
Subsidieaanvraag Waddenfonds:
Volgens NAM was de Waddenzee een robuust systeem waar een beetje 
bodemdaling geen kwaad kon. Het Waddengas zou uiterst zorgvuldig “met de hand 
aan de kraan” gewonnen worden. Als compensatie voor eventuele schade werd een 
Waddenfonds opgericht van € 800 miljoen met bovendien de mooie status van 
Werelderfgoed. 
Vrijwel alle politieke partijen en natuurorganisaties gingen juichend akkoord. In 2007 
uitspraak RvSt: Gaswinning toegestaan. De Waddenacademie werd opgericht voor  
€ 200 miljoen. De toenmalige directeur van de Waddenvereniging nam afscheid  op 
27- 1- 2011 met de volgende tekst:

Daartegenover in zelfde periode: Zienswijze op Natura 2000
 Aanwijzing van de Waddenzee, gebieden 1 t/m 7, als Natura 2000 is prima, 
maar het wekt een vals bewustzijn over de gunstige staat van instandhouding¨ als de
schade van bodemdaling door gaswinning niet eens genoemd wordt.
Uit de ingebrachte stukken bij de Raad van State, 19- 6- 07 (zie bijlages) blijkt dat 
met schade door bodemdaling wel degelijk rekening dient te worden gehouden.
De Waddenzee verkeert in een slechte staat van instandhouding en met 
toenemende bodemdaling door gaswinning, samen met zeespiegelstijging en 
klimaatverandering, is het zeer optimistisch om op ¨herstel¨ te hopen. 
Ideeën om kunstmatig een tweede rij eilanden aan te leggen boven de bestaande 
(dhr. Hans Anders, commissaris der Koningin), om met baggerslib verdwenen 
hoogwatervluchtplaatsen te ¨herstellen¨ en om vluchtheuvels voor zeehonden aan te 
leggen (Ecomare vanwege sterfte onder zeehonden) getuigen niet van een gunstige 
staat van instandhouding en zullen daar ook niet aan bijdragen in een gebied dat 
¨onze laatste wildernis¨ genoemd wordt. 
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Schade door gaswinning werd pijnlijk duidelijk, tegenstanders kregen gelijk.
Desondanks wordt het Waddenfonds nog steeds verjubeld in toeristische projecten 
en symposia van Waddenacademie over vermarkting van de Werelderfgoed status, 
studies over de zandmotor en zandsuppleties waarbij grof Noordzeezand 
opgespoten wordt en nu als een onvruchtbare laag de Wad bodem bedekt. Dit 
laatste wordt nog steeds angstvallig verzwegen evenals de bodemdaling die deze 
ingrepen noodzakelijk maakt.
Intussen schraapt  de Waddenvereniging mossels van de IJsselmeerdijk om in Big 
Bags onder Schiermonnikoog uit te zetten. Resultaat nul. Er wordt zeegras uit 
Duitsland gehaald waarbij elke spriet die zich opricht de pers haalt.    

In 2012 belegde de Waddenacademie een 3- daags symposium: “Kiek over Diek”.  
Er waren nauwelijks kustbewoners aanwezig, laat staan dat een kustbewoner aan 
het woord is geweest. Het ging over de “ziel en beleving van het gebied en de 
noodzaak van een zelfbewuste kustbevolking met een sterk verhaal!”
Voor het Waddenfonds zijn dat subsidiabele termen en op 3- 4- en 5 juni 2016 werd 
uiteindelijk het project “Kiek over Diek”  geopend met een festival “over de vloed”.
Het festival begon op 3 juni. Pas twee dagen van tevoren bedacht iemand dat het om
een natuurgebied ging, Werelderfgoed nog wel. Daar wist de juridische afdeling raad 
mee: NB vergunning was niet nodig. (zie onder)
Er was een popconcert buiten de dijk, vanaf een ponton óp de Waddenzee buiten de 
vissershaven. Beroepsmatige activiteiten gebeuren op vaste tijden waar de natuur 
zich gedeeltelijk op instelt. Door de week is de vloot op zee, weekend in de haven en
vissers thuis, andere activiteiten overdag op werktijden. Ook op het haventerrein 
broeden vogels. Dit was geen festival voor rustzoekers. Na afloop dreef een plastic 
soep van drinkbekers enz. de Waddenzee in. 
Geluid draagt ver over zee, de kerkklok van Wierum hoor je op kilometers afstand. 
Met dit Kiek over Diek project is 90 km. Waddendijk bestemd voor recreatief 
medegebruik en hiermee werd een precedent geschapen voor meer uitwassen als dit
festival.  
Ik denk dat deze projecten zover als mogelijk verwijderd zijn van de bedoeling van 
het Waddenfonds.
Stichting OW! (Oneindig Wad) verzoekt het Waddenfonds om geld beschikbaar te 
stellen om  ook juridisch de besteding van dit fonds grondig te onderzoeken. 
Helemaal nu de inzichten en kennis over schade door mijnbouw aanzienlijk gewijzigd
zijn. 
Het zal duidelijk zijn dat geen van de partijen die akkoord gingen met deze uitruil en 
daar tot heden van profiteren hiervoor in aanmerking zouden moeten komen. 
Wij voeren nu 19 jaar acties, demonstraties en procedures tegen deze 
Waddengaswinning, waaronder 3 keer voor de Raad van State. De laatste 14 jaar 
onder de titel Oneindig Wad.   
Wij vertegenwoordigen een zelfbewuste kustbevolking die doordrongen is van de ziel
en beleving van het gebied. Als er één partij steun van het Waddenfonds verdient 
dan zijn wij dat. 
Samenvattend:

- Het Waddenfonds (Wf) wordt besteed aan activiteiten die zelfs schadelijk zijn 
voor natuur/ belevingswaarden en integriteit van het gebied.

- Bij een parlementaire enquête dient de Waddengaswinning meegenomen te 
worden.



- Stichting OW! is de enige partij die geworteld is in deze Werelderfgoed 
waarden en tot heden onbezoedeld is in het gasdossier.

- Stichting OW! eist inzage, controle en invloed op de besteding van Wf. Of om 
dit te reserveren voor als de Groninger rampen de Waddenzee bereiken.

- Stichting OW! wil onafhankelijk onderzoek naar- en behoud en bevordering 
van de integriteit en belevingswaarde van ons erfgoed Waddenzee. (Zie 
statuten)

- Gezien de ernst van de situatie is nodig een bedrag van € 400.000 waarvan 
wij de helft, te weten € 200.000,- inbrengen in de vorm van bedrijfsmiddelen, 
werk en promotie materiaal.

- Rest een bijdrage uit het Waddenfonds van € 200,000,-
 
Stichting OW!

Eerste reactie op ontbreken NB vergunning:

De redengeving van GS Groningen is voos: niet principieel, en juridisch 
aanvechtbaar. 

A. Tak
043-3581006

Gedachten experiment Geurt Busser- Waddenschilder:

Mijn schilderijen zijn te zien als een beeldend onderzoek naar de belevingswaarden 
van de Waddenzee dat ik nu 30 jaar verricht. Dit onderzoek  bestaat uit met 
wetenschappelijke precisie vastgelegde veldwaarnemingen en zorgvuldige notering 
van omstandigheden. Mijn teksten en schilderijen bleken bij gevolgde juridische 
procedures met betrekking tot de Waddenzee krachtig en overtuigend 
bewijsmateriaal.  

In de Renaissance (plm. 1400 n. Chr.) werd het meetkundig perspectief in de Kunst 
toegepast. Hiermee kreeg de Kunst van het vastleggen van de omgeving in schetsen
en schilderijen een universitaire status. Deze status is verdwenen maar ik geef in 
overweging om haar weer toe te kennen aan mijn werk omdat in schetsen en 
schilderijen de directe menselijke natuurbeleving kan worden uitgebeeld hetgeen met
een camera niet kan. 

Voorzitter Stichting OW! Oneindig Wad.







Warffum 22- 6- 2016

Geachte leden van het Waddenfonds,

Wij hebben onze subsidieaanvraag ingediend vanuit een eerste emotie. 
Om een eventuele goede betrekking niet in de weg te staan hierbij uitleg:
U beoordeelt subsidieaanvragen van achter uw bureau, op papier, op grond van 
informatie van derden. 
Voor ons is de Waddenzee woon- en werkgebied waarin wij rechten hebben, waar wij
ons brood verdienen en waar wij thuis zijn.
Stel dat u na een paar dagen afwezigheid thuis komt en er is in uw huis en tuin een 
groot feest georganiseerd: Huis en tuin bezaaid met afval, feestgangers deden hun 
behoefte in de tuin, bij de achterdeur enzovoort. U bent verontwaardigd.
Hoe groot zou uw verontwaardiging  zijn als na informatie blijkt dat de huurbaas/ 
woningbouwvereniging de sleutel afgaf, het feest organiseerde en betaalde om het 
imago van het gebied wat op te krikken door te laten zien hoe leuk het daar kon zijn. 
Met als uiteindelijk doel om de huur te verhogen. 
Dat de huurbaas/ woningbouwvereniging en consorten zelfs op een eigen eretribune 
zaten te genieten van deze feestelijkheden.
Hoe e.e.a. zonder NB wet vergunning mogelijk was dient uitgezocht.   

U beoordeelt aanvragen vanaf papier, wij vanuit de praktijk. Voor het behouden van  
de status Werelderfgoed en herstel van het imago zult u onze inbreng dringend nodig
hebben. 
Om u beter van dienst te kunnen zijn bieden wij aan te helpen bij  de beoordeling van
huidige subsidie aanvragen.
Voorafgaand graag een overzicht van reeds verstrekte subsidies.
In de hoop op een goede samenwerking,

Namens Stichting OW! 
  

Geurt Busser- Waddenschilder


