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Kennisnemen van: 
1. Het projectplan 'Op paad lans 't Waad'. 
2. De daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst. 

Beste raadsleden, 

Inleiding 
Sinds 2009 staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst Unesco. In 2016 is het zelfs 
uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland! Het Waddengebied heeft dan ook 
veel te bieden. Toeristisch gezien trekken vooral de eilanden veel bezoekers. Maar ook het 
Waddenkustgebied heeft de toerist en de recreant veel te bieden, alleen is dat tot nu toe 
nog bijna onontdekt gebleven. Daarnaast kampt de kustregio met teruglopende bevolking, 
afnemende bedrijvigheid en relatief hoge werkloosheidcijfers. 

Binnen de streekagenda's Noardeast- en Noardwest Frvslàn is nagedacht hoe we het 
kustgebied op de kaart kunnen zetten, waardoor de toerist langer in de regio zal verblijven, 
meer gaat besteden en de werkgelegenheid zal stijgen. Het gebied heeft potentie om uit te 
groeien tot een duurzaam-toeristisch Werelderfgoed bestemming. Geen massatoerisme, 
maar toeristen met hart voor natuur en cultuur. 
In 2018 is het idee ontstaan om een doorgaande buitendijkse fietsroute langs de 
Waddenkust van Frvslán te realiseren. Door deze fietsroute te verknopen aan voorzieningen 
en projecten en de kwaliteit van het (toeristisch) aanbod in de regio te versterken, creëren 
we kansen om de regio economisch te ontwikkelen. Om deze ambitie te realiseren hebben 
de gemeenten Noardeast Frvslàn, Waadhoeke, Harlingen en Wetterskip Frvslän de handen 
ineengeslagen en gezamenlijk het projectplan 'Op paad lans 't Waad' opgesteld (bijlage 1). 

Wat willen we met dit project bereiken 
Met dit project willen we de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van Noardwest en 
Noardeast Frvslán vergroten. Met het project wordt enerzijds ingezet op de fysieke 
toegankelijkheid, waarbij het buitendijks onderhoudspad ook voor recreatief medegebruik, 
fietsen en wandelen, geschikt wordt gemaakt. Anderzijds richt het project zich op het 
benutten van de verbeterde belevingswaarde, door in te zetten op productontwikkeling en 
nieuwe kansen voor ondernemers in het gebied. Dit alles uiteraard met aandacht voor de 
bijzondere ecologische waarden van het Waddengebied. 



Ook geven we invulling aan de Waddenbrede ambitie om het Friese deel van de Waddenzee 
beter beleefbaar en toegankelijk te maken vanaf het vaste land. Het buitendijks fietsen is 
namelijk een onderdeel van een Waddenbreed programma. Met de drie Waddenregio's 
Groningen, Noord Holland en Friesland willen we het Wad vanaf het vaste land beter 
toegankelijk en beleefbaar maken. In 2021 rondt men in Groningen het project 'Kiek over 
Diek' af, waarbij is ingezet op de belevingswaarde langs de Groninger zeedijk. Hier is het 
buitendijks fietsen al mogelijk gemaakt. Ook op de Afsluitdijk wordt op dit moment gewerkt 
aan de dijkversterking waar vanaf 2023 ook buitendijks kan worden gefietst. En in Noord 
Holland wordt op dit moment gewerkt aan een verkenning om het buitendijks fietsen 
mogelijk te maken van Den Oever tot Oudeschild op Texel. Het project 'Op paad lans 't 
Waad' maakt de verbinding compleet en sluit daarmee aan bij de doelen van het programma 
Versterken Werelderfgoed Waddenzee van het Investeringskader Waddengebied. 

Hoe willen we dat bereiken 
• Het fietspad wordt een belevingslijn langs het Werelderfgoed Waddenzee 

Het Werelderfgoed Waddenzee biedt een mooi perspectief voor de Waddenkustregio. De 
belevingswaarde van dit mooiste natuurgebied van Nederland zit voor een groot deel nog 
'verstopt achter de dijk', maar is wel degelijk aanwezig: eb, vloed, kwelders, vogels, wind, 
rust, stilte, donkerte en leegte. 
Het fietspad over de dijk wordt benut als belevingslijn om de unieke Waddenkustregio te 
verkennen en te beleven. Het reeds aanwezige buitendijks onderhoudspad wordt geschikt 
gemaakt voor recreatief medegebruik, waardoor fietsers en wandelaars hier volop van 
kunnen genieten. Dit maken we mogelijk door fysieke aanpassingen, zoals het plaatsen van 
veeroosters buitendijks, het plaatsen van Toeristische Overstap Punten (TOP's) binnendijks, 
het aanleggen van dijktrappen en een aanmeervoorziening voor een Zonnepontje. 
Het eindresultaat is overigens niet alleen een buitendijks fietspad. Juist door nieuwe 
beleefroutes te creëren en routestructuren te markeren (zoals bijv. fiets- en 
wandelknooppunten) kunnen de toeristen en bezoekers zelf bepalen of ze buitendijks willen 
genieten van het Wad of binnendijks van het cultuurlandschap, oude kwelders, landbouw en 
de dorpen en steden etc. 

• Samenwerking tussen overheden en ondernemers 
De gezamenlijke overheden zetten zich in op de fiets- en wandelverbindingen en op 
openbare voorzieningen die de belevingswaarde vergroten. Een verbeterde belevingswaarde 
in het Waddenkustgebied biedt kansen voor (toeristische) ondernemers in de regio. 
We zetten ons sterk in op het faciliteren en stimuleren van bestaande ondernemers om 
nieuwe producten aan te bieden, gelinkt aan het buitendijks fietsen. We gaan daarmee niet 
op de stoel van de ondernemers zitten en laten het ontwikkelen van arrangementen, het 
aanbieden van vakanties of dagjes uit over aan de (toeristische) ondernemers in de regio. 
Door hierin samen te werken met relevante partijen en ondernemers kunnen we kansen 
verzilveren en de kustregio doorontwikkelen. 

• 'Werk met werk' maken binnen het dijkversterkingsprogramma 
Door het reeds aanwezige buitendijks gelegen onderhoudspad geschikt te maken voor 
recreatief medegebruik kunnen we 'werk met werk maken' binnen het 
dijkversterkingsprogramma van Wetterskip Frvslán. Het project buitendijks fietsen wordt 



gerealiseerd in twee fases. Dit heeft verband met het dijkversterkingsprogramma van 
Wetterskip Frvslàn. 
In fase 1, het tracé Harlingen-Koehool, speelt dat geen rol en kunnen fysieke maatregelen 
genomen worden om de dijk aan de Wadkant toegankelijk te maken en deze te verbinden 
met het gebied binnendijks. Voor Harlingen betekent dit het plaatsen van een aantal 
veeroosters, een aanmeersteiger voor het Zonnepontje aan de Noorderpier, een TOP en een 
viertal dijktrappen in het Westerzeedijkgebied. Daarnaast biedt een eventuele 
dijkversterking op termijn bij Harlingen kansen om het buitendijks fietspad verder te 
optimaliseren. 
Fase 2 beslaat het traject Koehool-Lauwersmeer en is onderdeel van de 
dijkversterkingsopgave bij het Wetterskip. Uit onderzoeken moet blijken hoe de 
dijkversterkingsopgave en de oplossingsrichtingen eruit komen te zien. Dit proces is gestart, 
evenals een breder gebiedsproces waarin gezocht wordt naar koppelkansen. Gestreefd 
wordt naar het gedachtengoed om dit project zoveel mogelijk in te bedden in de 
dijkversterkingsopgave zodat 'werk met werk' kan worden gemaakt en de kosten voor de 2e 
fase wellicht lager kunnen uitvallen. Omdat fase 2 nog wat langer op zich laat wachten is er 
voor gekozen om het project in twee fasen te knippen. 

Gemeentelijk beleid 
Het project sluit goed aan bij Programma Harlingen, waarin de Westerzeedijk wordt gezien 
als belangrijke toegangspoort van Harlingen, de haven en Werelderfgoed Waddenzee. Het 
Westerzeedijkgebied krijgt een toeristische functie en wordt de schakel tussen Wad, stad en 
achterliggende omgeving. In het vastgestelde schetsontwerp Westerzeedijkgebied is ambitie 
voor verschillende dijktrappen. Hiervan zijn er vier opgenomen in dit project. Door deze aan 
te leggen ontstaat er een samenhangende structuur die bijdraagt aan de beleving van zowel 
het Wad als de stad. Bezoekers worden op verschillende plekken vanaf de dijk verleid om 
het (achterliggende) gebied in te gaan. En door de Noorderpier van een aanmeersteiger te 
voorzien voor het Zonnepontje ontstaat er een interessante fietsverbinding om via de 
Noorderpier verder langs de kust te fietsen. Deze schakel in de buitendijkse fietsroute van 
Delfzijl tot op Texel betreft een unieke Waddenbeleving. 
Alles tezamen geven we hiermee meteen ook invulling aan de actielijnen uit de Toeristische 
visie Harlingen: 'Uitnodigende en aantrekkelijke omgeving' en 'Recreatief beleefbare 
omgeving'. 

Samenwerkingsovereenkomst 
Door een gezamenlijke aanpak staan we sterker. We werken in dit project samen met drie 
gemeenten en het Wetterskip. In dat geval stelt het Waddenfonds de vereiste dat bij de 
aanvraag een ondertekende samenwerkingsovereenkomst dient te worden toegevoegd. 
In bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) zijn nadere details van 
samenwerking vastgelegd tussen betrokken partijen. Ook instandhoudingsafspraken en 
verantwoordelijkheden zijn hierin vastgelegd. 

Steun van relevante partijen. 
Er is commitment voor het project vanuit de Stichting Bestemming Noardwest Frvslán, RMT, 
Merk Frvslàn, Visit Wadden, Provincie Noord-Holland-Waddenbaai, gemeente Sudwest 
Frvslán (nog onder voorbehoud van besluitvormig) en Marrekrite. Deze partijen hebben 



allen een ondertekende steunbetuiging gestuurd en benoemd op welke vlakken we kunnen 
samenwerken om dit project te doen slagen. 

Risico's 
• Afhankelijk van cofinanciering 

Voor de financiering zijn we afhankelijk van een financiële bijdrage uit het Waddenfonds en 
Provincie Frvslán. Op 14 april jl. is GS akkoord gegaan met de intentie tot cofinanciering (20% 
van de totale projectkosten} op voorwaarde dat het Waddenfonds bereid is genoemde 
project mede te bekostigen (48%} overeenkomstig de financiële opstelling van dit project en 
op basis van ontvankelijke aanvraag. 
Op 26 juni a.s. wordt het projectplan ingediend bij het Waddenfonds. Uiterlijk november dit 
jaar is bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd. Het projectplan is meerdere malen ter 
bespreking voorgelegd aan het Waddenfonds en het ziet er positief uit. 

Voorliggend projectplan is de zogenaamde '95% versie'. Over deze versie vindt nog een 
laatste afstemming plaats met het Waddenfonds en provincie Frvslàn. Het kan dus zijn dat er 
nog (tekstuele} aanpassingen worden doorgevoerd alvorens de definitieve aanvraag bij het 
Waddenfonds wordt ingediend. 

• Afhankelijk van besluitvorming van betrokken partijen 
Voor doorgang van het project zijn we afhankelijk van besluitvorming van betrokken 
partijen. Op 26 mei 2020 hebben de colleges van Waadhoeke, Noardeast Frvslän, Harlingen 
en het DB Wetterskip Frvslán ingestemd met het projectplanen de 
samenwerkingsovereenkomst. 
Op 11 juni a.s. neemt de gemeenteraad van Waadhoeke een besluit over dit project en de 
daarbij behorende geldvraag. De financiële bijdrage voor Harlingen wordt meegenomen in 
de beleidswensen voor 2021. Ook Noardeast Frvslán vraagt via de perspectiefnota de 
financiële middelen aan. Besluitvorming over de begroting/perspectiefnota 2021 volgt in 
oktober 2020. Mocht het zo zijn dat een gemeente de gevraagde financiële middelen niet 
kan vrijmaken, dan wordt gekeken op welke onderdelen het plan kan worden aangepast. 
Wetterskip Frvslän investeert niet mee in het project, maar neemt eigendom, beheer en 
onderhoud van de voorzieningen in het kader van buitendijks fietsen voor haar rekening. 

• Afhankelijk van vergunningverlening 
Bij uitvoering van het projectplan zijn we afhankelijk van vergunningverlening. 
Na honorering van het plan kunnen de werkzaamheden worden opgepakt en benodigde 
procedures worden voorbereid en opgestart. We zijn bij de planning afhankelijk van 
procedures en afgifte van vergunningen, zoals ecologische procedures en 
watervergunningen en op onderdelen mogelijk ook omgevingsvergunningen. 
Het plan is besproken met natuurorganisaties en betrokken partijen in de omgeving. Er is 
sprake van een goede verstandhouding. Mochten zich onverwachte obstakels voordoen, dan 
verwachten wij dit in goed overleg te kunnen oplossen. 

Participatie 
Het plan is inhoudelijk afgestemd met vertegenwoordigers uit de toeristische sector. Zo is er 
gesproken met regiovertegenwoordigers NO en NW Frvslán, Merk Frvslán en Recreatieschap 
Marrekrite. Ook is het plan voorgelegd aan natuurbeherende organisaties it Fryske Gea, 
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Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, vogelbescherming en de Waddenvereniging. De 
grondhouding tegenover dit project is positief. Met de Wadvogelgroep zijn we in gesprek om 
hun wensen mee te nemen. 

Financiën 
In hoofdstuk 8 van bijgevoegd projectplan wordt het totale kostenplaatje weergegeven (fase 
1 en 2). De projecten van Harlingen vallen in fase 1. De totaalkosten voor deze fase bedragen 
€ 1.349.145,-. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage aan het 
Waddenfonds gevraagd van 48% (€ 647.287,-) en aan de provincie Frvslàn 20% 
(€ 269.581,-). 

Harlingen wordt een financiële bijdrage gevraagd van€ 300.132,-. De intentie is dat deze 
cofinanciering als onderdeel van de begroting 2021 wordt opgevoerd d.m.v. een 
financieringsvoorstel in het kader van de ontwikkelstrategie Westerzeedijk. 
De reeds in de begroting gereserveerde € 34.500 voor de aan te brengen 
betonbakken/veeroosters kan dan worden toegevoegd aan de reserve Westerzeedijk. 

De gemeente Waadhoeke is penvoerder van het project en dient het project namens 
projectpartners in ter subsidiëring. Waadhoeke richt een financiële projectomgeving in, 
ontvangt van alle partijen de benodigde financiering en draagt zorgt voor de betalingen. 

Communicatie 
Na besluitvorming van de colleges op dinsdag 26 mei is een gezamenlijk persbericht 
uitgegaan. Na besluitvorming door gemeenteraad van Waadhoeke op 11 juni wordt een 
persmoment gehouden waarbij de aanwezige wethouders de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekenen. 

Uitvoering 
Na alle bestuurlijke besluitvorming en uiteraard de toezegging van de benodigde financiële 
bijdrage van de Provincie en het Waddenfonds, geven we samen met betrokken lokale en 
regionale partijen/ondernemers uitvoering aan het project. 

Vragen 
Mocht u vragen hebben over het projectplan dan kunt contact opnemen met 
beleidsmedewerker R& T, mevrouw E. van der Kooij. Zij is te bereiken via de mail 
e.vanderkooij@harlingen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris, de burgemeester 

- / / 
__s. v~~n-Brork' - - ~--===r- __ ,,,_. --- W.R. Sluiter 

--- 
Bijlagen: 


