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Onderwerp: Oprichting Waddenacademie 
 
 
Geachte mevrouw Dekker, 
 
In het rapport van de Commissie Meijer: “Ruimte voor de Wadden” wordt in het kader van 
een actieve beheersstrategie het voorstel gedaan tot de oprichting van een kennisinstituut 
voor de Wadden. In dit kennisinstituut dient het onderzoek en de verdere 
kennisontwikkeling van de Wadden te worden gebundeld en verder uitgebouwd.  
 
In de brief van het Kabinet aan de Tweede Kamer d.d. 25 juni jl. over het rapport van de 
commissie Meijer ondersteunt u het voorstel tot oprichting van een waddenacademie, 
waarbij het voor de hand ligt de bestaande kennis over de Wadden te koppelen en beter te 
ontsluiten. Tevens dienen voor lacunes in de aanwezige kennis onderzoeksprogramma’s 
opgesteld te worden. In uw standpunt schrijft u dat u de verantwoordelijkheid voor een 
dergelijke bundeling van kennis en onderzoek primair bij de regio en de verschillende 
betrokken kennisinstellingen legt. 
 
Als coördinerend bewindspersoon voor het Waddenfonds willen wij u meedelen dat wij 
bereid zijn het initiatief te nemen de oprichting van een Waddenacademie in de regio te 
stimuleren en te faciliteren en betrokken te willen zijn bij de bestuurlijke en inhoudelijke 
vormgeving. 
 
Naar onze mening is de provincie de aangewezen bestuurslaag om deze ontwikkeling in 
gang te zetten. De betrokken provincies zijn in staat het noodzakelijke draagvlak in de 
regio te creëren mede vanwege de onafhankelijke positie ten opzichte van de betrokken 
kennisinstellingen. 
 
Dit initiatief heeft de instemming van de provincies Groningen en Noord-Holland en de 
betrokken kennisinstellingen. 
 
Verheugend is dat in de afgelopen weken het hoger onderwijs in de regio zich heeft 
verenigd en een intentieverklaring heeft opgesteld en ondertekend. De intentieverklaring is 
als bijlage bijgevoegd. 
 
In de komende weken zullen wij de betrokken onderzoek - en onderwijsinstellingen 
uitnodigen voor een oriënterend overleg inzake de vorming van een waddenacademie. Bij 



dit overleg zal de intentieverklaring van het Hoger Onderwijs betrokken worden. Ook willen 
wij de resultaten van de kennisaudit die thans door de Dienst DLO en het RIKZ in opdracht 
van het Kabinet wordt uitgevoerd bij het overleg betrekken. Tevens zullen wij de betrokken 
departementen op de hoogte brengen. 
 
Gezien het belang van de Waddenacademie voor de regio streven wij er naar om na 
overleg met betrokken partijen een gezamenlijk plan van aanpak aan u en de overige 
betrokken bewindslieden aan te bieden. 
Het plan van aanpak zal zijn gebaseerd op een breed gedragen waddenacademie op het 
gebied van onderzoek, onderwijs en voorlichting met betrekking tot de duurzame 
ontwikkeling van het Waddengebied. 
 
Graag treden wij met u op korte termijn in overleg over dit initiatief. 
 
Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan uw collega’s van Economische 
Zaken en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 
Tevens is een afschrift gezonden aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en Groningen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
 
 
 
drs. E.H.T.M. Nijpels , voorzitter. 
 
 
mr. J. Wibier , secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


