, naast het ondersteunen 
van relatief grootschalige ontwikkelingen ten 
behoeve van het hele Waddengebied, ook aan
dacht geven aan kleinschalige lokale innovaties 
(vernieuwende initiatieven), gericht op behoud 
en versterking van de leefbaarheid voor de 
inwoners. Voor een duurzame ontwikkeling van 
het Waddengebied is de betrokkenheid van de 
eigen bevolking cruciaal. Met het Budget Lokale 
Innovaties biedt het Waddenfonds aan samen
werkingsverbanden van lokale initiatiefnemers 
de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor 
klein schalige innovaties, die de leefbaarheid en 
de kwaliteit van de leefomgeving van het gebied 
ook op langere termijn in stand houden en ver
sterken. Het initiatief moet tenminste op lokale 
schaal vernieuwend zijn. Hierbij dient afstem
ming te worden gezocht met de Plaatselijke 
Groep, het netwerk of de contactpersoon die 
voortvloeien uit LEADER1).

Doel
Het doel van het Budget Lokale Innovaties is het 
stimuleren en ondersteunen van lokale ver
nieuwende projecten, die bijdragen aan een 
duur zame instandhouding en verbetering van de 
leefbaarheid in het Waddengebied. Daarbij dient 
het begrip leefbaarheid zo breed te worden 
geïnterpreteerd dat ook de randvoorwaarden voor 

leefbaarheid zoals (sociaal)economische ont
wikkeling, vestigingsklimaat en culturele infra
structuur van het gebied daaronder worden 
begrepen. Hetzelfde geldt voor kwaliteit van de 
leefomgeving. Hieronder kunnen diverse ruimte
lijke maatregelen vallen in de bebouwde kom of 
het buitengebied. Met dit Budget wil het bestuur 
van het Waddenfonds vernieuwende initiatieven 
een kans geven, die vanwege hun kleinschalige 
of lokale karakter niet in aanmerking komen 
voor reguliere bijdragen uit het Waddenfonds, 
maar wel van belang zijn voor de leefbaarheid en 
de kwaliteit van de leefomgeving van het gebied 
en de betrokkenheid van de bewoners.

De wens tot het stimuleren van (kleinschalige) 
lokale innovatieve projecten is door het Algemeen 
Bestuur vertaald in een beperking van de subsi
diabele projectkosten tot maximaal € 200.000. 
Projecten met € 200.000 subsidiabele kosten of 
meer kunnen, mits zij voldoen aan de daaraan 
gestelde voorwaarden, in aanmerking komen 
voor subsidie op grond van de thematische deel
programma’s van het Waddenfonds. Ten behoeve 
van de uitvoerbaarheid van het programma is 
aan de subsidiabele projectkosten een minimum
grens gesteld van € 10.000. 

Bij de toepassing van dit budget stelt het bestuur 
nadrukkelijk de voorwaarde dat het initiatief tot 
stand komt door lokaal samenwerkende partners. 
Samenwerking heeft positieve effecten op het 
draagvlak, de regionale uitstraling, de spreiding 
van kennis en de succeskansen van het project.
Verder moeten degenen op wie het project is 
gericht, worden betrokken bij de vormgeving en 
uitvoering ervan. 

Op grond van het Budget kan een bijdrage van 
maximaal 50% worden verstrekt in de dekking 
van de subsidiabele projectkosten. De overige 
kosten moeten dus gedekt worden door bijdragen 
van anderen dan het Waddenfonds. In beginsel 
worden aan de aard van de herkomst van deze 
cofinanciering door derden geen nadere voor
waarden gesteld. 
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1)  LEADER is een Europees subsidieprogramma voor 
(regionale) plattelandsontwikkeling dat tot en met 2013 van 
kracht is.



Toetsingscriteria
Subsidieaanvragen voor het Budget Lokale 
Innovaties worden beoordeeld op grond van de 
onderstaande toetsingscriteria. De aanvrager 
dient inzichtelijk te maken dat het projectvoor
stel voldoet aan elk toetsingscriterium. Het 
Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds beoor
deelt in welke mate een projectvoorstel voldoet 
aan de toetsingscriteria. 

•	 	Het	project	is	innovatief.	Dat	is	het	geval	
wanneer het lokaal een vernieuwend karak
ter heeft. Vernieuwing heeft in dit verband 
niet alleen betrekking op technologie, maar 
ook op niettechnologische aspecten zoals 
organisatie, samenwerkingsvormen, markt
mechanismen, etc. 

•	 	De	projectdoelstellingen	zijn	helder	en	meet
baar. De na te streven doelen in het project
plan moeten voldoende concreet, meetbaar en 
haalbaar zijn gericht zijn op versterking van 
de leefbaarheid of van de kwaliteit van de 
leefomgeving en voorzien zijn van een realis
tische tijdplanning.

•	 	Het	project	draagt	bij	aan	de	leefbaarheid	of	
de kwaliteit van de leefomgeving van het 
betrokken gebied. De resultaten moeten 
daarom in ieder geval neerslaan in dat 
gebied. Gebiedsoverstijgende en/of synergie
effecten worden als een pré beschouwd. 

•	 	De	effecten	van	het	project	zijn	op	langere	
termijn geborgd. Voor een duurzame ont
wikkeling van de leefbaarheid of de kwaliteit 
van de leefomgeving is het van belang dat de 
effecten van het project niet wegebben nadat 
het is afgesloten. Daarom investeert het 
Budget Lokale Innovaties alleen in vernieu
wing, wanneer er een reële kans bestaat dat 
deze ook op langere termijn effect sorteert. 
Dat betekent dat aan (commerciële) investe
ringen een exploitatieopzet/businessplan 
verbonden is en aan verbetering of vervan
ging van infrastructuur een beheerplan. 
Naarmate de investering groter is, neemt het 
belang van een dergelijk plan toe en daarmee 
nemen ook de eisen toe, die daaraan worden 
gesteld. 

•	 	Het	project	draagt	bij	aan	versterking	van	de	
lokale gemeenschap. Het Budget is gericht op 
het stimuleren van innovaties, die bijdragen 
aan versterking van de lokale leefbaarheid of 
de kwaliteit van de leefomgeving. Om de 
lokale inbedding te bevorderen, moet het 
project tot stand gebracht worden met 
betrokkenheid van degenen op wie het is 
gericht. De aanvrager moet daarom inzichte
lijk maken dat het projectplan draagvlak 
vindt in de lokale gemeenschap. De 
Plaatselijke Groep, het netwerk of de contact
persoon die voortvloeien uit LEADER kan 
hierbij een ondersteunende rol hebben.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 
van 9 december 2013.
 
T. SchokkerStrampel, voorzitter.

drs. A.F. van de Klundert, secretaris.
 

Uitgegeven op 3 januari 2014.
 

Namens het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,
 
drs. A.F. van de Klundert, secretaris.
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