
Budget Lokale Innovaties  

Achtergrond  

Het Waddenfonds ondersteunt, naast grootschalige ontwikkelingen ten behoeve van het hele waddengebied, ook 

kleinschalige, vernieuwende initiatieven. Het gaat om lokale initiatieven die in sociaaleconomische zin bijdragen aan 
de vitaliteit en duurzaamheid van lokale gemeenschappen en/of de kwaliteit van hun fysieke leefomgeving 
verbeteren. Deze lokale innovaties dragen bij aan de leefbaarheid voor de inwoners.  
De vitaliteit van lokale gemeenschappen en hun betrokkenheid bij het waddengebied is van belang voor de duurzame 
ontwikkeling van het waddengebied. Met het Budget Lokale Innovaties biedt het Waddenfonds aan 
samenwerkingsverbanden van lokale initiatiefnemers de mogelijkheid om voor kleinschalige, vernieuwende 
initiatieven subsidie aan te vragen.  
Daarnaast kan het Budget Lokale Innovaties worden ingezet voor bijdragen aan eenmalige investeringen in 
voorzieningen voor evenementen. Deze evenementen moeten aantoonbaar meerjarig bijdragen aan de lokale 
economie en werkgelegenheid en aan de beleving en bewustwording van de kwaliteit en kwetsbaarheid van het 
waddengebied. Deze evenementen moeten daarnaast vernieuwend zijn (niet hetzelfde onderwerp betreffen van al 
bestaande evenementen elders in het waddengebied). De bijdragen wordt budgettair beperkt door financiële 
voorwaarden van het budget lokale innovaties en het budget wordt maximaal voor drie evenementen per jaar 
aangewend.  
 
Subsidiabele activiteiten  
Activiteiten die de vitaliteit en (sociaaleconomische) duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren en/of de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving lokaal verbeteren.  
 
Streefwaarden / indicatoren  
1. Toename van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in lokale gemeenschappen (CBS-indicator uit 

enquêtegegevens ‘sociale cohesie’);  

2. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in lokale gemeenschappen;  

3. Aantal projecten gericht op (vernieuwende onderdelen van) sociaal-culturele evenementen (CBS-indicator uit 
enquêtegegevens ‘tevredenheid met de woonomgeving’).  

 
Projecttypen  
1. Cultuurhistorisch erfgoed krijgt een nieuwe functie voor dorp of buurt;  

2. Economische projecten met recreatieve voorzieningen voor lokale en regionale bewoners en voor toeristen;  

3. Educatieve projecten ter vergroting van het milieubewustzijn op de eilanden;  

4. (Delen van) sociaal-culturele vernieuwende evenementen.  
 
Beoordelingskader:  
Vereisten  
1. Het project is gericht op versterking van de leefbaarheid in een lokale gemeenschap via het stimuleren van 

duurzame sociaaleconomische ontwikkeling en/of verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving;  

2. Indien de activiteit geen evenement is, wordt het project uitgevoerd in een samenwerkingsverband van 
meerdere lokale partijen;  

3. Indien sprake is van een evenement, zorgt het project voor een duurzaam effect op de lokale economie en op de 
beleving en bewustwording van de kwaliteit en kwetsbaarheid van het waddengebied;  

4. Het project is minimaal op lokale schaal vernieuwend;  

5. Het project is overwegend gericht op fysieke investeringen en/of (vernieuwende onderdelen van) evenementen. 
Inhuur van menskracht staat in redelijke verhouding tot die investeringen;  

 
Toetsingscriteria  
1. De betrokkenheid van de lokale gemeenschap;  

2. Het positieve effect van het (aangepaste) evenement;  

3. De potentiële opschaalbaarheid van de resultaten, met name binnen het waddengebied.  

 


