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Waarom een Gebiedsagenda 2050?
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de Waddenzee
werd aangewezen als Werelderfgoed. Een mijlpaal.
En een omslag in denken: van eerdere plannen
voor inpoldering vijftig jaar geleden naar
beschermen en ontwikkelen van de Waddenzee
als natuurgebied . Ook vond er een omslag in het
denken plaats over hoe de kwaliteiten van de
Waddenzee en het omliggende gebied beter te
benutten zijn voor de sociaaleconomische
ontwikkeling van het Waddengebied als geheel.
In de afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd.
Natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheden
werken meer en meer samen aan de gezamenlijke
opgaven rond visserij, havenontwikkeling,
vaarrecreatie, bereikbaarheid en beleving van het
Werelderfgoed. Zo werken havens en visserij aan
hun internationale ambitie, in combinatie met het
versterken van de natuurkwaliteiten van het
gebied. Met middelen vanuit het Waddenfonds en
andere bronnen wordt volop gewerkt aan
natuurherstel en de verdere duurzame
ontwikkeling van het Waddengebied.
Tegelijk leiden nieuwe ontwikkelingen tot nieuwe
opgaven en kansen voor het Waddengebied.
Klimaatverandering, de energietransitie, de
ontwikkeling naar een circulaire economie, krimp,
nieuw technologische ontwikkelingen,
morfologische ontwikkelingen en een toename
van de recreatie en toerisme.
Daar waar maatschappelijke sectoren elkaar beter
vinden, is er minder behoefte aan een regulerende
overheid, maar meer aan een faciliterende en
samenbindende overheid. Dat vraagt om een
gezamenlijke visie van overheden en
maatschappelijke sectoren die samen
verantwoordelijkheid willen nemen.
Deze Gebiedsagenda Wadden 2050 heeft tot doel
een gezamenlijke perspectief en bijbehorende
agenda voor het Waddengebied te formuleren.
Een lange termijn perspectief om samen
oplossingen te vinden voor de opgaven op de
lange termijn. Maar ook om beleidskeuzen en

maatregelen te formuleren voor de korte en
middellange termijn voor de ontwikkeling van de
Waddenzee en het Waddengebied.
Voorgeschiedenis
In 2007 zijn de hoofdlijnen van het nationaal
ruimtelijk beleid voor de Waddenzee
geformuleerd in de planologische kernbeslissing
(pkb) Derde Nota Waddenzee (hierna:
Structuurvisie Waddenzee). Specifiek voor de
Waddenzee was het beleid gericht op de
bescherming van de natuurwaarden en het
bevorderen van natuurontwikkeling met een
minimale invloed van menselijke handelingen en
behoud van het unieke open landschap. In 2017 is
besloten om de planperiode van de Structuurvisie
Waddenzee te verlengen zodat deze aansluit bij de
datum van de inwerkingtreding van de nieuwe
Omgevingswet in 2021.
In 2015 is de Structuurvisie Waddenzee
geëvalueerd. Over het algemeen waren de
bevindingen positief. Dat geldt met name voor de
beschermende werking van de structuurvisie voor
de Waddenzee als natuurgebied. De huidige
hoofddoelstelling van de Structuurvisie
Waddenzee behoeft geen aanpassing. Wel is
aanscherping van de ontwikkeldoelstelling voor
natuur nodig waar het gaat om de positie van de
Waddenzee binnen de internationale flyway,
swimway en voedselweb. Ook is volgens de
evaluatie een nauwkeuriger definiëring nodig voor
de doelstelling behoud van het open landschap in
relatie tot de sterk toegenomen ruimtevraag voor
duurzame energie en bedrijvigheid. Ook het beter
benutten van de natuurwaarden en uniciteit van
het gebied voor een excellente Waddeneconomie
is één van de aanbevelingen.
Naar aanleiding van de evaluatie is in 2016-2017
de “Beleidsverkenning toekomstige rol en ambitie
van Rijk en regio voor het Waddengebied”
opgesteld. In de Beleidsverkenning zijn de
mogelijke opties voor het toekomstig beleid en
beheer van het waddengebied in beeld gebracht,
met als hoofdvraag of dit moet leiden tot
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aanpassingen van het huidige beleid. Omdat met
de komst van de nieuwe Omgevingswet geen
aparte (rijks) structuurvisie voor de Wadden meer
wordt opgesteld, en de wens te komen tot een
gezamenlijk perspectief vanuit Rijk en regio, is in
2017 besloten om samen met de partijen in de
regio een nieuwe gezamenlijke en integrale
Gebiedsagenda Wadden 2050 op te stellen.
Doel en status
Met deze Gebiedsagenda willen de betrokken
organisaties de ontwikkelingen en transities in het
Waddengebied richten en begeleiden. Dat doen
we door vanuit een gezamenlijk perspectief en
gedeelde kernwaarden keuzen te maken voor
beleid en maatregelen op de korte termijn en om
ruimte te bieden voor het zoeken naar
gezamenlijke oplossingen voor de lange termijn.
Hiertoe schetst deze Gebiedsagenda:
1. Een gezamenlijk richtinggevend perspectief
voor 2050: integraal voor het Waddengebied
en waar nodig toegespitst naar de Waddenzee,
-kust, -eilanden en het Eems-Dollardgebied;
2. Een vertaling van dit perspectief en
bijbehorende kernwaarden naar hoofddoelen
en ontwikkelpaden, strategieën en keuzen
voor beleid >PM discussie over
abstractieniveau beleidskeuzen in
gebiedsagenda.<
3. Een uitvoeringsagenda en kansenkaart voor de
korte -, middel- en lange termijn.
De Gebiedsagenda heeft geen formele wettelijke
status en is geen structuurvisie in de zin van de
Wet op de ruimtelijke ordening. De strategieën en
bijbehorende keuzen voor beleid en maatregelen
die in deze Gebiedsagenda zijn opgenomen,
werken door in het beleid, regelgeving en
financiering van de bij deze Gebiedsagenda
betrokken organisaties. Aan deze organisaties
wordt gevraagd de strategieën, keuzen voor beleid
en maatregelen op te nemen in hun eigen
instrumentarium. Het gaat daarbij onder meer om
de omgevingsvisies van Rijk, provincies en
gemeenten, het Besluit kwaliteit leefomgeving
(Bkl) als opvolger van het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro), maar ook
bijvoorbeeld om de Programmatische aanpak
Ecologie Grote Wateren , beheerplannen van

beheerders en investeringsprogramma’s.
Bestaande afspraken, zoals die gemaakt zijn in
structuurvisies of beheerplannen, blijven uiteraard
geldig tot een volgende herziening.
Afbakening en begrenzing
De Gebiedsagenda Wadden 2050 richt zich op het
de Waddenzee, met inbegrip van het EemsDollardgebied, de vijf Waddeneilanden, de
Noordzeekustzone (boven de eilanden) en de
vaste wal kust van de provincies Noord-Holland,
Fryslân en Groningen. Voor de vast wal kust wordt
een globale grens aangehouden van circa 10 km
langs de kust. Afhankelijk van de opgave kan de
beleidsmatige begrenzing (en bijbehorende
inspanning van partijen) breder of smaller zijn.
Beleidsmatig worden de Noordzeekustzone en de
Waddenzee zoveel mogelijk gelijk benaderd.
Vanwege de formele juridische doorwerking van
de Structuurvisie in de Omgevingswet wordt wel
een Bkl-gebied onderscheiden. Voor de juridische
doorwerking in de Bkl wordt uitgegaan van de
huidige juridische begrenzing van de Waddenzee
het (‘pkb-gebied’) en de Noordzeekustzone als
twee aparte gebieden.
Vanwege de beleidsmatige samenhang tussen de
Waddenzee en de Noordzeekustzone,
onderzoeken partijen de mogelijkheden om de
regelgeving waar mogelijk en nodig te
harmoniseren. Het voorstel voor de juridische
grens van het Bkl-gebied en de begrenzing van het
Waddengebied is opgenomen in >PM bijlage X<.
Planhorizon
Deze Gebiedsagenda schetst een gezamenlijk
perspectief voor 2050 als richting om gezamenlijk
oplossingen te zoeken voor de lange termijn.
Tegelijk biedt deze gebiedsagenda beleidskeuzen
voor de relatief korte termijn om duidelijkheid te
bieden voor beheerders en gebruikers in het
Waddengebied. Deze zijn gekoppeld aan de
planperiode van de omgevingsvisies en andere
planvormen waarin de beleidskeuzen hun
doorwerking krijgen.
Betrokken partijen
Deze gebiedsagenda is een gezamenlijke agenda
van Rijk, provincies, eiland- en vaste wal
gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties,
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het havenbedrijfsleven, visserij, landbouw en
recreatieorganisaties. Eenieder heeft een eigen
verantwoordelijkheid in het beleid, beheer en
ontwikkeling van het Waddengebied. Zie bijlage
>PM, verwijzing< betrokken organisaties.
Procesaanpak
De voorliggende Gebiedsagenda Wadden2050 is
tot stand gekomen in een aantal fasen:
1. Evaluatie en beleidsverkenning: in de periode
2015-2017 is de huidige Structuurvisie
geëvalueerd en zijn in de Beleidsverkenning
verschillende opties voor het vervolgbeleid
geformuleerd. De uitkomsten en
aanbevelingen van deze evaluaties en
Beleidsverkenning zijn door vertaald in deze
Gebiedsagenda;
2. Verdieping op thema’s: op verzoek van het
Regiecollege Waddengebied (RCW) zijn in de
eerste helft van 2018 voor verschillende
thema’s discussiepapers opgesteld waarover
het RCW- advies heeft gegeven aan het
Stuurgroep van de gebiedsagenda. Het betreft
de volgende thema’s:








beleidsopties uit de Beleidsverkenning zijn
beleidskeuzen gemaakt >PM: discussie gaande
over abstractieniveau beleidskeuzen; zie
opmerking vorige pagina<.
5. Integratie op gebiedsniveau. Aan de hand van
zgn. kansenkaarten zijn de strategieën vertaald
in maatregelen voor de korte- middel- en lange
termijn. Tezamen met de strategieën en
beleidskeuzen zijn deze in een drietal
regiobijeenkomsten per provincie beoordeeld
en aangevuld.
Leeswijzer
>PM.

Havens als motor voor duurzame
ontwikkeling;
Open landschap en ruimtegebruik;
Duurzame energie;
Veerkrachtig voedselweb;
Verduurzaming bereikbaarheid
Waddengebied;
Kansen innovatieve economische
initiatieven;
Demografische ontwikkelingen;

De uitkomsten van deze discussiepapers en de
andere thema’s uit de Beleidsverkenning zijn
vertaald in deze gebiedsagenda in strategieën
en bijbehorende keuzen voor beleid;
3. Formulering van de ambitie en het perspectief.
Tijdens het 1e werkatelier op 23 november
2017 te Groningen en het 2e werkatelier op 28
maart 2018 te Den Helder is per deelgebied
een perspectief geformuleerd en gekeken wat
dit betekent voor de ambitie en de opgaven.
4. Strategieën en beleidskeuzen. Het integrale
perspectief is vertaald in strategieën per
thema. Op basis van de strategieën en de
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Een wandeling in 2050
Met de Gebiedsagenda willen we de
ontwikkelingen en transities in het Waddengebied
proberen te richten en begeleiden. Dit door vanuit
een gezamenlijk perspectief voor 2050 strategieën
te formuleren en keuzen te maken voor beleid en
de inzet van maatregelen. Maar is zo’n gezamenlijk
lange termijnperspectief wel te schetsen? Immers
veel ontwikkelingen op de lange termijn zijn nog
onzeker, zoals de verwachte tempo van de
zeespiegelstijging, of nieuwe technieken in vervoer
of energieopwekking. Vanwege het grote aantal
betrokken partijen, de uiteenlopende belangen en
de vele onzekerheden die er nog zijn, is het
belangrijk om voldoende ruimte te laten voor
nieuwe inzichten en onverwachte oplossingen.
Tegelijk is het belangrijk dat partijen een
gezamenlijk perspectief delen om van daaruit
samen op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen.
Onderstaande ‘wandeling’ is een beschrijving van
een mogelijk toekomstbeeld voor het
Waddengebied, als basis om met elkaar in gesprek
te gaan over de strategieën, beleidskeuzen en
maatregelen. Vervolgens is dit perspectief verder
uitgewerkt naar de verschillende deelgebieden in
de Wadden.
Het Waddengebied in 2050
Wat een wolkenlucht! Wat een weidsheid! Het is
zaterdag 6 augustus 2050, even nagenieten van de
wandeling over de kwelder met je beide kinderen.
Tweeëndertig jaar geleden liep je hier zelf als kind
met je ouders. Midden in het Waddengebied; op
de rand van kust en zee. Een uniek Werelderfgoed.
De dynamiek van de Wadden is hier volop
zichtbaar: de wind waait, nieuwe stukken land
slibben aan, andere kalven af.
Als er iets kenmerkend is voor het Waddengebied,
is het wel dynamiek. In de havens, langs de kust, in
de dorpen en havensteden, op de eilanden en
natuurlijk in zee. De geulen en wadplaten in de
Waddenzee veranderen immers voortdurend door
de stromingen en het getij. Het leven dat zich
onder water en op de wadplaten afspeelt is geen
jaar hetzelfde. Hetzelfde geldt voor het leven langs
de kust en op eilanden. Havens hebben zich
ontwikkeld tot centra van innovatie op het gebied

van circulaire economie, energie en ‘nature based
solutions’, de landbouw is toegerust op een
veranderend klimaat, de visserij zorgt samen met
natuurbeheerders voor een goed beheer van de
zee, en vooral bewoners zorgen voor een
permanente stroom aan ideeën, initiatieven en
ontwikkelingen. Het Waddengebied verandert
voortdurend en tegelijk worden een aantal
kenmerkende waarden van het Waddengebied
gekoesterd en behouden. Het is hier goed wonen
en werken.
Waddengebied, inderdaad, en niet alleen de
Waddenzee, want het inzicht is gegroeid dat de
zee, de kust, de eilanden en het estuarium
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Ontwikkelingen in de Waddenzee, langs de kust en
op eilanden worden veel meer in samenhang
bekeken en opgepakt. De natuur van de
Waddenzee is weer verbonden met het
achterland, het IJsselmeer en de
Noordzeekustzone, en ook vanuit het behoud van
de leefbaarheid, de beleving van het Wadengebied
en de kustverdediging wordt de kust en de zee
meer als één geheel gezien. De Waddenzee als
klimaatbuffer, maar ook als gebied dat bijdraagt
aan de economie en leefbaarheid van het eilanden
en de kust. Het Waddengebied, wereldwijd van
betekenis voor de natuur (van Afrika tot Siberië),
internationale speler op het gebied van energie,
scheepsbouw, duurzame visserij en landbouw.
Toeristen uit vele landen zie je hier of om te
ontspannen of om rustig te genieten van al het
moois dat er te zien valt. Dat alles kan alleen door
nauwe afstemming tussen menselijk gebruik van
het gebied en de wens om waarden als rust,
ruimte en het open landschap te behouden. Die
afstemming vindt in 2050 nauwgezet plaats en is
niet altijd even gemakkelijk.
Twaalf was je destijds, in 2018. Flarden van het
gesprek van toen komen terug nu je zelf met je
kinderen over de kwelder loopt. Er waren
verwachtingen. Verwachtingen over de
toenadering tussen de havens, de visserij, de
recreatie en landbouw met de natuurorganisaties.
Maar ook nieuwe zorgen. Zoals de mogelijkheid
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dat op een zeker moment de Waddenzee zou
kunnen verdrinken als gevolg van de
zeespiegelstijging. Zorgen bij bewoners over de
invloed van windmolens op het landschap en hun
leefomgeving. Zorgen over de krimp en vergrijzing
in de omliggende dorpen langs de kust of de juist
groeiende druk van het toerisme op de eilanden.
Maar er kwam een nieuw perspectief voor de
bewoners langs de kust. En ook de Waddenzee is
er nog in 2050, robuust en veerkrachtig. De
fenomenale dynamiek van de Waddenzee heeft de
zeespiegelstijging goed bij kunnen houden, en ook
de komende halve eeuw zal dat het geval zijn. Zij
het soms een handje geholpen door de mens, door
zandsuppleties boven de eilanden en door de
natuurlijke aangroei van de Waddenzee te
stimuleren. Inmiddels kunnen we de
zeespiegelstijging en de mate waarin de kwelders
en platen mee kunnen groeien, ook beter
voorspellen dan in 2018 het geval was.
De Waddenzee is ook nog altijd de pleisterplaats
voor miljoenen vogels. Een indrukwekkend gezicht,
die massaliteit, die kan gedijen op de
soortenrijkdom en enorme biomassa onder water
en op de wadplaten. Deze is vooral te danken aan
succesvolle uitbreiding van het areaal zogenaamde
biobouwers, zoals zeegras en schelpdierbanken,
kraamkamers voor nieuw leven, in combinatie met
meer rust op de bodem. Enkele nieuwe vissoorten
hebben hun intrede gedaan. Sommige zijn
herintreders, nadat ze jaren niet meer waren
waargenomen, anderen soorten profiteren van de
hogere watertemperaturen.
Onderweg langs de kust heb je ook gezien dat de
Waddenkust een opmerkelijke transformatie heeft
doorgemaakt. De rust en de ruimte, het gevoel van
landschappelijke openheid en de oude historische
landschappen, zijn er nog steeds. Maar in de
dorpen, de havens en havensteden en op plekken
langs de dijk bruist het van energie. Zo zijn langs
de kust nieuwe ‘hotspots’ voor de beleving van het
Werelderfgoed verschenen en vinden toeristen die
de rust, het historisch landschap en de beleving
van het Werelderfgoed opzoeken, hun weg. Niet
overal, maar voldoende om bij te dragen aan
behoud van voorzieningen en het ontstaan van
nieuwe initiatieven. De havens hebben slim
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de

energiesector, in de circulaire economie en in de
ICT. Met het ‘Pact van Marrum’ in de hand hebben
ze telkens gezocht naar manieren om de economie
en ecologie tegelijk te versterken. De vissers zijn
doorgegaan op de ingeslagen weg van
verduurzaming en regionalisering, en worden ook
gezien als beheerders van het Wad. De stoere
Waddenzeedijken zijn nog steeds beeldbepalend
in het landschap. Soms versterkt met beproefde
methoden zoals we dat een halve eeuw geleden
ook al deden, op andere plaatsen zijn brede, rijke
of zelfs dubbele dijken ontstaan, Uiteraard veilig,
maar met ruimte voor recreatie, zilte landbouw,
nieuwe landschapsbeelden of nieuwe natuur. Zo
wordt nu veel breder naar de dijkzone gekeken
dan vroeger het geval was. Langs de dijk heeft
landbouw tijdig kunnen inspelen op de nieuwe
omstandigheden. Door slim om te gaan met het
beschikbare zoete water, en daar waar nodig zich
aan te passen aan de verzilting met nieuwe rassen
of nieuwe ‘zilte’ producten, laat de landbouw de
wereld zien hoe in laaggelegen gebieden
voedselproductie bij klimaatverandering mogelijk
blijft.
Op de Waddeneilanden is de recreatie en toerisme
nog steeds de belangrijkste sector, zonder daarbij
de eigen unieke waarden, cultuur en leefbaarheid
van de eilanden aan te tasten. Ten opzichte van 32
jaar geleden bieden de eilanden een duurzaam en
hoogwaardig kwalitatief aanbod passend bij het
Werelderfgoed. Ze zijn voor andere dorpen en
gemeenten in Nederland het voorbeeld geweest
hoe de zelfvoorziening van energie kan worden
georganiseerd. En dankzij een continue dialoog
met bewoners zijn oplossingen gevonden hoe om
te gaan met de zeespiegelstijging, wateroverlast
en droogte. Door in gesprek te gaan met
bewoners, vervoerders en toeristen zijn passende
vervoersconcepten gevonden die de
bereikbaarheid ook op de lange termijn
garanderen.
Er zijn ook activiteiten gestopt met het oog op de
toekomst van het Waddengebied. Met de
doelstelling de CO2-emissie in 2050 met 95% terug
te dringen en de ambitie in het Waddengebied om
koploper te worden in de circulaire economie, is
de gaswinning en andere delfstofwinning uit het
Waddengebied niet meer nodig >PM discussiepunt
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en beleidskeuze<. Ook andere activiteiten in de
ondergrond die kunnen leiden tot bodemdaling,
zijn gestopt om voldoende te kunnen meegroeien
met de zeespiegelstijging. Oude gasvelden en
bijbehorende infrastructuur worden nu benut voor
het balanceren van het energienet, de opslag van
energie en CO2 als grondstof.
Industriële activiteiten met grote ruimtelijke
gevolgen zijn sterk geconcentreerd, waarbij
clusters van bedrijven gebruik maken van elkaars
restproducten en zo werken aan een circulaire
economie. De industriële activiteiten in deze regio
staan bekend om hun innovatiekracht en worden
ondersteund door een innovatie- en
ontwikkelprogramma waarbij economische
ontwikkeling, natuurherstel en de leefbaarheid van
het Waddengebied voorop staan.
Deze ontwikkelingen vloeien voort uit de
consensus die sinds het begin van de 21ste eeuw
sterk is gegroeid: dat menselijke activiteiten
moeten bijdragen aan de kernwaarden van het
gebied. Maar ook andersom; dat de economie van
het Waddengebied zich kan ontwikkelen juist
dankzij een veerkrachtige Waddennatuur. Dat een
robuust ecologisch systeem juist mogelijkheden
biedt tot economisch 'oogsten' en er van te
genieten. De economische pijlers van het gebied
profiteren van de ligging aan het Werelderfgoed.
natuur, landbouw, industrie, visserij en toerisme
versterken elkaar. Mensen, plannen, projecten en
ondernemingen die deze principes omarmen zijn
meer dan welkom in het Waddengebied.
Ecologie en economie zijn in het Waddengebied al
sinds mensenheugenis verweven. Die
wisselwerking, is anno 2050 alleen maar sterker
geworden. Samen zorgen ze voor een gebied waar
het goed wonen is, waar voldoende werk is en
waar je ook van kan genieten.
Deze benadering is van invloed geweest op diverse
ontwikkelingen zoals de energietransitie die zo'n
25-30 jaar geleden in een stroomversnelling kwam.
Er is gezocht en gewerkt aan nieuwe
energietechnieken die zich voegen naar de
kernwaarden van het Waddengebied. Voor
grootschalige energieopwekking, buiten de
bestaande clusters van haven en
industriegebieden, die de ruimtebeleving sterk

beïnvloeden, bleek uiteindelijk geen plaats >PM
discussiepunt en beleidskeuze<. Dit heeft ook
consequenties gehad voor de ambitie. Het
Waddengebied zelf is zelfvoorzienend op het
gebied van energie. Maar met de aanlanding en
omzetting van energie vanaf de Noordzee via de
Eemshaven en Den Helder is het Waddengebied
netto-exporteur van fossielvrije energie >PM
discussiepunt en beleidskeuze<.
Een groot verschil met 32 jaar geleden is dat we
niet alleen maar kijken vanuit de natuurfunctie van
de Waddenzee, maar dat we het Waddengebied
en de overgangszones tussen de zee, de kust en de
eilanden breed benaderen, met alle functies die
daar een plek hebben. Waar vroeger de natuur
nog wel eens tegenover de economie werd
geplaatst, is het sleutelwoord nu: verbinding.
Verbinding tussen land en zee, verbinding tussen
ecologie, economie en leefbaarheid en daarmee
ook verbinding tussen bewoners, gebruikers,
bedrijven natuurorganisaties en overheden die
elkaars kernwaarden respecteren en wederzijds
versterken.
Makkelijk was dat niet altijd. Sommige keuzen
waren lastig. Soms door een gebrek aan kennis,
soms doordat belangen moeilijk verenigbaar leken,
of simpelweg door factoren die vanuit het
Waddengebied moeilijk te beïnvloeden waren.
Maar bewoners, ondernemers en bestuurders
begrepen wat nodig was. Ze zochten elkaar telkens
weer op, stimuleerden innovaties, realiseerden
nieuwe vormen van samenwerking, zorgden voor
een goede kennisontwikkeling en monitoring en
gaven ruimte aan nieuwe initiatieven.
Het is nu 2050. Honderd jaar geleden waren er nog
plannen voor inpoldering van de Waddenzee en
was het idee dat de mens de natuur maar beter
kon temmen. Nu zien we natuur, economie en
leefbaarheid als onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Er is heel veel veranderd sinds 1950.
En toch ook weer niet. De dynamiek blijft, van de
Waddenzee en in het Waddengebied. De
verandering is de enige constante, die elk jaar
weer nieuwe beelden laat zien. Het bleek mogelijk
in 2018 een beeld van 2050 te schetsen dat
richting gaf aan het handelen, zonder dat het
gezien werd als een blauwdruk.
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De Waddenzee in 2050
In 2050 is de Waddenzee een rijke zee die bruist
van het leven. Twee keer per dag voert de
vloedstroom zand en slib, en planktonrijk water
aan. Een groot deel van het zand en slib bezinkt.
De bodem van de Waddenzee is een mozaïek van
hard zand, slik, schelpenbanken en veenpakketten.
Biobouwers, zoals uitgestrekte oude
mosselbanken en zeegrasvelden, zijn volop
aanwezig en zijn rijk aan bodemleven. De
wadbodem zit vol wormen en schelpdieren. Ze
vormen een enorme voedselrijkdom waaraan
vissen en vogels zich tegoed kunnen doen.
Voor vissen is de Waddenzee een belangrijk paai-,
opgroei- en doortrekgebied. Alle kenmerkende
vissoorten, van jong tot volwassen, komen er voor
en de kraamkamerfunctie van de Waddenzee is
hersteld. Door stijging van de
zeewatertemperatuur kan er wel sprake zijn van
een verschuiving van vissoorten. Er zwemmen naar
ecologisch draagvlak predatoren zoals zeehonden,
haaien, roggen, bruinvissen en dolfijnen.
Voor de grote aantallen wadvogels in het gebied is
er voldoende aanbod van voedsel, en alle
gelegenheid om te foerageren, te rusten en te
broeden. De kwaliteit van de Waddenzee als
onderdeel van de internationale trekroute voor
vogels is daarmee geborgd.
Schoon en (voldoende) helder water vormt de
basis voor deze Waddenzee rijk aan biodiversiteit.
Vervuilende stoffen zoals medicijnresten,
pesticiden, zware metalen en plastics zijn tot een
minimum beperkt. De vertroebeling is weer op een
natuurlijk niveau en zuurstoftekorten treden niet
meer op.
In de Waddenzee is er ruimte voor menselijk
gebruik dat past bij de status van het natuurlijk
werelderfgoed. De bodemberoering door de
visserij is afgenomen en de bijvangsten in de
visserij zijn tot een minimum teruggebracht. Daar
waar baggeren nodig blijft om de bereikbaarheid
te garanderen , wordt gekeken hoe dit kan
bijdragen aan natuurherstel en het meegroeien
met de zeespiegelstijging.
Bewoners en bezoekers kunnen volop van de
Waddenzee genieten. Vogels kijken, wadlopen,

wadvaren, struinen over stranden en kwelders. Er
is volop ruimte voor natuurbeleving op zee en
langs de randen van het Wad zonder de bijzondere
natuur te verstoren. Goed gastheerschap door de
beheerder en zonering in goed overleg met de
gebruikers maken dit mogelijk.
De landschappelijke kernwaarden van nachtelijk
duister, rust en openheid en ook stilte zijn
vanzelfsprekend in de Waddenzee. Archeologische
vindplaatsen in de Waddenzee (wrakken,
verdronken dorpen en resten van historische
bedijkingen) zijn behouden.. Wrakken die door
erosie bloot komen te liggen zijn goed onderzocht
en beschermd en dragen bij als ondergrond voor
biobouwers.
De Waddenzee is een klimaatbestendig. De
wadplaten hebben een bufferende werking die
bijdraagt aan de waterveiligheid voor het hele
Waddengebied. Door natuurlijke aanslibbing –
aanvoer van voldoende zand uit de Noordzee en
natuurlijke invang van zand en slib – groeien de
wadplaten, de wadbodem en de kwelders mee
met de zeespiegelstijging. Nieuwe natuur langs de
randen van de Waddenzee en biobouwers dragen
bij aan de klimaatbestendigheid van de
Waddenzee.
De Waddenkust in 2050
In 2050 is de Nederlandse Waddenkust een
internationaal gewaardeerd gebied, ecologisch,
economisch én cultureel. Er is balans tussen
dynamiek en rust. Dynamiek in moderne
havengebieden en levendige dorpen en
havensteden, naast gebieden waarin rust, ruimte,
nachtelijk duister en fraaie vergezichten
domineren. De unieke ontstaansgeschiedenis is
zichtbaar in het oude cultuurlandschap.
De Waddenkust is een gewild woongebied. Rust en
ruimte, de ligging aan het Werelderfgoed in een
eeuwenoud cultuurlandschap zijn belangrijke
‘trekkers’ voor vestiging in het gebied. De
bevolkingskrimp en vermindering van het aantal
voorzieningen is opgevangen door een goede
bereikbaarheid en nieuwe combinaties van
voorzieningen. Er is volop werkgelegenheid in de
havens, landbouw en toerisme langs de kust.
Goede verbindingen maakt het een aantrekkelijk
woongebied voor forenzen. ZZP’ers en kleine
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ondernemers vinden hier een aantrekkelijk woonen werkklimaat mede dankzij de goede fysieke en
digitale verbindingen. De bebouwing is aangepast
aan de woonbehoeften (flexibel, duurzaam,
levensloopbestendig). Waar nodig zijn panden
gesloopt. De vele lokale initiatieven dragen bij aan
krachtige gemeenschappen en worden actief
ondersteund.
De havens hebben zich gespecialiseerd vanuit hun
natuurlijke kracht, zoals offshore, scheepsbouw,
visserij, energie, recycling, data en chemie. Binnen
deze specialisaties maakten zij een enorme
duurzaamheidsslag. Ze hebben goede logistieke
verbindingen met binnen- en buitenland voor
logistiek, data en energie. De havencomplexen
vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid
en de havensteden hebben een aantrekkelijk
maritiem karakter ontwikkeld. De havens en
daaraan verbonden bedrijven zijn CO2 neutraal en
internationale voortrekkers van de circulaire
economie. Daarnaast hebben de havens een
sterke positie verworven in het faciliteren van de
(inter)nationale (offshore) energietransitie.
In 2050 wordt de zone aan weerskanten van de
zeedijk integraal benaderd. Binnendijks en
buitendijks is ruimte voor innovatieve concepten
waar waterveiligheid, natuur, landbouw, slibinvang
en beleving van het Werelderfgoed samenkomen.
De risico’s van een stijgende zeespiegel, een
dalende bodem en extremere
weersomstandigheden zijn waar mogelijk
ondervangen door innovatieve dijkconcepten.

voorzieningen op slimme locaties voor de beleving
van het Werelderfgoed en historisch
cultuurlandschap maken dit mogelijk.
In het landschap is de strijd met het water terug te
zien in terpen of wierden, dijken, voormalige
eilanden en kreken. Aan deze cultuurhistorische
waarden zijn nieuwe iconen toegevoegd.
Landschapsprojecten die de unieke waarden van
de natuur, het landschap en cultuurhistorie
zichtbaar maken voor een breed publiek, hebben
een impuls gegeven aan de toeristische beleving
van het landschap en ondersteunen de
cultuurhistorische identiteit van het kustgebied.
Een nieuwe doelgroep van natuur- en
cultuurtoeristen bezoekt de Waddenkust, die goed
bereikbaar is. De veerhavens zijn niet uitsluitend
een opstapplek voor de veerboot naar de eilanden
maar ook recreatief aantrekkelijk; de omgeving en
de achterliggende historische havensteden
worden goed bezocht en er is veel te beleven. Van
en naar de veerhavens is gedifferentieerd vervoer:
snel en stipt voor bewoners en beroepsmatig
vervoer met goede aansluitingen, als meer op
beleving gericht voor de toerist.

Op zorgvuldig gekozen locaties, zoals het
Lauwersmeer, zijn meer geleidelijke natuurlijke
zones ontstaan, tussen land en water en tussen
zout en zoet. Dit zonder de zoetwaterbalans van
de landbouw in de omgeving te verstoren.
Hierdoor is het aantal broedende en foeragerende
wadvogels en de hoeveelheid jonge vis in het
kustgebied toegenomen. Daarbij versterken ze de
beleving van het Werelderfgoed langs de hele
Waddenkust.

De agrarische sector heeft nog steeds een
belangrijke toegevoegde waarde voor de
economische en sociale vitaliteit in de regio. Door
nauwe samenwerking tussen de agrarische sector,
chemische- en verwerkende industrie is een
biobased economie ontstaan. In 2050 heeft de
landbouw zich optimaal aanpast aan het
veranderende klimaat en vervult het een
belangrijke (internationale) voorbeeldfunctie.
Vasthouden en zuinig omgaan met zoet water en
het zoeken naar (en werken binnen) de
bandbreedte van de zouttolerantie van bestaande
gewassen wordt gecombineerd met nieuwe
rassen. In de laagstgelegen gebieden, waar de
verzilting onomkeerbaar is, zijn landbouwgebieden
ontstaan waar zich vormen van zilte landbouw en
aquacultuur (algen, schelpdieren) hebben
ontwikkeld.

Ook het buitendijkse kustlandschap van schorren
en kwelders is van nabij te ervaren. Er is volop
ruimte voor natuur-, landschapskunst en
cultuurbeleving zonder de bijzondere natuur te
verstoren. Grote en kleine recreatieve

De Waddenkust heeft een sterke export en
kennispositie op het gebied van teelten met een
hoge toegevoegde waarde, zoals pootaardappelen bloembollenteelt en aquacultuur. De kansen
die de teelt van nieuwe gewassen (sojavervangers,
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algen, zilte teelten en nieuwe non-food gewassen)
bieden, worden benut.

water is gegarandeerd. Op de eilanden zelf is het
transport CO2-neutraal.

De keuze om Noord-Nederland te maken tot de
nummer één ‘hub’ van waterstof, vraagt ook de
nodige hernieuwbare energie. Dit kan voor een
belangrijk deel door wind op zee. Dit is alleen
onvoldoende om de grote vraag naar
hernieuwbare energie te voorzien. Ook nieuwe
vormen van mobiliteit, de omslag van het gebruik
van gas door andere energiebronnen in de
bebouwde omgeving, industrie en in de landbouw,
vragen om hernieuwbare energie. Dit is gelukt in
de Waddenkust. Allereerst door een goede regie
met hulp van de cluster-venster-benadering.
Daarnaast wordt regelmatig onderzoek gedaan
naar het draagvlak van hernieuwde
energievormen bij bewoners. Doordat bewoners
nu mede-initiatiefnemer en eigenaar zijn
geworden van hernieuwbare energie zien we dat
er zonneakkers zijn ingericht, meer windmolens in
het landschap zijn ingepast, geothermie wordt
toegepast en op sommige plekken langs de
Waddenkust en Waddenzee het verschil tussen
zoet-zout en door de stromingsenergie wordt
benut voor het winnen van hernieuwbare energie.

De karakteristieke verscheidenheid in de natuur en
het landschap is behouden en verder ontwikkeld.
Weidevogels zijn weer volop aanwezig in het
poldergebied en agrariërs zijn nauw betrokken bij
het natuurbeheer op de eilanden. Vogels vinden
volop broedgelegenheden en
foerageermogelijkheden in de graslanden, het
aangrenzende duingebied en op de stranden.

De Waddeneilanden in 2050
In 2050 zijn de Waddeneilanden van wereldklasse.
De eilanden zijn sterke eenheden, mede dankzij de
sterke samenwerking tussen de eilanden onderling
en met de kustgemeenten.
De eilandbewoners vormen krachtige
gemeenschappen met een brede
bevolkingssamenstelling. Iedereen doet mee;
ongeacht leeftijd, inkomen of beperking.
Basisvoorzieningen zoals basisonderwijs, basiszorg
en huisvesting zijn aanwezig. De digitalisering
garandeert, in combinatie met voorzieningen op
andere eilanden en de vaste wal kust, een goede
bereikbaarheid van goed onderwijs en zorg. Er is
voldoende passende en betaalbare huisvesting
beschikbaar op de eilanden.
De bereikbaarheid van de eilanden is optimaal, de
veerverbinding als levensader is betrouwbaar,
betaalbaar en flexibel. Het vervoer is nu afgestemd
op de verschillende soorten reizigers. Medisch
noodzakelijk spoedverkeer door de lucht of over

Duinen en kwelders zijn verjongd en dragen bij aan
een hogere biodiversiteit. Zorgvuldig gekozen
locaties, zoals de eilandstaarten, bieden ruimte
voor herstel van natuurlijke dynamiek. Burgers en
ondernemers zijn hierbij actief betrokken.
Het eigen karakter van de afzonderlijke eilanden is
zichtbaar en herkenbaar in het landschap, de
architectuur, lokale producten, tradities en
evenementen. Elk eiland verbeeldt, waardeert,
beschermt en benut haar eigen materieel en
immaterieel cultureel erfgoed. De historie van de
eilanden, het maritieme verleden en de
verdwenen dorpen kennen brede bekendheid. De
eilanden zijn een voorbeeld van hoe de
zelfvoorziening van energie en water kan worden
georganiseerd. Er is volop ruimte om te
experimenteren en te vernieuwen. De eilanden
zijn zelfvoorzienend op het gebied van energie en
drinkwater, zonder dat dit heeft geleid tot
verdroging. De eilanden vervullen een
voorbeeldfunctie op het gebied van circulaire
economie. Door verregaande terugdringing van de
hoeveelheid afval en het hergebuik van
(rest)materialen is men er in geslaagd de cirkel
volledig te sluiten
De eilanden benutten de toeristische potenties
optimaal, zonder daarbij hun eigen unieke
waarden aan te tasten. De eilanden hebben hun
gastvrije uitstraling behouden en bieden een
duurzaam en hoogkwalitatief toeristisch aanbod
passend bij de Werelderfgoedstatus. Voor
bewoners en gasten is er een aantrekkelijke mix
van cultuurhistorie, evenementen en een rijke
natuur. De reis van de toerist is (waar gewenst)
volledig georganiseerd ‘van huis naar huisje’ of
hotel. De seizoen verbreding is optimaal
doorgevoerd.
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Het aanbod van overnachtingsmogelijkheden,
toeristische activiteiten en georganiseerde
evenementen is afgestemd op de draagkracht van
elk eiland: daar waar nodig zijn er grenzen gesteld
aan het toerisme en recreatie. Daarbij is de
werkgelegenheid op de eilanden in 2050 verbreed,
mede dankzij een sterke economische relatie met
de vaste wal kust.
De landbouw is kleinschalig, extensief en bestaat
uit geïntegreerde vormen, waarin combinaties
gezocht worden met het vasthouden van
zoetwater, natuurbeleving, energieopwekking en
recreatie en toerisme. Nieuwe vormen van
economische activiteit en ‘proeftuinen’ hebben de
ruimte op de eilanden, waarbij behoud en
ontwikkeling van natuur en landschap altijd de
uitgangspunten zijn.
De eilanden zijn, waar dat moet, tegen de
zeespiegelstijging beschermd door sterke dijken en
duinen, en, waar dat kan, door dynamisch
kustbeheer. Het strand en de duinen bieden
ruimte voor een meer dynamische
kustverdediging. Hierdoor is de landschappelijke
en ecologische variatie van de natuur vergroot.
Op de eilanden is extra aandacht voor het
vasthouden van zoet water voor landbouw en
natuur en het benutten van de zgn.
zoetwaterlenzen onder de eilanden.
Het Eems-Dollardgebied in 2050
In 2050 zijn ecologie en economie in het EemsDollard gebied met elkaar in balans. De
havenregio’s en industriegebieden in Delfzijl en
Eemshaven floreren, net als de veerkrachtige
natuur van het estuarium. Doordat de natuur weer
veerkrachtig is, is er ook ruimte voor het
maatschappelijk en economisch gebruik ervan, en
verbetert de kwaliteit van de leefomgeving. In
2050 wordt het beheer van de Eems Dollard
uitgevoerd door één beheerautoriteit
(Eemscommissie 2.0). Duitsland en Nederland
bepalen samen wat er in het estuarium gebeurd
Ook het gemeenschappelijk gebied met Duitsland
maakt in 2050 onderdeel uit van het UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee.
De Eems-Dollard is weer een groot, brak en slibrijk
slikkengebied. De omvang en diepte van het

estuarium zijn in evenwicht. Zandplaten en slikken
herbergen enorme aantallen kenmerkende dieren
in dit overgangsgebied van land naar water, en
zoet naar zout. Vorm en ligging van deze
leefgebieden veranderen voortdurend door de
werking van het water, in een proces van aanwas
en afslag van land. Menselijke ingrepen en
constructies belemmeren deze natuurlijke
processen zo min mogelijk. Dankzij goede
afspraken tussen Groningen Seaports, bedrijven,
natuurorganisaties en overheden en een
professionele scheepvaartbegeleiding zijn we in
staat dit estuarium ook bereikbaar te houden voor
de scheepvaart.
Zeegrasvelden en mosselbanken zijn terug in het
middendeel van het estuarium. Het oppervlak
natuurlijke kwelders is verdubbeld ten opzichte
van de situatie rond 2016. Op deze brakke
kwelders groeien planten als riet, fioringras, zulte
en zeebies. Geleidelijke overgangen tussen zoet en
zout en tussen land en water die zo essentieel zijn
voor de Eems-Dollard zijn rijkelijk aanwezig. Ze zijn
een levensvoorwaarde voor trekvissen als de fint,
rivierprik en stekelbaars.
Het water van de Eems-Dollard is in 2050 een stuk
minder troebel dan in 2019, zodat trekvissen voldoende zuurstof hebben om door te zwemmen
naar hun paaigebieden en er voldoende licht is
voor een gezond voedselweb. De hoeveelheid
algen in het water en op de bodem van de EemsDollard is weer toegenomen. Daarmee is er meer
voedsel beschikbaar voor zoöplankton,
schelpdieren en vislarven, waarvan uiteindelijk
weer grotere vissen, vogels en zeezoogdieren
profiteren. Het water is een stuk minder troebel,
maar niet helemaal helder, omdat dat niet bij het
estuarium past.
In 2050 is een structurele oplossing voor de
vertroebeling gevonden, waardoor er minder slib
het gebied binnenkomt, en het slib dat
binnenkomt wordt vastgelegd op kwelders en
platen. In tussenliggende periode is in het EemsDollard gebied is een slibeconomie op gang
gekomen: het overschot aan slib in het estuarium
wordt langs de kust ingevangen in combinatie met
natuurverbetering. Door slibinvang is het areaal
pionierkwelders binnendijks toegenomen en is
sprake van meer dynamiek en biodiversiteit op de
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bestaande kwelders. Het slib vindt nuttige
toepassing bij onder meer dijkversterking langs de
Waddenkust, bij structuurverbetering en ophoging
van landbouwgronden om bodemdaling en
inklinking door oxidatie te compenseren, en bij
infrastructurele werken door het toepassen van
bouwblokken gemaakt van slib.
In het Eems-Dollard gebied wordt in 2050 op grote
schaal duurzame energie opgewekt. Het gebied
speelt voor Nederland een bepalende rol in de
energieketen door het opwekken, aanlanden en
balanceren van duurzame energie. Dankzij de
grootschalige productie van duurzaam
geproduceerde elektriciteit zijn toepassingen
gerealiseerd om goedkoop waterstof te
produceren. De huidige energiecentrales en de
industrie zijn overgestapt op niet-fossiele bronnen
voor het opwekken van energie.
De beschikbare haventerreinen in de Eemshaven
en bij Delfzijl hebben een belangrijke functie in
een circulaire en biobased economie. De chemie is
vergroend door biobased producten te verwerken
als grondstof. Bedrijven verwerken en
hergebruiken grondstoffen en restproducten. Om
dat mogelijk te maken zijn binnen de
industriegebieden de noodzakelijke voorzieningen
aangelegd en hebben zich nieuwe bedrijven
gevestigd. Dankzij nieuwe verbindingen tussen de
bedrijven kunnen warmte, water en grondstoffen
worden uitgewisseld. De combinatie van
energiezekerheid en optimale beschikbaarheid van
dataverbindingen maken de Eemsdelta tot een
ideale vestigingslocatie voor bedrijven met een
hoog energieverbruik, zoals datacenters. Om alle
economische ontwikkelingen te kunnen faciliteren
is extra ruimte gevonden door de havens
landinwaarts uit te breiden.
De bereikbaarheid over weg, water, spoor en via
de ondergrondse infrastructuur is afgestemd op de
functie van het gebied. Nieuwe vervoersconcepten
en scheepstechnieken maken verdere
vaargeulverdieping overbodig.
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3

Kernwaarden, hoofddoelen en
integrale strategieën
De Waddenzee van Den Helder in Nederland tot
Esbjerg in Denemarken; uniek in de wereld.
Nergens ter wereld bestaat zo'n uitgestrekt en
gevarieerd gebied, waar de veranderingen van eb
en vloed, van water en sediment, dagelijks
merkbaar zijn. In Nederland is de Waddenzee
uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied,
begrensd met aan een kant een uniek terpen en
wierdenlandschap en aan de andere kant de
Waddeneilanden met hun eigen unieke identiteit
en kwaliteit.
Het Waddengebied heeft grote natuurwaarden en
is tegelijk een gebied waar mensen wonen, werken
en recreëren. Dat betekent soms keuzen maken,
maar ook het zoeken naar gezamenlijke
oplossingen door het verbinden van economie en
ecologie of het verbinden van beschermen en
beleven. En keuzen tussen ingrijpen in de
natuurlijk dynamiek, of proberen mee te veren
met die dynamiek.

Om deze keuzen te kunnen maken is in het
voorgaande hoofdstuk een richtinggevend
perspectief voor het Waddengebied en de
deelgebieden beschreven. Uit dat perspectief
komen een aantal kernwaarden, hoofddoelen en
integrale strategieën naar voren. Die beschrijven
we in dit hoofdstuk.
Op basis van deze kernwaarden, doelen en
ontwikkelpaden, beschrijft hoofdstuk 4 de
belangrijkste strategieën en bijbehorende
beleidskeuzen. In hoofdstuk 5 worden de
strategieën verbonden aan maatregelen voor de
korte-, middel- en lange termijn.
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Kernwaarden
 Dynamische natuur van de Waddenzee
inclusief overgangen naar de kust en de
eilanden.
 Rust, ruimte, stilte en duisternis.
 Waardevolle landschappen en cultureel
erfgoed in dorpen, steden, op eilanden, en in
zee.
 Visserij, havenbedrijfsleven, landbouw, energie
en recreatie als sterke en innovatieve
economische sectoren
Toelichting kernwaarden:
 Dynamische natuur. De Waddenzee kent een
grote dynamiek van water en sediment en bevat
een unieke levende natuur; een enorme omvang
en variatie aan soorten land- en waterdieren, van
eencellige organismen tot vissen, vogels en
zoogdieren. Die aspecten maken het gebied
wereldwijd uniek en leidden in 2009 tot de
aanwijzing van de Waddenzee als UNESCOWerelderfgoed. De drie natuurlijke eigenschappen
op grond waarvan de Waddenzee is aangemerkt
als Werelderfgoed (jong en oorspronkelijk,
morfologische dynamiek, variatie/omvang
biodiversiteit) vormen de basis voor het beleid in
de Waddenzee.
 Rust, ruimte, stilte en duisternis. >PM
tekstvoorstel RCE. O.a.: duidelijke contrasten
tussen bebouwings- en economische kernen en
ongebouwde omgeving.
 Waardevolle landschappen en cultureel
erfgoed. Het Waddengebied is een eeuwenoud
landschap, waarop de mens grote invloed gehad
heeft. Dit laat zich nog zien in cultureel erfgoed in
de kuststrook, op zee en op de eilanden, en in een
trotse bevolking. >PM verwijzen naar Biografie RCE
 Sterke en innovatieve economische sectoren.
>PM tekstvoorstel
Hoofddoelen
De hoofddoelstelling voor het Waddengebied:
 Kust, zee en eilanden zijn verbonden en
versterken elkaar
 Goed wonen, werken en recreëren, verbonden
met Werelderfgoed Waddenzee
 Economische sectoren excelleren, verbonden
met Werelderfgoed Waddenzee.

 Behoud en ontwikkeling van internationaal
verbonden natuur van wereldklasse
 Behoud en ontwikkeling van de unieke
waarden van landschap en cultureel erfgoed.
 >PM waterveiligheid en klimaatbestendigheid<
Onderdeel van het Waddengebied is de
Waddenzee (inclusief het estuarium). Hiervoor
blijft de hoofddoelstelling van de Structuurvisie
gehandhaafd:
 Duurzame bescherming van de Waddenzee als
natuurgebied.
 Duurzame ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied.
 Het behoud van het unieke open landschap.
Tien integrale ontwikkelstrategieën voor het
Waddengebied
1. Bij alle ontwikkelingen in het Waddengebied
worden natuur, economie en leefbaarheid aan
elkaar verbonden.
2. Kust, zee en eilanden worden met elkaar
verbonden (integrale kustzone). Voor natuur,
maar ook voor versterken van de leefbaarheid,
het omgaan met de klimaatverandering en
beleving van het Waddengebied.
3. Ontwikkeling van een rijke, dynamische
Waddenzee met een veerkrachtige en robuuste
natuur, met ruimte om gepast van te genieten
en duurzaam te oogsten.
4. Rust, ruimte, stilte, duisternis en historische
landschappen, worden afgewisseld met
dynamiek in havensteden en lokale
gemeenschappen.
5. Waddeneilanden en Waddenkust blijven veilig,
leefbaar en bereikbaar, met een hoogwaardig
kwalitatief aanbod voor toerisme en recreatie
passend bij de Werelderfgoedstatus.
6. Ecoport-havens ontwikkelen zich verder als
motor voor werkgelegenheid, duurzame
ontwikkeling, innovatieve centra, met respect
voor de natuur en de leefbaarheid.
7. Het Waddengebied wordt zelfvoorzienend op
het gebied van energie en zoetwater >PM
haalbaar?<, met respect voor de kernwaarden
van natuur en open landschap
8. Ontwikkeling naar een klimaatbestendige
landbouw, als drager van het landschap, met
een sterke exportpositie en koppelkansen voor
natuur en recreatie/toerisme.
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9. Verdere ontwikkeling van een visserij die past
bij de Werelderfgoed-status van de
Waddenzee, die bijdraagt aan de
werkgelegenheid, het beheer en de beleving
van het Waddengebied. >PM. Opname
hoofdelementen Brede Visie duurzame visserij
Waddenzee: dynamisch ondernemen
/aangepast aan natuur / ingebed in de regio /
regionaal geregeld<
10. Een gebied van Wereldklasse waar bewoners,
bedrijven, natuurorganisaties en overheden
met trots samen de verantwoordelijkheid
nemen voor een goed en efficiënt beheer van
het gebied.
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4

Thematische opgaven en
strategieën
Tegen de achtergrond van het hiervoor
beschreven perspectief beschrijft dit hoofdstuk de
belangrijkste opgaven en daaruit voortvloeiende
strategieën en beleidskeuzen voor de volgende
thema’s:
 Natuur van Wereldklasse
 Landschap en cultuurhistorie
 Omgaan met klimaatverandering
 Energietransitie in het Waddengebied
 Een leefbaar Waddengebied
 Het Waddengebied duurzaam bereikbaar
 Naar een duurzame Waddeneconomie (o.a.
havens, recreatie en toerisme, landbouw,
visserij)
 Overige thema’s (delfstoffenwinning, militaire
activiteiten)

4.1 Natuur van Wereldklasse
Het natuurbeleid van de Waddenzee is helder en
consistent: het is een internationaal natuurgebied,
waar de natuur duurzaam beschermd en
ontwikkeld wordt en het unieke open landschap
behouden wordt. Duurzaam medegebruik is
mogelijk mits dat natuur en landschap niet
aantast. Voor de Waddeneilanden en de
Waddenkust is natuur een van de dragende
functies. >PM Noordzeekustzone<
Ontwikkelingen en opgaven
Het waddenecosysteem is in het verleden door tal
van oorzaken veel van de natuurlijke veerkracht
kwijt geraakt. De evaluatie van de Structuurvisie
(2016) constateert dat de bescherming van de
Waddenzee als natuurgebied redelijk op orde is,
maar de ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied nog onvoldoende is gerealiseerd.
Tegelijk wordt er nu volop gewerkt aan
natuurherstel en verduurzaming van het gebruik.
Zo zorgen vispassages en de vismigratierivier in de
Afsluitdijk voor meer verbindingen tussen zoet en
zout. In het programma Eems-Dollard 2050 wordt
gewerkt aan natuurherstel van de Eems-Dollard,
en binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) experimenteren

waterschappen en Rijk met nieuwe dijkconcepten.
In samenspraak met de visserij is het areaal aan
gesloten gebieden in de Waddenzee uitgebreid.
Desondanks zijn er nog een aantal grote opgaven:
Bedijkingen, afdammingen en het afkoppelen van
grote kombergingen als de Zuiderzee en de
Lauwerszee hebben nog steeds grote invloed op
de verdeling van zand, slib en water. Er zijn weinig
overgangszones tussen zoet en zout en de zee
heeft weinig interactie met het achterland
vanwege harde overgangen. Daar ondervinden
trekvissen bijvoorbeeld hinder van.
Klimaatverandering heeft onvermijdelijke
invloeden zoals zeespiegelstijging en hogere
(water)temperaturen, met bijvoorbeeld een
veranderende soortensamenstelling. Met de
temperatuurstijging, menselijke introducties zoals
de Japanse oester en Amerikaanse mesheften,
(onbedoelde) verspreiding via bijvoorbeeld
schelpdiertransporten of ballastwater zijn exoten
in de Waddenzee geïntroduceerd.
De waterkwaliteit is verbeterd, maar voldoet nog
niet overal aan de huidige normen. Plastics en
resten van medicijnen zijn een nieuwe bron van
zorg.
Er zijn minder biobouwers in de Waddenzee
aanwezig dan vroeger. Zeegrasvelden zijn
nagenoeg verdwenen en de platte oester wordt
nog maar sporadisch aangetroffen. Aan de andere
kant gaat het de laatste jaren beter met de
droogvallende mosselbanken en lijken sublitorale
mosselbanken zich te herstellen. Ook de Japanse
oester als exoot heeft een belangrijke functie als
biobouwer.
De populatie aan bodemdieren is als geheel
redelijk stabiel. Er zwemt minder en kleinere vis in
de Waddenzee dan in de jaren zeventig. Een aantal
kenmerkende kinderkamersoorten, zoals schol,
tong en schar, zijn sterk achteruitgegaan,
waarschijnlijk o.a. vanwege de stijgende
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watertemperatuur. Tegelijk komen er soorten bij
die van warm water houden <voorbeelden>.
Broedvogels hebben het moeilijk; veel populaties
zijn gekrompen of bijna verdwenen door afname
van het broedsucces. Voor trekvogels geldt dat
meer soorten een negatieve trend laten zien dan
een positieve.
Zeehonden zijn daarentegen momenteel zeer
talrijk, maar andere kenmerkende predatoren,
zoals grote vissen, ontbreken.
Het Eems-Dollard estuarium is, door ingrepen in
het verleden als inpolderingen en kanalisatie van
de Eems, uit balans geraakt. Daardoor is het nu te
troebel en komen er op de rivier de Eems
zuurstofloze gebieden voor. Verder zijn er ook hier
te weinig geleidelijke overgangen tussen zoet en
zout water, en tussen land en water.
De eilanden kennen een grote en unieke
soortenrijkdom aan (beschermde) flora en fauna
en bijbehorende leefgebieden die voorkomen in
de duin-, polder- en kweldergebieden. Door de
relatie tussen de leefgebieden onderling en met de
Waddenzee te versterken wordt herstel en
versterking van de natuurwaarden van het hele
Waddengebied gerealiseerd. De verjonging van de
duinen en kwelders biedt mogelijkheden om het
areaal en biodiversiteit van deze systemen op de
lange termijn te waarborgen. Daar waar mogelijk
en gewenst krijgen deze leefgebieden weer ruimte
voor herstel van natuurlijke dynamiek, zoals de
eilandstaarten.
De opgaven voor natuur in het Waddengebied zijn
als volgt samen te vatten:
 Er is onvoldoende interactie tussen natuurlijke
systemen van de kust, zee en eilanden
 Er is onvoldoende geschikte ruimte voor vogels
om te broeden, rusten en foerageren.
 Trekvissen die de Waddenzee tijdelijk
bezoeken worden op hun pad tussen zoet en
zout water gehinderd, door gebrek aan
geleidelijk overgangen tussen land en zee.
 Het voedselweb is niet compleet; met name
sommige predatoren (grote vissen) en
biobouwers zoals zeegrasvelden en platte
oesters ontbreken. De visstand in de
Waddenzee is achteruitgegaan en de











kinderkamerfunctie van de Waddenzee is voor
allerlei soorten verminderd.
Hydromorfologisch is het systeem enorm in
beweging (zand, slib, troebelheid) door
menselijke ingrepen in het verleden, huidige
menselijke activiteiten en zeespiegelstijging.
Menselijke activiteiten, zoals visserij,
havenactiviteiten, baggeren en zandsuppleties,
zout- en gaswinning hebben nog steeds invloed
op het Waddenecosysteem.
Klimaatverandering heeft onvermijdelijke
invloeden zoals zeespiegelstijging en hogere
(water)temperaturen.
Ecologische functies en waarden worden
aangetast door invasieve exoten,
(micro)plastics, restanten van geneesmiddelen,
zware metalen en pesticiden.
Statische wet- en regelgeving maken werken
aan nieuwe oplossingen in een dynamisch
systeem ingewikkeld.

Strategieën
1. Vergroten van de natuurlijke dynamiek waar
het kan; voor een veerkrachtige natuur en
behoud van het waddengebied als
klimaatbuffer.
a. Ontwikkelen van een veerkrachtige
kustverdedigingszone (dubbele dijkzones,
rijke dijken, dynamische kwelders, brakke
natuur) in combinatie met andere functies
b. Verbeteren en creëren van zoet-zout
overgangen, herstellen van estuaria
c. Ruimte maken voor natuurlijke dynamiek
op de eilanden, o.a. voor het versterken van
de sedimentatie.
2. Verbeteren van de omstandigheden voor
biobouwers in de Waddenzee.
a. Versterken en stimuleren van de
ontwikkeling van structuren voor vestiging
biobouwers.
b. Realiseren van rijke dijken: biodiversiteit op
de aanwezige harde structuren langs de
randen van het Wad (dijken en dammen)
c. Verkennen kansen van kunstmatige riffen
d. Blijven inzetten op herintroductie van
biobouwers (leren door doen), met als
randvoorwaarde: rust op de bodem.
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3. Versterken van de ecologische samenhang in
het Waddengebied.
a. Inrichten binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen, met maatwerk voor recreatieve
beleving en behoud van voldoende rust
voor vogels.
b. Zorgen voor binnendijkse broedgebieden
en foerageergebieden voor wadvogels.
c. Stimuleren van paai- en opgroeiplaatsen
voor (trek)vissen, buiten- en binnendijks.
d. Ontwikkelen van zilte natuurgebieden voor
vogels, vissen, insecten en vegetaties. Waar
mogelijk in met combinatie met de
ontwikkeling van meer zoutresistente
gewassen of proefgebieden voor zilte teelt.
e. Versterken van de ecologische geschiktheid
van passages en stroomgebieden voor
vissen.
4. Verder inzetten op verduurzaming van gebruik
a. Slimmer omgaan met baggeren in de
Waddenzee door het verminderen van de
gevolgen van baggeren en verspreiden van
bagger (zie Hoofdstuk bereikbaarheid).
b. Verkennen effecten zandsuppleren buiten
de Waddenzee, op morfologie en ecologie
in de Waddenzee (zie Hoofdstuk omgaan
met klimaatverandering).
c. Bij visbeheer en visserij inzetten op een
gezonde visserijsector die de bodem in
delen van de Waddenzee met rust laat en
alleen het surplus uit het ecosysteem oogst
(zie H duurzame visserij).
d. Benut de mogelijkheden van nieuwe
windparken op de Noordzee voor invangen
en opkweken van schelpdieren en
ontwikkeling van andere teelten.
e. Stimuleren innovaties voor verduurzamen
van medegebruik.
f. Verminderen van de bedreigingen (exoten,
verontreinigingen zoals olie, plastic, licht
etc.).
g. Evalueren van huidige gesloten gebieden en
zoeken naar kansen voor optimalisering van
bestaande en nieuwe gesloten gebieden.
h. Benutten van de building with nature
aanpak daar waar passend.

5. Verder ontwikkelen van de kennis over het
Wadden-ecosysteem over meerdere sporen
(monitoring, evaluatie en onderzoek):
>PM verplaatsen naar hoofdstuk 6 Kennis<
a. Blijvend inzetten op leren-door-doen en
doen-door-te-leren.
b. Stimuleren en faciliteren consortia van
onderzoekers, beheerders en gebruikers.
c. Ontwikkelen en borgen van structurele
onderzoeksprogramma’s gericht op
systeemkennis (populatiedynamica,
interacties in het voedselweb en innovaties
voor duurzaam gebruik).
d. Ontwikkelen praktische kennis. Faciliteren
beheerders en gebruikers, consolideren
netwerken en platforms.
e. Monitoren status en trends op het juiste
schaalniveau (ambitiedocument
Basismonitoring).
6. Vergroten van sociaal-maatschappelijke
bewustwording: investeren in
kennisontwikkeling en draagvlak voor natuur.
7. Benutten van ruimte in wet- en regelgeving
voor nieuwe oplossingen bij natuurherstel, ook
in combinatie met andere opgaven (zoals
innovatieve dijkconcepten).
8. Verminderen vertroebeling Eems-Dollard tot
een natuurlijk niveau en werken aan meer
natuurlijke dimensies voor het estuarium:
a. Verbeteren verbindingen land-water en
zoet-zout.
b. Verminderen van de vertroebeling door het
versterken van de natuurlijke sedimentatie
en verwijderen van slib uit het systeem.

Gebiedsagenda Wadden2050, Basisdocument H1-4, conceptversie 8 november 2018

19

4.2 Landschap en cultureel erfgoed
Het Waddengebied heeft bijzondere
landschappelijke kwaliteiten en een rijke, bewogen
cultuurhistorie. Voor Nederland is het
Waddengebied de enige plek waar in deze omvang
rust, ruimte en nachtelijk duister als
landschappelijke kwaliteiten nog zo duidelijk
beleefd kunnen worden. Behoud en ontwikkeling
van de unieke waarden van het landschap is dan
ook een van de hoofddoelstellingen voor het
Waddengebied.
Ontwikkelingen en opgaven
Door inpolderingen en bedijkingen en het
ontbreken van grootschalige en hoge bebouwing
op de eilanden en langs grote delen van de
waddenkust is sprake van kan nog steeds
gesproken worden van een uniek open landschap.
Het landschap van het Waddengebied
weerspiegelt de verhouding tussen mens en zee.
Het gebied kent gedeeltelijke inpolderingen, zoals
Wieringen en delen van Texel, en restanten van de
oude damverbinding tussen Ameland en de vaste
wal zijn nog zichtbaar. Onder water en onder/op
drooggevallen land zijn vele wrakken te vinden.
Veel zeilende vrachtschepen en visserijschepen
zijn behouden gebleven. Nederland heeft de
grootste varende bruine vloot, wat de toeristische
havens een bijzonder karakter geeft. Het
Waddengebied kent tal van verdronken dorpen,
bijvoorbeeld in het Dollardgebied, en
ondergestoven dorpen op de eilanden.
>PM invoegen biografie Waddenzee/gebied RCE<
De historie van de Waddenkust laat zich niet altijd
even makkelijk lezen. De meest bepalende
blikvanger is ‘de dijk’ als scherpe grens tussen de
zee en het grootschalig open agrarische landschap.
Maar de kuststrook kent ook een rijke historie met
de terpen en wierden, de voormalige
Waddeneilanden, het nollenlandschap, oude
(binnen)zeeën, oude slaperdijken en dijkcoupures
in het land. De namen van vele dorpen: “…zijl”
(uitwateringssluis), “…werd” en “…werf”
(wierde/terp) weerspiegelen de voormalige ligging
van de dorpen aan zee. Om het verleden weer
zichtbaar en leesbaar te maken worden op
meerdere plekken kunstprojecten ontwikkeld. Ook

worden delen van de Atlantikwall (o.a. bunkers)
opgegraven uit de duinen en beleefbaar gemaakt.
Aandacht voor landschap en cultuurhistorie
versterkt de identiteit van een gebied en vergroot
de trots en betrokkenheid van bewoners. Op de
eilanden is de identiteit diepgeworteld. Aan de
kust is het identiteitsgevoel in relatie tot
verbondenheid met de zee beperkter. Culturele en
innovatieve initiatieven zoals Holwerd aan Zee, de
landschapskunst-benadering van Sense of Place,
het project ‘icoon Afsluitdijk’ van Daan
Roosegaarde versterken bestaande waarden en
leiden tot een hernieuwde waardering van
landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed.
Het verleden en de identiteit laten zich lezen in de
bebouwing en het landschap, bijvoorbeeld in
specifieke bouwtypen, verkaveling en bedijkingen.
Zo is te lezen hoe dit gebied van oudsher
gekenmerkt werd door landbouw, handel, visserij
en walvisvaart. Uiteraard veranderen gebouwen
van functie en vraagt dit om aanpassing en
verbouwing. Een zorgvuldige herbestemming van
vrijkomende karakteristieke panden als
boerderijen en kerken zorgen ervoor dat de
identiteit van het gebied behouden blijft. Dit is
bijvoorbeeld goed te zien in de herbestemming
van industrieel erfgoed, zoals de ontwikkeling van
Willemsoord in Den Helder. Daarbij is er ruimte
voor eigentijdse ingrepen in de gebouwen, de
toevoeging van een nieuwe tijdlaag.
Het open landschap en de duisternis, weidsheid en
rust zijn belangrijke waarden in het waddengebied.
Het behoud van het open landschap is deel van de
hoofddoelstelling van de Waddenzee. De evaluatie
van de Structuurvisie (2016) constateert dat het
open waddenlandschap (verder) aangetast is. En
voor de komende tientallen jaren zal de druk op de
ruimte alleen maar groter worden. Op de eilanden
staat het ruimtegebruik en de landschappelijke
kwaliteiten en identiteit onder druk door de groei
van het toerisme. Aan de kust is de druk op het
ruimtegebruik met name in de stedelijke/havenclusters aanwezig. De energietransitie gaat
veel ruimte vragen. Met name windparken en
solo-windturbines zijn duidelijk van invloed op de
openheid in het waddengebied. Maar ook grote
velden aan zonnepanelen hebben invloed op de
landschappelijke kwaliteiten. Dit levert
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toenemende maatschappelijke discussies op. Deze
ontwikkelingen moeten bewust begeleid worden,
met betrokkenheid van bewoners uit het gebied.
In grote delen van het Waddengebied is het
donker. Nachtelijk duister is een voorwaarde voor
het bioritme van mens en dier. Tegelijk is donkerte
een belangrijke kernwaarde van het
Waddengebied. Met de ondertekening in 2016 van
de Intentieverklaring ‘ Dark Sky Werelderfgoed
Waddengebied’ door 43 partijen in de regio is dit
ook erkend. Deze brede coalitie wil met concrete
maatregelen de lichtuitstoot verder reduceren.
Samengevat zijn de opgaven voor beleid voor
landschap en cultureel erfgoed in het
Waddengebied:
 Behouden van belangrijke waarden als
het open landschap, rust, stilte en
duisternis.
 Leesbaar en beleefbaar maken van
landschap en cultureel erfgoed zodat dit
bijdraagt aan de identiteit die uitgedragen
kan worden.
 Herkenbaar houden en inzetten van
landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten in relatie tot nieuwe
ontwikkelingen die ruimte vragen, zoals
de energietransitie, ontwikkelingen in de
landbouw en klimaatadaptatie.
 Versterken van verbondenheid
kustgebied en Waddenzee en behoud van
identiteit en eigenheid van de eilanden,
met name in relatie tot toename recreatie
en toerisme.
Strategieën
1. Versterken van een levend landschap en
cultureel erfgoed door behoud en
ontwikkeling:
a. Uitgangspunt bij behoud is dat
beschermen en behouden hand in hand
gaan met (mede)gebruik. Cultureel
erfgoed blijft onderdeel van het dagelijks
gebruik in het Waddengebied.
b. Definieer karakteristieke landschappelijk
elementen en cultureel erfgoed; wat
moet behouden blijven en waar richten
we ons op hergebruik en ontwikkeling
met respect voor het verleden. Het

c.

d.

aanbrengen van nieuwe tijdlagen kan
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.
In ontwerpateliers kunnen systeemkennis
en een gezamenlijk perspectief op
eenheid en verscheidenheid van het
gebied ontwikkeld worden, die richting
kunnen geven aan de ruimtelijke
ontwikkeling.
Een effectievere bescherming
bewerkstelligen van waarden als
‘openheid’, ‘duisternis’, ‘stilte’ en ‘rust’,
onder andere door deze juridisch beter te
definiëren.

2. Cultureel erfgoed en landschappelijke waarden
inzetten als inspiratiebron voor het oplossen
van opgaven en aansluiten bij de regionale
identiteit.
a. Informeren, inspireren en adviseren.
Gebruik hierbij handvatten als het
Masterplan Kust en Erfgoed. Zet Grutsk
op ‘e Romte, de Kwaliteitsgids Groningen
en de Leidraad voor landschap en
cultuurhistorie Noord-Holland in bij
planvorming zodat de ruimtelijke kwaliteit
wordt behouden en verder ontwikkeld.
Benut verhaallijnen, tradities en
technieken uit het verleden.
b. Geef de drie landschapseenheden van de
kustzone (terpen/wierdenlandschap,
duinlandshap en dijken) elk een eigen
benadering volgens het Masterplan Kust
en Erfgoed.
3. Vergroten zichtbaarheid van historische
verbindingen, landschappelijke kwaliteiten en
cultureel erfgoed.
a. Vergroot beeldbepalende
cultuurhistorische waarden, maak ze
zichtbaar in het landschap. Zoals oude
maren, zijlen, terpen en wierden, etc.
b. Zet cultureel erfgoed in bij het zoeken
naar verbindingen. Kijk bijvoorbeeld voor
wad en achterland naar overgangen die er
van oudsher zijn, zoals kwelders,
Noordpolderzijl, Holwerd, Zwarte Haan.
c. Verkennen mogelijkheden kleinschalige
nieuwe landschapsbeelden of
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belevingsmogelijkheden ter versterking
van de beleving van het Wad.
4.

Invulling en toepassing van de clustervensterbenadering.
a. Definiëren van de ligging van de clusters
en vensters en van ontwikkelprincipes
binnen deze clusters en vensters.
b. Onderzoeken en vastleggen op welke
manier energieopwekking mogelijk is in
de vensters voor openheid en welke
kleuren/nuances die openheid kan
hebben. Betrek bewoners bij deze
invulling, bijvoorbeeld door
belevingswaardenonderzoek.
c. Inzetten van een Waddenbouwmeester
met statuur die zorgt voor borging
landschappelijke kwaliteit.
d. Vergunningen voor energieproductie die
het landschap aantast in tijd beperken,
zodat deze energieproductie ook weer
verdwijnt als deze niet meer nodig is.

5. Verbeter de bescherming van maritieme
archeologie.
a. In kaart brengen van scheepswrakken en
andere archeologie, bepalen van de
bedreiging door onder andere erosie.
b. Bepalen welke archeologische
vindplaatsen/wrakken beschermd
moeten worden. Deze bescherming kan
leiden tot ruimte voor biobouwers.
c. Onderzoek wrakken die bedreigd worden
door erosie om de verhalen te ontsluiten.
6. Verkennen aanwijzing van (delen van) het
Waddengebied aan als cultureel werelderfgoed.
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4.3 Omgaan met klimaatverandering
Klimaatverandering en zeespiegelstijging kunnen
op de lange termijn directe gevolgen hebben voor
de kernkwaliteiten van het Waddengebied. Zowel
voor de dynamiek van de Waddenzee met
droogvallende en weer overspoelde Wadplaten,
het open landschap van dijken en duinen als voor
de soortensamenstelling in het Waddengebied.
In de recente geologische geschiedenis bleek de
Nederlandse kust dankzij natuurlijke sedimentatie
(het vastleggen van zand en slib) een grote
zeespiegelstijging aan te kunnen. Daarmee is een
dynamisch systeem ontstaan Daarnaast dragen de
Waddenzee, de eilanden, buitendelta’s en
kwelders als bufferzones bij aan de waterveiligheid
voor het hele Waddengebied. Verwacht wordt dat
de natuurlijke aanslibbing in de toekomst de
versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling maar
deels zal kunnen bijhouden. Daarmee staat de
klimaatbufferende werking onder druk. >PM check
met recent rapport Deltares<
Klimaatverandering is meer dan alleen de effecten
op de morfologie en de natuur van de Waddenzee.
Klimaatverandering leidt tot een versterkte
zoutindringing en verzilting, droogte,
temperatuurstijging en veranderende
neerslagpatronen, met nieuwe opgaven voor
klimaatadaptie in het Waddengebied.
Ontwikkelingen en opgaven
Op dit moment is door eerdere afsluitingen van de
Zuiderzee en de Lauwerszee en een trendmatige
ophoging van de bodem sprake van een sterke
ophoging van de kwelders, ten opzichte van de
zeespiegelstijging. De stijgingssnelheid van de
bodem is groter dan de zeespiegelstijging.
Gemiddeld wordt de Waddenzee steeds ondieper
en het areaal aan wadplaten wordt groter. Per
saldo is sprake van een netto-import van sediment
in de Waddenzee. Tegelijk nemen de natuurlijke
zandvoorkomens in de buitendelta’s boven de
eilanden af.
Vooralsnog laten de metingen in de Waddenzee
nog geen versnelling van de zeespiegelstijging zien.
Wel is de temperatuur van het zeewater al met
zo’n twee graden toegenomen en worden effecten
op de soortensamenstelling waargenomen.
Verwacht wordt dat de effecten van

klimaatverandering en zeespiegelstijging in de
toekomst zullen gaan toenemen. Het tijdpad en de
mate waarin is nog onzeker en hangt onder andere
af van het verminderen van de CO2-emissies en de
daarmee samenhangende opwarming. Bij een
weinig voortvarend mondiaal broeikasgasbeleid
zullen delen van de westelijke Waddenzee de
zeespiegelstijging mogelijk vanaf 2030 niet meer
kunnen bijhouden >PM check rapport Deltares.<
Op de eilanden en langs de Waddenkust is sprake
van zout grondwater. Dankzij het
neerslagoverschot in het Nederlandse klimaat
heeft zich boven dit zoute grondwater een
zoetwaterlens gevormd. Langs de kust wordt in de
zomerperiode deze zoetwaterlens in stand
gehouden door zoetwateraanvoer uit het
IJsselmeer. Landbouwgewassen zijn voor hun
vochtvoorziening afhankelijk van deze
zoetwaterlens. Als gevolg van bodemdaling en
klimaatverandering (zeespiegelstijging, droogte en
vochtverlies van gewassen door hogere
temperaturen) neemt de invloed van verzilting
toe, met mogelijke consequenties voor de
bodemstructuur en landbouwopbrengsten.
Zeespiegelstijging, bodemdaling en perioden van
droogte leiden ook tot gevolgen voor de
zoetwatertoevoer voor landbouw en industrie.
De dijken moeten voldoen aan de nieuwe
veiligheidsnormen, waarbij rekening wordt
gehouden met de klimaatscenario’s. Verder
moeten de eilanden met hun inwoners en vele
toeristen volledig toegerust zijn op de effecten van
klimaatverandering.
De basiskustlijn bij de eilanden wordt met behulp
van zandsuppleties in stand gehouden. Daarbij is
nog onduidelijk in hoeverre zandsuppleties effect
hebben op natuur van de Noordzeekustzone en
Waddenzee.
Naar verwachting zal de aankomende 10 jaar de
zoetwatervraag vanuit de industrie gaan
toenemen. Dit onder meer vanwege de
ontwikkeling van de productie van waterstof en
voor koeling van datacenters. De beschikbaarheid
van zoetwater is daarmee een vestigingsfactor
geworden voor deze bedrijven.
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Strategieën
>PM check gevolgen rapport Deltares voor
strategieën<
1. Monitoring. De centrale vraag is in welke mate
de bodem, platen en kwelders van de
Waddenzee mee kunnen blijven groeien met
de zeespiegelstijging. De hoofdstrategie is
voorlopig het monitoren en volgen van de
zeespiegelstijging en morfologische
ontwikkelingen van het Waddengebied.
2. Zandstrategie. De huidige strategie voor
behoud van de bufferende werking van de
Waddenzee wordt vooralsnog gehandhaafd.
Dit houdt in dat voor de veiligheid van de
eilanden en het blijven meegroeien van de
Waddenzeebodem met de zeespiegelstijging,
boven de eilanden zandsuppleties plaats
vinden. Uitgangspunt is het handhaven van de
basiskustlijn op de eilanden. Met pilots op de
buitendelta’s en monitoring wordt onderzocht
of het zand daarmee tijdig op natuurlijke wijze
naar de platen en kwelders van de Waddenzee
stroomt, en wat de (extra) zandsuppleties voor
ecologische effect hebben als gevolg van de
mogelijk veranderende bodemsamenstelling.
3. Dijken. Langs de Waddenkust van de eilanden,
Noord-Holland, Fryslân en Groningen bieden
waterkeringen bescherming tegen
overstromingen. Bij nieuwe dijkversterkingen
wordt actief gezocht naar mogelijkheden voor
een gebiedsgerichte en integrale aanpak. De
dijkzone wordt integraal benaderd. Op basis
van de ervaringen van de Projectoverstijgende
Verkenning Waddenzeedijken (POV) wordt bij
nieuwe veiligheidsopgaven gekeken waar
dijkversterking via innovatieve dijkconcepten
kan worden gecombineerd met natuurherstel,
recreatie en regionale economie.

overstromingsrisico’s door expliciet rekening te
houden met deze risico’s bij ruimtelijke
(her)ontwikkelingen. De essentie is dat elk
eiland zich voldoende beschermd weet tegen
wateroverlast en hittestress en bij een
eventuele ramp door dijkdoorbraken in staat is
zelfredzaam te zijn voor eigen inwoners en
toeristen.
5. Inzetten op extra onderzoek/pilots gericht op
versterken van natuurlijke sedimentatie. Door
de aanleg van dijken en het op de plaats
houden van de eilanden heeft de Waddenzee
minder flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Via binnendijkse en buitendijkse pilots, zoals de
dubbele dijk, slibinvang in combinatie met
cyclisch kwelderbeheer of binnendijks, meer
dynamiek op de eilandstaarten of het
stimuleren van biobouwers kijken we of we de
natuurlijke sedimentatie in de Waddenzee en
langs de randen kunnen versterken. Binnen de
bestaande regelgeving wordt de ruimte
gezocht voor het versterken van natuurlijk
sedimentatie ten behoeve van het meegroeien
met de zeespiegelstijging.
6. Zoetwater. Binnen het Deltaprogramma
ontwikkelen van een zoetwaterstrategie voor
de verschillende sectoren (landbouw, industrie,
drinkwater). Voor landbouw is deze
beschreven in paragraaf 4.7. Op de korte
termijn voorkomen van zoutindringing bij de
zeesluizen.

4. Eilanden. Voor ieder Waddeneiland wordt een
integrale veiligheidsstrategie opgesteld. De
strategieën gaan in op het suppletiebeheer
(voor en na 2020), klimaatadaptatie,
dynamisch kustbeheer, kwelderontwikkeling,
innovatieve dijkconcepten en
rampenbeheersing. De buitendijkse gebieden
worden minder kwetsbaar voor
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4.4 Energietransitie
>NB: paragraaf 4.4 is nadrukkelijk nog in
bewerking<
De energietransitie staat vol op de agenda van Rijk
en regio. Het Kabinet wil in 2030 de uitstoot van
CO2 met minimaal 49 procent terugdringen. Via de
zogenaamde sectortafels wil het Rijk met partijen
afspraken maken hoe de uitstoot te verminderen.
Begin juli 2018 zijn de eerste hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord bekend gemaakt. Na de
doorrekening van de plannen door het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) zullen de afspraken
verder uitgewerkt worden in concrete
programma’s.
Reeds in 2010 tijdens de 11e Trilateral Waddensea
Council in Sylt hebben Nederland, Duitsland en
Denemarken afgesproken te zullen streven naar
een CO2 neutrale Waddenzeeregio in 2030. In
2014 in de bijeenkomst van de Council in Tønder
en de Verklaring van Leeuwarden in 2018 is deze
ambitie herbevestigd.
De provincie Groningen streeft naar een duurzame
energievoorziening. 60% van het verbruik in 2035
hernieuwbaar opgewekt, in 2050 100%. Daarvoor
zijn op voorhand geen locaties aangewezen.
De provincie Fryslân streeft naar een duurzame
opwekking van 25% in 2025. In 2050 is Fryslân
100% onafhankelijk van fossiele brandstoffen. De
regio Noord-Holland Noord heeft de ambitie
uitgesproken reeds in 2040 energieneutraal te zijn.
Ontwikkelingen en opgaven
In het Waddengebied wordt volop gewerkt aan de
energietransitie en het werken aan CO2
neutraliteit. Het programma Eilanden op Eigen
Kracht (zelfvoorzienend in 2020-2030), het Project
Zero van Groningen Seaports (reductie
broeikasgassen met 95% in 2050 t.o.v. 1990), de
oprichting van verschillende energie coöperaties
en Ameland Duurzaam zijn belangrijke initiatieven
in het Waddengebied.
In relatie tot de ontwikkeling van het
Waddengebied zien we de volgende
ontwikkelingen en opgaven
 Meer windenergie op de Noordzee boven de
Waddeneilanden. Het Gemini offshore

windpark boven Ameland en Schiermonnikoog
is met een totale capaciteit van 600 MW één
van de grootste windparken ter wereld. De
volgende fase van het Gemini is reeds
vastgesteld voor ontwikkeling tussen 20242030. Mogelijk dat deze opgave nog groter
wordt. De infrastructuur om dat te ontsluiten
zal over de bodem van de Waddenzee lopen
(capaciteit leidingenstrook).
 Er zijn plannen om een deel van de duurzame
elektriciteit die binnenkomt vanaf de Noordzee
om te zetten in waterstof. Die waterstof kan
worden ingezet voor mobiliteit (OV) en
vergroening van de chemie (vooral als
grondstof, pas in latere instantie mogelijk als
brandstof).
 De energievraag elektrificeert: de afname van
de aardgasvraag wordt deels ingevuld met
(duurzame) elektriciteit. Ook de verschuiving
richting elektrisch- of waterstof transport
resulteert in een toename van de
elektriciteitsvraag. Het elektriciteitsnet in het
Waddengebied (dus ook in de Waddenzee) zal
daarvoor verzwaard moeten worden.
 Meer wind- en zonneparken in het
Waddengebied met gevolgen voor het
landschap en natuur
 Duurzame energieproductie in combinatie met
de wens tot zelfvoorzienendheid (in ieder geval
op de eilanden en in dorpen) leidt tot de wens
vraag en aanbod van elektriciteit lokaal op
elkaar af te stemmen met smartgrids,
collectieve opslagsystemen voor elektriciteit en
diversificatie van duurzame energiebronnen.
 Er zal meer biomassa worden omgezet. Als
bijstook, de productie van groen gas en in een
bio-raffinageketen t.b.v. de chemie. Dit kan
gevolgen hebben voor de landbouw in de
kustregio. Biomassa van de eilanden zal
worden verwerkt op de eilanden.
 De bedrijven die in de havenclusters gevestigd
zijn, of interesse hebben om dat te gaan doen,
willen graag hernieuwbare energie die in de
directe omgeving is opgewekt. Dat betekent
dat er in de omgeving vraag zal ontstaan naar
meer zonnevelden, windenergie of andere
vormen van duurzame energie.
 Op korte en middellange termijn zijn zonneenergie en windenergie nog steeds de
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dominante technieken. Nieuwe ontwikkelingen
zijn: energie uit oppervlakte (warmte/koude) c.q. zeewater (warmte/koude en/of stromings/golfenergie)
Lokale energiecoöperaties zijn een snel
groeiend fenomeen in Nederland. De
noordelijke provincies zijn koploper in deze
trend. Steeds meer dorpen en wijken hebben
een eigen lokale energiecoöperatie, waarbij de
krachten worden gebundeld in koepels per
provincie. Ieder Waddeneiland heeft inmiddels
een eigen energiecoöperatie. De coöperatieve
beweging in Noord-Nederland krijgt verder
vorm doordat provinciale koepels een eigen
coöperatief energiebedrijf hebben opgericht.

Samengevat zijn de centrale opgaven in het
Waddengebied:
 Hoe de energietransitie te realiseren met
respect voor de leefbaarheid van het gebied
voor bewoners en de bijzondere
kernkwaliteiten van het gebied.
 Hoe samen met bewoners, netbeheerders e.a.
invulling te geven aan de wens om
zelfvoorzienend te zijn, passend bij de
technische mogelijkheden en de bestaande
infrastructuur
 Ruimte te maken voor nieuwe en versterking,
aanpassing van de bestaande infrastructuur
voor de energietransitie en vermindering van
de uitstoot van broeikasgassen (aanlanding,
omzetting waterstof, balancerings-capaciteit,
experimenten, etc.).

nieuwe technieken, zodat innovatie de kans
krijgt. Bijvoorbeeld de Tidal Kite van
SeaQurrent. De ruimtevraag worden
afgestemd met andere gebruiksfuncties. In de
Waddenzee gebeurt dit uiteraard alleen voor
zover er geen significante schade aan natuur
en landschap kan optreden.

4. Clusteren. Openheid, duisternis en stilte worden
gezien als kernwaarden van het Waddengebied. De
energietransitie dient hierbinnen vorm te worden
gegeven. Uitgangspunt is de duurzame
energievoorziening m.n. waar het gaat om
windturbines te clusteren en daartussen vensters
open te laten waar geen windturbines worden
toegelaten. Deze cluster/venster benadering moet
verder uitgewerkt worden, in samenwerking met
gemeenten en provincies.
>PM: werken we in de gebiedsagenda de clustervenster benadering verder uit, of in vervolgtraject
door provincies en gemeenten?<
5.

Selectiviteit. Waddenzee: geen windmolens en
bouwwerken. Eilanden >PM: opties
windmolens eilanden in gebiedsagenda verder
uitwerken of in later/ander traject?<

6.

Actieve ondersteuning van dorpen en wijken
om zelfvoorzienend te worden, passend bij de
behoefte van bewoners en de bestaande
infrastructuur.

Strategieën
1. Op alle niveaus (tegelijk): besparen, duurzame
invulling warmtevraag uit bodem en
restwarmte, nieuwe energie en
opslagsystemen.
2.

Adaptieve sturing. Binnen het kader van de
uitvoering van de Gebiedsagenda wordt
stapsgewijs bepaald hoe die energietransitie
vorm kan krijgen, zodat kan worden
geanticipeerd op innovaties en nieuwe
ontwikkelingen.

3.

Ruimte om te experimenteren met nieuwe
technieken. Binnen het Waddengebied wordt
ruimte geboden om te experimenteren met
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4.5 Een leefbaar Waddengebied
Leefbaarheid en demografische ontwikkelingen,
zoals vergrijzing en krimp, zijn belangrijke thema’s
in het Waddengebied. Of het Waddengebied
leefbaar is hangt af van de persoonlijke situatie en
locatie.
Bij een leefbaar Waddengebied gaat het om de
mate waarin de omgeving aansluit bij de
behoeften van de mensen in het Waddengebied.
Dit betreft aspecten als de ontwikkeling van de
bevolking en beroepsbevolking, de mate waarin de
woningvoorraad aansluit bij de wensen, de
beschikbaarheid en vooral bereikbaarheid van
voorzieningen en de waardering van de omgeving.
Ontwikkelingen en opgaven
De demografische ontwikkelingen tussen 2002 en
2017 geven voor de Waddengemeenten een divers
beeld. In sommige gemeenten is de totale
bevolking min of meer stabiel gebleven. In andere
gemeenten is de bevolking matig tot sterk
afgenomen.
>PM invoegen plaatje en bronvermelding
Discussiepaper demografie en leefbaarheid<
De samenstelling van de bevolking is ook
veranderd. Er is over het algemeen sprake van
ontgroening, sterke vergrijzing en een afname van
de beroepsbevolking. In sommige gemeenten zijn
nog extra woningen nodig vanwege toename
eenpersoonshuishoudens en gescheiden gezinnen,
in andere gebieden geldt dit niet en staan huizen
leeg.
Volgens de prognoses is voor alle waddenkust
gemeenten bevolkingskrimp te verwachten. Ook
krijgen gemeenten te maken met een aanzienlijke
afname van de beroepsbevolking en een sterke
vergrijzing. Ook de Waddeneilanden hebben te
maken met vergrijzing en een onevenwichtige
bevolkingsopbouw. Op de eiland is er een tekort
aan (seizoens) arbeidskrachten.
Het aantal leerlingen op de scholen neemt af,
evenals het aantal leden voor verenigingen etc. Er
is daarom met name een afname te verwachten in
het aantal basis- en middelbare scholen,
kinderopvang en sportvoorzieningen, zowel op de
eilanden als langs de Waddenkust. Door de

vergrijzing is er juist een sterke toename van de
zorgvraag te verwachten, met bijvoorbeeld
voorzieningen als thuiszorg en woonzorgcentra.
Het gaat niet alleen om de beschikbaarheid van de
voorzieningen zelf, maar vooral om de
bereikbaarheid van de voorzieningen. De
meerderheid van de inwoners van het
Waddengebied is mobiel genoeg om
voorzieningen op enige afstand te kunnen
bereiken. Voor de minder mobiele groepen, zoals
kinderen, ouderen en minder draagkrachtigen, kan
dit een probleem zijn. Uiteraard speelt dit voor de
eilanden in versterkte mate vanwege het
eventueel noodzakelijke vervoer naar de vaste
wal.
Met betrekking tot de woningmarkt ontstaat langs
de kust een aanbodoverschot van woningen:
mensen die weg willen hebben moeite hun huis te
verkopen, vraag en aanbod sluiten niet goed op
elkaar aan, met leegstand en achterstallig
onderhoud tot gevolg. Voor de Waddeneilanden is
het omgekeerde het geval, mede omdat de
woningmarkt daar beïnvloed wordt door het
toerisme en tweede woningen. Hierdoor kunnen
eilanders en nieuwkomers moeilijker aan een
betaalbaar huis komen, waardoor jonge gezinnen
en starters zich niet kunnen vestigen.
De waardering van de fysieke omgeving als
onderdeel leefbaarheid hangt ook samen met het
onderhoud van de woningen in de buurt en van
het openbaar groen. Op bovenlokale schaal gaat
het ook om de waardering van het landschap.
Waar in Duitsland een vergelijkbare kustzone een
hoge waardering krijgt van bewoners en
bezoekers, wordt de Nederlandse waddenkust
maar beperkt gewaardeerd terwijl het de oudste
cultuurlandschappen van Noordwest-Europa
herbergt.
Samengevat is de centrale opgave: hoe kunnen de
Waddenkust en de Waddeneilanden een
aantrekkelijk woon- en werkgebied worden/blijven
als drager voor de leefbaarheid van het gebied?
Langs de kust zijn de opgaven met name het
behoud van vitale dorpskernen, het aanpassen van
woningen aan een veranderende behoefte
(levensloopbestendig, wonen met zorg,
energieneutraal) en bereikbare
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(basis)voorzieningen. Specifiek voor de eilanden
zijn de opgaven: betaalbare huisvesting voor
eilanders en nieuwkomers, een goede
bereikbaarheid, de aanwezigheid van
basisvoorzieningen in het onderwijs
(kinderopvang/primair onderwijs) en in de zorg
(tot de laatste levensfase), verbreding van de
economie en behoud van de leefbaarheid van het
eiland in relatie tot toerisme.
Strategieën
Het thema leefbaarheid is niet nieuw en specifiek
voor het Waddengebied. De krimpproblematiek en
bijbehorende strategieën spelen ook in andere
delen van Groningen, Fryslân, kop van NoordHolland. Sommige knelpunten (en
oplossingsrichtingen) zijn specifiek voor het
Waddengebied en gekoppeld aan de
bereikbaarheid en de kwaliteiten van het gebied.
Dit leidt vanuit de Gebiedsagenda tot de volgende
strategieën:
1. Basisvoorzieningen voor onderwijs en zorg. Op
de eilanden is het verdwijnen van een
basisvoorziening als onderwijs en zorg een
groter probleem dan aan de kust, vanwege het
gebrek aan direct bereikbare alternatieven.
Voor de eilanden geldt dat de wezenlijke
basisvoorzieningen op orde moeten zijn:
kinderopvang, basisonderwijs, zorg tot de
laatste levensfase. Voor vervolgonderwijs en
specialistische zorg zullen in combinatie met de
vaste wal naar slimme ICT-oplossingen moeten
worden gezocht (‘de digitale klas’ of ‘digitaal
spreekuur’).
2. Mobiliteit. Het verlies van nabije voorzieningen
is vooral een probleem voor weinig mobiele
mensen. Inzetten op doelgroepen vervoer,
flexibelere combinaties van mobiliteit (bv.
Mobility as a Service en Smart Mobility) en
mobiele voorzieningen (en combinaties
daarvan zoals het combineren van
pakketbezorging met een apotheek- of
boodschappenservice) zijn van belang.

mogelijkheden zijn tot forenzen. Zie het
hoofdstuk Duurzame Waddeneconomie.

4. Woningbeleid. De Waddenkust heeft te maken
met een aanbodoverschot van woningen,
terwijl er op de eilanden juist behoefte is aan
betaalbare huisvesting (woningtekort). Op de
eilanden is meer sociale en particuliere huur en
het bouwen van starterswoningen voor
permanente bewoning en huisvesting van
tijdelijke seizoensgebonden arbeidskrachten
nodig. Langs de waddenkust is een versnelde
doorstroom nodig. Dit vereist slim maatwerk
op lokaal niveau en een flexibele aanpak. Het
oplossen van het aanbodoverschot is daarbij
van belang, bijvoorbeeld via een sloopfonds of
transitiefonds.
5. Benut de kwaliteiten van het gebied. De
Waddenkust biedt karakteristieke, ruime en
betaalbare woningen in een aantrekkelijk
landschap. Ook de ligging van het
Waddengebied aan het Werelderfgoed biedt
kansen voor het versterken van de
leefbaarheid. Door herstel van de verbinding
met de Waddenzee, het ontwikkelen van de
Waddenkust tot een volwaardige toeristische
Waddenbestemming - naast en in combinatie
met de eilanden– en de ontwikkeling van het
gebied als een aantrekkelijk gebied om te
wonen en werken.
6. Versterken van de relatie tussen kust en
eilanden. Een optimale (digitale)
bereikbaarheid, een vraag gestuurde
bereikbaarheid voor forenzen en scholieren,
een gezamenlijke (toeristische) marketing.

3. Diversificatie van werkgelegenheid. Op de
eilanden is een diverser aanbod van
werkgelegenheid belangrijk, omdat er minder
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4.6 Duurzaam bereikbaar
Goede en betrouwbare bereikbaarheid van, naar
en in het Waddengebied is een basisvoorziening
voor bewoners en bezoekers op de eilanden en
langs de kust. Het is een voorwaarde voor een
goed vestigingsklimaat voor bedrijven en voor de
recreatie en toerisme op de eilanden en langs de
kust. In 2050 is de bereikbaarheid en mobiliteit in
het Waddengebied duurzaam, veilig en van
Wereldklasse.
Bij de bereikbaarheid van de Wadden speelt het
vaarverkeer een centrale rol. Dit vaarverkeer is
zeer divers; veerboten van en naar de
Waddeneilanden, vrachtschepen van en naar de
Waddenzeehavens, recreatievaart naar de
jachthavens en visserijschepen. Al deze schepen
maken gebruik van de beschikbare vaargeulen
en/of opengestelde gebieden.
Duurzame mobiliteit van het Waddengebied gaat
om veel meer dan varen. Het betreft de hele
vervoers- en logistieke keten, waaronder de
bereikbaarheid vanuit het achterland naar de
Waddenzeehavens en veerhavens en de
bereikbaarheid op de eilanden en langs de kust.
Ontwikkelingen en opgaven
De afgelopen decennia is om de bereikbaarheid
van het water te garanderen lokaal de
baggerinspanning (fors) toegenomen door
continue morfologische veranderingen in de
Waddenzee. De bodem komt de komende
decennia trendmatig sneller omhoog dan de
zeespiegel, het sterkst langs de kust van de
provincie Fryslân. Zo staat met name voor de
veerverbinding Ameland-Holwerd de kosten en
inspanning om de vaargeul op orde te houden
onder druk. Ook bij verschillende jachthavens op
de eilanden en langs de Waddenkust zijn de
baggerinspanningen relatief groot. Op andere
plaatsen is het baggerbezwaar afgenomen door
nieuwe technieken toe te passen.
Gelet op de morfologische ontwikkelingen zullen,
zonder innovatie, de baggerinspanningen in de
nabije toekomst verder toenemen om dezelfde
betrouwbaarheid en kwaliteit van de
bereikbaarheid te behouden, net als de effecten
op het ecosysteem en baggerkosten. Om dit te

voorkomen moet nagedacht worden over andere
oplossingen.
Er wordt al gewerkt aan de verduurzaming van de
mobiliteit in het Waddengebied. Dit gebeurt onder
meer vanuit de wens vanuit Rijkswaterstaat om in
2030 energieneutraal te werken, de toenemende
kosten voor brandstof en de wens om de
mobiliteit aan te passen aan de status en
uitstraling van het Werelderfgoed. Zo investeren
rederijen in schonere veerdiensten, kennen de
eilanden initiatieven waarbij een breed palet aan
mogelijkheden voor energiezuinig transport
aangeboden wordt en werkt de scheepvaart aan
de bouw van energiezuinige schepen.
Wat betreft overig vervoer zou meer gebruik van
OV vanuit maatschappelijk oogpunt een
verbetering betekenen. Maar in de praktijk neemt
het autoverkeer toe, zowel naar de eilanden als
naar de veerhavens. Dit leidt onder meer tot
congestieproblemen in Den Helder en
parkeerproblemen in Harlingen.
Strategieën
>PM. Aanscherpen nav discussie over baggeren
stuurgroep 28/11<
Het is niet mogelijk om eenduidige lange
termijnstrategieën te formuleren vanwege de
snelle en nog onzekere ontwikkelingen met
betrekking tot de ontwikkeling van de mobiliteit
(het gebruik van deelauto’s, smart-mobility, smartshipping en autonoom varen, buistransport, etc.).
Daarbij brengen de veranderende morfologische
dynamiek van het Waddensysteem en de effecten
van klimaatverandering op de morfologie
onzekerheid voor de lange termijn. Tegelijk zullen
bestaande afspraken voor de korte en middellange
termijn moeten worden gerespecteerd en gekeken
worden hoe het ‘bestaande systeem’ verder kan
worden verduurzaamd.
De strategieën zullen daarom gericht moeten zijn
op het op korte en middellange termijn
verduurzamen van het bestaande vervoersysteem
(tot circa 2030; optimaliseringsvraagstuk), alsmede
het zoeken naar ruimte om in te kunnen spelen op
nieuwe ontwikkelingen en oplossingen voor de
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bereikbaarheid op de lange termijn
(transitievraagstuk).
 Strategieën tot 2030
1. De Wadden als voorbeeldregio voor
verduurzamen van het huidige
mobiliteitssysteem. De elementen uit het
actieplan Duurzame Bereikbaarheid
Waddeneilanden (2017) zijn daarbij leidraad, te
weten:
a. Zero-emissie Waddenreizen. Stimulering
van schone schepen, minder vervuilende
auto’s op de eilanden, meer gebruik van het
OV, etc.
b. Vraag gestuurd reizen. Het aanbod
(vaartuig, vaarschema en vaartijd) is
afgestemd op de vraag van de verschillende
doelgroepen (eilandbewoners, forensen,
toeristen en goederen)
c. Eén loket, één vervoerketen. Inrichten van
één digitaal loket voor de hele reis (“van
huis naar huisje”) en het beter afstemmen
van vervoer in de vervoerketen. In
combinatie met een betere vermarkting van
het Werelderfgoed.
d. Beleving duurzaam Waddenreizen.
Versterking van de beleving van het
Werelderfgoedgebied tijdens de reis zelf.
2. Duurzaam baggeren, verspreiden en toepassen
van baggerspecie/slib. Om effecten op de
natuur te verminderen zal per
kombergingsgebied een strategie moeten
worden opgesteld.
3. Voor de korte en middellange termijn worden
de afgesproken diepten van vaargeulen
gehandhaafd. Daar waar baggeren noodzakelijk
is om de diepte en breedte te garanderen,
wordt de invloed op het ecosysteem en andere
gebruiksfuncties zoveel mogelijk
geminimaliseerd. Het Rijk stimuleert hiervoor
de toepassing van nieuwe technieken en draagt
zorg voor een uit ecologisch oogpunt optimale
situering van de verspreidingslocaties.
4.

in de Waddenzee worden verspreid.
Baggerspecie van elders mag niet in de
Waddenzee worden verspreid. Een
uitzondering geldt voor de Eems-Dollard, waar
slibwinning is toegestaan zolang dit bijdraagt
aan verbetering van het estuarium. Hierbij
worden de mogelijke effecten als gevolg van
(versnelde) zeespiegelstijging in acht
genomen. Op deze slibwinning wordt geen
domeingeld of belasting geïnd >PM bespreken
met Rijksvastgoedbedrijf en in stuurgroep
28/11<.
 Strategieën voor de lange termijn
Neem juist nú de tijd en ruimte voor een
verkenning naar ontwikkeling van een duurzaam
mobiliteitssysteem dat gebruikt maakt van de
dynamiek van de Waddenzee en adaptief is voor
nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunten daarbij
zijn onder meer de leefomgeving en economische
toekomstscenario’s van de eilanden, andere
vervoersmodaliteiten, een vraag-gestuurde
mobiliteit, een integrale beschouwing van de
mobiliteitsketen, vooruitlopend met nieuwe
technieken, betrokkenheid van bewoners en
ruimte voor experimenten.
In navolging van de Lange Termijn Verkenning
Holwerd-Ameland worden ook voor de andere
eilandverbindingen duurzame lange termijn
oplossingen verkend. Bij het zoeken naar
oplossingen blijft een optimale duurzame
bereikbaarheid van de havens en de eilanden
gewaarborgd. Wat het optimum is, kan echter
verschillen per haven, per verbinding, per
komberging, per doelgroep, per vervoerstroom,
per tijdstip. Per verbinding en komberging wordt
samen met vervoerders, bewoners, beheerders en
overheden een lange termijn verkenning gedaan
naar een optimale duurzame bereikbaarheid.

Niet-verontreinigde baggerspecie afkomstig
uit de Waddenzee en de rechtstreeks
daarmee in verbinding staande havens moet
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4.7 Duurzame Waddeneconomie
Ook in de toekomst zullen de huidige economische
dragers; havens, toerisme, landbouw en visserij,
de belangrijkste motoren van de economie in het
Waddengebied zijn. Daarnaast biedt de kustregio
een aantrekkelijke omgeving voor forenzen,
waarmee deze ook een belangrijke drager zijn voor
economische voorzieningen, zoals dienstverlening
en detailhandel.
Voor een toekomstbestendige duurzame
economie die bijdraagt aan een vitaal
Waddengebied is het belangrijk dat deze
economische dragers de ruimte krijgen om zich te
ontwikkelen en te innoveren. Randvoorwaarden
om ervoor te zorgen dat de bedrijven zich kunnen
blijven ontwikkelen zijn scholing en
kennisontwikkeling, ruimte voor vernieuwing en
ontwikkeling, voldoende arbeidskracht.
Een toekomstbestendige economie in het
Waddengebied is ook een economie die in
harmonie is met natuur en omgeving. Economie en
ecologie zijn in balans. De economische
ontwikkelingen gaan hand in hand met de
ontwikkeling van de natuur in het werelderfgoed
Waddenzee.
De economische dragers staan ook niet los van
elkaar. Juist in het Waddengebied zijn er goede
mogelijkheden om elkaar te versterken.
Verwerking van de producten in de regio zelf, het
verbinden van landbouw – visserij- horecadienstverlening, maar ook landbouw en energie is
een belangrijke opgave. Niet alleen bij de
productieketens, maar ook tussen overheden,
onderwijs, kennisinstituten en
belangenorganisaties.

4.7.1 Havens als motor voor
duurzame ontwikkeling
Verspreid langs de Waddenkust bevinden zich
grotere industrie- en visserijhavens. De havens en
de diverse bedrijven die zich rond deze havens
vestigen, vormen een belangrijke motor voor
economische ontwikkeling en bron van
werkgelegenheid.
De afgelopen jaren hebben de havens zich op hun
kernkwaliteiten ontwikkeld. De Eemshaven richt
zich als energie- en dataport op de grootschalige

opwekking en ‘aanlanding’ van energie. Rondom
de haven van Delfzijl is een sterk chemiecluster
ontstaan op basis van de delfstoffen zout,
magnesium en gas. Den Helder is bekend als
marine en offshore servicehaven voor olie en gas.
Harlingen heeft van oudsher een sterk cluster van
jacht- en scheepsbouw.
Visserij is in alle havens aanwezig. Met name de
havens van Lauwersoog, Harlingen en Den Oever
vormen regionaal belangrijke schakels voor de
visserijsector.
De veerterminals in Den Helder, Harlingen,
Holwerd, Lauwersoog en Eemshaven vormen de
toegangspoorten naar de Waddeneilanden.
Ontwikkelingen en opgaven
Vanaf 2002 – 2012 ontwikkelde de
werkgelegenheid van de bedrijven op de
havencomplexen zich minder dan het landelijk
gemiddelde van de havens. In 2013 wordt een
trendbreuk zichtbaar en groeit de
werkgelegenheid in de noordelijke zeehavens met
bijna 30% tussen 2013 en 2016.Er is sprake van
groei van de directe toegevoegde waarde van 1,3
naar 2,2 miljard euro in deze periode.
Het relatieve belang van de Waddenzeehavens zal
in de komende decennia verder toenemen. De
verwachting is dat de werkgelegenheid in de
havens zich verder ontwikkelt, ook ten opzichte
van omliggende regio’s. Daarmee neemt het
economisch belang van de Waddenzeehavens voor
de regionale economie en werkgelegenheid verder
toe.
De Eemshaven heeft zich de afgelopen 15 jaar
stormachtig ontwikkeld. De komst van een aantal
energieproducenten, de toename van de
hoeveelheid wind-offshore activiteiten en de
komst van datacenters hebben een grote
verandering van de Eemshaven laten zien. De
vergroening van de chemie, de inzet en productie
van waterstof, en nieuwe verbindingen tussen de
biobased chemie – en recyclingsclusters biedt
perspectief in Delfzijl.
De ambitie in Harlingen richt zich op
scheeps(om)bouw) van het kleinere segment,
waaronder plannen tot de bouw van moderne
zeilende vrachtvaart en ombouw van de
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visserijvloot. Toerisme en recreatie kent de laatste
jaren een flinke groei.
In de visserijhavens Lauwersoog en Den Oever
ontwikkelt het toerisme zich steeds verder, vooral
in relatie met de visserij. Voor de visserij is een
trend ingezet waar veel meer vis in de haven
wordt verwerkt en verkocht, al dan niet via
restaurants.
Den Helder heeft de ambitie om haar rol als
offshore servicehaven verder uit te bouwen, ook
voor wind. O.a. samen met de marine wordt
gekeken hoe het ruimtegebrek kan worden
opgelost. Vanwege de afvaarten van de veerboten
doen zich in Den Helder ongewenste parkeer
situaties voor waar ook het bedrijfsmatige verkeer
last van heeft. Ook in Harlingen en mogelijk in de
toekomst ook in Lauwersoog kan er tijdens het
seizoen parkeeroverlast ontstaan.
Sinds juni 2012 werken de havens, het
havenbedrijfsleven en havengemeenten samen
onder regie van de Raad van Advies
Waddenzeehavens. De inzet van de
Samenwerkende havens is om aan de hand van
het principe “economische groei = groen” de
havens verder te ontwikkelen. Daartoe werken de
havens samen met natuurorganisaties en de
andere Waddenzeehavens in Duitsland en
Denemarken.
Illustratie: Het Pact van Marrum
Met het Pact van Marrum (2018) hebben de
Waddenzeehavens met de Coalitie Wadden
Natuurlijk afgesproken te streven naar een Rijke
Waddenzee en Ecoport havens als bron voor
inkomsten en banen, waarbij steeds gezocht wordt
naar mogelijkheden waar economie en ecologie
elkaar versterken. Het leidt tot innovatieve
bedrijvigheid en duurzame economie van
wereldklasse, met respect voor de waddennatuur
en het monumentale omringende landschap.
De centrale opgaven voor de Waddenhavens zijn:
1. De realisatie van goede infrastructurele
voorzieningen zodat de havens zich verder
kunnen ontwikkelingen tot sterke duurzame
economische clusters, als internationale
koploper in op het gebied van de
energietransitie, biobased economie, waterstof

toepassingen, digitalisering en circulaire
economie, en als motor voor de regionale
economische ontwikkeling.
2. De Waddenzeehavens liggen aan het
Werelderfgoed Waddenzee, waarbij de
biodiversiteit nog altijd achteruitgaat. In
hoeverre kunnen de Waddenzeehavens, gezien
hun ligging aan het Werelderfgoed, de
Werelderfgoedstatus juist benutten, daar waar
bedrijven de natuur- en milieuwetgeving soms
vaak als knellend ervaren. En andersom: hoe
kunnen de havens ook bijdragen aan
versterking van het Werelderfgoed.
3. Naast het belang van economische
ontwikkeling en de ligging aan het
Werelderfgoed ligt er een opgave om de
havens te verduurzamen. Energiebesparing, de
productie en toepassing van schonere
brandstoffen en utilitaire netwerken stellen
nieuwe eisen aan de haveninrichting en de
omgeving.
Strategieën
1. Havens faciliteren en versnellen transities door
zich hierin te specialiseren
 Havens zetten in op hernieuwbare energie
lokaal op land en hernieuwbare
energieopwekking op de Noordzee.
 Havens zetten in op faciliteren van digitale
economie door ruimte te bieden voor
datacenters.
 Havens zetten in op vergroening van de
grondstoffen door inzet van circulair
gebruik van grondstoffen en
energiestromen (waterstof vervangt
aardgas).
 Verduurzaming van de scheepvaart en
visserijsector worden gefaciliteerd.
Voor de havenclusters wordt nieuwe bebouwing
zoveel mogelijk ingepast in de bestaande skyline.
Voor windmolens geldt dat de havengebieden
geschikt zijn als concentratiegebied (‘ Venster- en
clusterbenadering’) zo lang er passende technische
maatregelen worden genomen om vogelaanvaring
te voorkomen. >PM. Uitspraak op BKL-niveau.
Laten staan? Wel overeenstemming vanuit
Discussiepaper havens. En check: beleid tav
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windturbines of N2000? Waar is dit al
vastgelegd?<
2. Havens zetten zich in om de werkgelegenheid
in de regio te laten groeien
 Door samen te werken binnen de gouden
driehoek door de 3 O’s (onderwijs,
overheid, ondernemers)
 Doelgroepen worden actief
geïnteresseerd voor werk in de havens.
 Er is een aantrekkelijk woonomgeving
voor werknemers incl. goede
verbindingen met Groningen,
Leeuwarden, Amsterdammetropool.
 Er worden geen haventerreinen in de
Waddenzee aangelegd. Bij ruimtetekort
wordt deze evt uitbreiding van havens
landinwaarts gevonden. Voor
uitbreidingen wordt een integrale aanpak
gekozen, waarbij naast economische
wensen ook landschappelijke en
milieucriteria worden meegenomen. >PM
is beleidsuitspraak op Bkl-niveau. Laten
staan? Past wel onder strategie.<
 Bij optimalisatie van de bestaande havens
wordt gekeken hoe eventuele aanpassing
van de havenmond gerealiseerd kan
worden met oplossingen waar de natuur
ook beter van wordt (Building with
Nature).
3. Havens zijn optimaal en voor de lange termijn
verbonden, passend bij de vraag vanuit het
bedrijfsleven, het Waddengebied en de
maatschappelijke draagvlak voor deze
connectiviteit. >PM. Aanscherpen nav discussie
over baggeren stuurgroep 28/11<
 Havens blijven bereikbaar voor de
scheepvaart. De bereikbaarheid van
havens blijft gegarandeerd op de huidige
afmetingen (diepgang en breedte) en de
ontwikkeling is gericht op de
vermindering van de impact van baggeren
op de natuurwaarden in zee.
 Havens zijn ook bereikbaar per as. Lokale
combinaties van toerisme en werkverkeer
leiden niet tot congestie.
 Binnenvaart knelpunten zijn opgelost.
 Ondergrondse en bovengrondse
infrastructuur voor transport voor energie

(elektriciteit AC&DC, warmte en
waterstof) zijn aanwezig voor koppelingen
binnen sectoren en tussen sectoren.

4.7.2 Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme zijn de belangrijkste
economische sectoren op de eilanden en vormen
daar de motor voor de economie. Voor het
kustgebied ligt dit anders. Hoewel er recentelijk
ook hier sprake is van recreatiegroei in het
kustgebied, is het aandeel recreatie in de totale
werkgelegenheid nog steeds zeer bescheiden.
Ontwikkelingen en opgaven
De zee en het strand, de natuur, het historisch
landschap met de openheid, rust en ruimte en de
authentieke dorpen. Dit heeft de Waddeneilanden
tot een populaire toeristische bestemming
gemaakt.
De eilanden zien dat het aantal bezoekers
toeneemt. Daarentegen neemt de verblijfsduur af.
Hierdoor blijft het aantal overnachtingen stabiel.
Deze overnachtingen zijn bovendien ook meer
over het jaar verspreid (seizoen verbreding). Het
belang van het hoogseizoen is relatief kleiner
geworden, maar nog altijd goed voor de helft van
de overnachtingen. Daarnaast zijn de eilanden een
bestemming voor dagjesmensen, waarbij de
afstand (Terschelling en Vlieland) of de capaciteit
van de veerboot de regulerende factor is. O.a.
door de groei van het aantal evenementen is het
aantal piekmomenten door het jaar toegenomen.
Door seizoen verbreding, de inzet op kwaliteit in
plaats van kwantiteit en een regulering op het
aantal bedden/toeristische overnachtingen en de
capaciteit van de veerboot proberen de
Waddeneilanden bij te sturen op de groei van het
toerisme.
Voor het kustgebied ligt dit anders. Hoewel er ook
sprake is van recreatiegroei in het kustgebied, is
het aandeel recreatie in de totale werkgelegenheid
nog steeds bescheiden. In Duitsland waar de
dorpen langs de kust vaak direct verbonden zijn
met de zee, krijgt de kustzone een hoge
waardering van bezoekers. In Nederland worden
de Waddeneilanden zeer gewaardeerd, maar de
Waddenkust nog maar beperkt. Een integrale
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benadering van de kustverdediging kan een
toeristisch meer aantrekkelijk gebied opleveren.
Marconi-Delfzijl, de realisatie van de Zandige dijk
op Texel of, elders in Nederland, de versterking
van de Hondsbossche zeewering laten dit zien.

De toeristische beroepsvaart breidt momenteel uit
met kans op overlast en toename van verstoring,
vooral in geluid als snelheid. Uitgangspunt blijven
de wettelijke eisen voor snelheid, geluid en
verstoring. Handhaving is hier een aandachtspunt.

De aanwijzing van de Waddenzee als UNESCO
Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen om het
Waddengebied beter op de toeristische kaart te
zetten, zowel nationaal als internationaal. Door de
gezamenlijke marketingorganisaties en de
provincies wordt hier nu volop aan gewerkt. De
opgave hierbij is hoe dit predicaat vooral in het
kustgebied beter benut kan worden om daarmee
een positieve impuls te geven aan de
sociaaleconomische vitaliteit van het
Waddengebied.

Strategieën

Specifiek voor de Waddeneilanden, is dat de sterke
recreatiesector op de eilanden enerzijds zorgt voor
werkgelegenheid en economisch perspectief,
terwijl het anderzijds leidt tot een (te) eenzijdige
economische structuur en een disbalans op de
woningmark. Tegelijkertijd speelt op de eilanden
de vraag of de grenzen van de recreatieve groei
tijdens het hoogseizoen niet bereikt zijn.
Op de Waddenzee zelf neemt de recreatie toe. De
recreatievaart, degenen die met een eigen of
gehuurde boot het Wad opgaan, stabiliseert al een
tiental jaren. De toeristische beroepsvaart, bedrijven
die tegen betaling mensen over het Wad vervoeren
met watertaxi’s’, RIB-boten en zeehondentochten,
groeit daarentegen.
Met het Pact van Rede hebben overheden, de
recreatievaart- en natuurorganisaties afspraken
gemaakt om de verstoring van vogels en zeehonden
zoveel mogelijk tegen te gaan en tegelijk een manier
gevonden waarbij de recreatievaart in voldoende
mate gebruik kan maken van de Waddenzee. Daarbij
zijn o.a. in het Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018
verschillende monitoring en educatieve projecten
opgezet en uitgevoerd. Met het Actieplan
vaarrecreatie is, in vervolg op het Convenant
Vaarrecreatie uit 2007, een basis gelegd voor een
verantwoorde uitbreiding van het aantal ligplaatsen
in de jachthavens langs de Waddenzee. Door de
ontwikkeling in de vaarrecreatie bleek uitbreiding van
het aantal ligplaatsen uiteindelijk niet nodig. >PM
Actieplan vaarrecreatie loopt af<

>PM. Aanscherpen n.a.v. discussie over
recreatie/toerisme stuurgroep 28/11<
1. Versterken van de recreatieve waarde van de
Waddenkust door herstel van de relatie tussen
de Waddenkust en de Waddenzee als drager
voor sociaaleconomische vitaliteit.
a. Vergroting van het voorzieningenaanbod
gericht op de beleving van de natuur en
cultuurhistorische waarde. Een groter en
meer gevarieerd aanbod in beleving en
meer gevarieerde voorzieningen zijn nodig
als basisinfrastructuur om toeristen te
trekken. Nieuwe ‘hotspots’ als het
Afsluitdijk Wadden Centre, het
Werelderfgoedcentrum Lauwersoog en
mogelijk Holwerd aan Zee, zijn nodig om
toeristen ook meerdere dagen in het gebied
te houden.
b. Een integrale benadering van de kustzone,
waar waterveiligheid, natuurontwikkeling,
landbouw in verziltende omstandigheden
en recreatie meer worden gecombineerd,
versterkt de aantrekkelijkheid van de
kustzone. Bestuurlijk, juridisch en financieel
worden actief de kansen gezocht om de
opgaven te combineren, zowel binnen- als
buitendijks. De ontwikkeling van een
gezamenlijk programma integrale
kustontwikkeling wordt hiervoor verkend.
>PM. Is dit hoofdstuk de juiste plek voor
strategie integrale kustzone?<
c. Versterken van de verbindingen langs en
naar de kust. Hierbij gaat om het realiseren
van ontbrekende recreatieve water-,
wandel en fietsverbindingen langs de kust
en van de dorpen naar de Waddenzee. Ook
nieuwe vormen van vervoer (elektrische
fietsen bij knooppunten) en het optimaal
verbinden van het OV-netwerk met
verschillende vormen van vervoer, zijn van
belang.
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d. Versterking van de beleving van het
maritiem karakter van visserijhavens en
havensteden. Onderdeel daarvan is het
zoeken naar oplossingen voor de
verkeersafhandeling bij veerverbindingen
(Den Helder en Harlingen) en het
verbeteren van de Waddenbeleving bij de
terminals.
e. Benutten van de kwaliteit van de terpen en
wierden, incl. in de Kop van Noord-Holland.
2. Versterken van de kwaliteit van het
recreatieaanbod op de Waddeneilanden.
a. Inzet op verduurzaming en
kwaliteitsversterking van het recreatieve
aanbod, passend bij een Werelderfgoed en
de duurzaamheidsambities van de eilanden.
b. Verlenging van het seizoen. Door in te
zetten op seizoenverlenging kunnen de
Waddeneilanden hun recreatieve capaciteit
(en daarmee werkgelegenheid) vergroten
zonder dat dit tot ‘overvolle eilanden’ leidt.
c. Inzet op verbreding van werkgelegenheid.
Gedacht kan worden aan activiteiten zoals
onderzoek, innovatie, kenniscentra. Het
onderzoekscentrum op Schiermonnikoog,
Waddencampus op Ameland, LAB Vlieland
en de zeevaartschool op Terschelling zijn
goede voorbeelden.

b. Ter bescherming van flora en fauna worden
delen van de Waddenzee het gehele of een
deel van het jaar gesloten voor menselijke
activiteiten. Vanwege de dynamiek van de
Waddenzee kan de begrenzing van de
gebieden worden aangepast aan de
feitelijke situatie (‘dynamisch zoneren’).
c. Kleine jachthavens voor de recreatievaart
blijven bereikbaar.
d. De recreatievaart kijkt samen met
Rijkswaterstaat en havenbederijven of
medegebruik van bestaande
havenfaciliteiten als vluchthaven mogelijk
is.
e. De recreatieve beroepsvaart is mogelijk
binnen de wettelijke kaders voor geluid,
snelheid en het tegengaan van verstoring
van zeehonden en vogels. Partijen bekijken
of het mogelijk is handhaving hierop te
verbeteren, of dat andere afspraken
mogelijk zijn.

3. Vermarkten van de Werelderfgoed.
Na de ontwikkeling van trilaterale Sustainable
tourism strategy in 2014 werken de
Waddenprovincies en marketingorganisaties
aan een gezamenlijk programma Vermarkten
Werelderfgoed om het Waddengebied als
(inter)nationale duurzame toeristische
bestemming te positioneren. Daarbij ligt de
nadruk voor de marketing op de kust. Het
programma is sinds juli 2018 in uitvoering.
4. Waarborgen van een goede balans tussen
vaarrecreatie op de Waddenzee en verstoring.
a. Het Pact van Rede uit 2008 en 2014 is een
samenwerkingsvorm tussen organisaties
van vaarrecreatie en natuur. Partijen
streven erna deze vorm van samenwerking
te continueren.
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4.7.3 Landbouw
Het agrarische landschap is kenmerkend voor de
identiteit van het Waddengebied en de landbouw
is een belangrijke economische drager in het
gebied. De sector heeft een gevarieerde structuur:
relatief grote gespecialiseerde bedrijven in het
kustgebied, kleinschaliger bedrijven op de eilanden
en Wieringen.
Langs de vaste wal/kuststrook in het
Waddengebied is de grondgebonden grootschalige
landbouw, en met name de akkerbouw, de
belangrijkste economische sector. De
pootaardappel behoort economisch gezien tot de
belangrijkste teelt langs de Gronings Friese kust
met een belangrijke exportpositie.
In de Kop van Noord-Holland vindt grootschalige
bollenteelt plaats met een sterke positie op de
wereldmarkt. Op kleinere schaal zijn er ook in
enkele andere Waddengemeenten
bloembollentelers actief. Op enkele, specifieke
locaties (Sexbierum/Berlikum en de
Wieringermeer) vindt glastuinbouw plaats.
De agrarische bedrijven op de eilanden en
Wieringen zijn veelal multifunctioneel,
kleinschaliger en meer verbonden met natuur,
zorg, recreatie en toerisme.
Ook de melkveehouderij speelt in de kustgebieden
en zeker op de eilanden een belangrijke rol.
Ontwikkelingen en opgaven
Sinds 2010 is het aantal landbouwbedrijven in het
Waddengebied afgenomen (per saldo met bijna 10
procent). In dezelfde periode is het oppervlakte
aan landbouwgrond vrijwel gelijk gebleven en is de
geproduceerde toegevoegde waarde met 10
procent gestegen.
De primaire opgave voor de landbouw in het
Waddengebied is de beschikbaarheid van
voldoende zoetwater. Dankzij het
neerslagoverschot in het Nederlandse klimaat
heeft zich een zoetwaterlens gevormd boven dit
zoute grondwater. Landbouwgewassen zijn voor
hun vochtvoorziening afhankelijk van deze
zoetwaterlens. Als gevolg van zeespiegelstijging,
bodemdaling en veranderend klimaat (hogere
temperaturen en grilliger neerslagpatroon met
extremen) neemt de invloed van zoute kwel toe.

Dit vergroot het risico op het verdwijnen van de
zoete regenwaterlens en zout water in de
wortelzone.
Andere opgaven in relatie tot de landbouw zijn: de
behoefte vanuit natuurherstel en de beleving van
de Waddenkust aan een meer dynamische
kustzone (land-water, zoet-zout), het behouden
van duisternis, de bijdrage van de landbouw aan
de afname van de CO2 productie en koppeling met
vergroening van de chemiesector, alsmede het
versterken van de verbondenheid van de
producent en de samenleving (regionale markt).
Strategieën
De grootschalige pootaardappelteelt, akkerbouw
en bloembollenteelt langs Waddenkust blijven ook
in de komende jaren de belangrijkste
landbouwsectoren. Om ook in de toekomst
perspectief te houden zal het vasthouden en zuinig
omgaan met zoetwater en ook het zoeken en
vergroten van de zoutresistentie van (reguliere)
gewassen steeds belangrijker worden. Zilte teelt,
of zelfs vormen van aquacultuur, langs de randen
van de Waddenkust blijft voorlopig een
nichemarkt, die de moeite waard is om te
versterken. In laaggelegen gebieden, waar de
verzilting onomkeerbaar is, wordt ruimte gemaakt
voor pilots en kennisontwikkeling.
Afhankelijk van de omstandigheden qua verzilting
wordt voor de landbouw langs de Waddenkust
ingezet op een driesporenbeleid:
1.

Voor de reguliere landbouw is het beleid
gericht op het voortzetten van de huidige
landbouwteelt in de gebieden die zich hier het
beste toe lenen. Een toekomst bestendig
regionaal waterbeheer, waarbij er een
evenwicht is tussen aanvoer en gebruik van
zoet water. Inzet op behoud van de
zoetwaterbel en een water-neutrale
bedrijfsvoering (vasthouden van water en
inzetten van spaarwatertechnieken) zijn hier
belangrijke uitgangspunten.

2.

Binnen de grootschalige reguliere teelt is
kennisontwikkeling en gerichte innovatie
nodig naar (de bandbreedte van) de
zouttolerantie van bestaande gewassen, in

Gebiedsagenda Wadden2050, Basisdocument H1-4, conceptversie 8 november 2018

36

combinatie met het ontwikkelen van nieuwe
gewassen/rassen en het toepassen van
verschillende teelttechnieken. Dit biedt de
kans om ook op de lange termijn de
internationale koppositie van het gebied in de
pootaardappelteelt te behouden en te
verstevigen.

7.

Verkennen verbreding economische
activiteiten irt natuur en recreatie-toerisme.
De ligging van de landbouwbedrijven tussen
kwetsbare natuurgebieden op de
Waddeneilanden benadrukt het belang van de
verdere verduurzaming van de landbouw.
Daar tegenover staan goede kansen voor
verdere verbreding naar andere economische
activiteiten, agrarisch natuurbeheer (herstel
weidevogels) en nicheproducten, zeker
wanneer dit wordt bezien in combinatie met
de recreatief-toeristische aantrekkingskracht
van de eilanden.

8.

Andere strategieën voor de landbouw zijn:

Samen met andere partijen verkent de
landbouw in hoeverre de lichtuitstoot verder
kan worden beperkt bij huidige en
toekomstige landbouwactiviteiten in het
Waddengebied. >PM. Aansluiting van
landbouw bij Dark Sky Werelderfgoed
Waddengebied<.

4.

Illustratie: Boeren op Schiermonnikoog

3.

In delen van het Waddengebied die zich
daarvoor lenen (laaggelegen gebieden langs
de kust waar de verzilting onomkeerbaar is)
wordt ruimte geboden voor experimenten
met zilte teelt en vormen van aquacultuur.
Economisch zullen deze vormen van teelt
vooralsnog bescheiden blijven en in sprake
van een transitie periode. Kennisinstellingen,
overheden en bedrijven ondersteunen deze
transitie om te komen tot sluitende
businesscasus.

Verkennen hoe landbouw kan bijdragen aan
energietransitie. Het gaat hierbij om de
transitie van landbouwbedrijven naar energie
producerende bedrijven voor zonne- en
windenergie, binnen het beleid voor de
clusters en vensters’, zie paragraaf …_).

5.

Verkennen hoe landbouwbedrijven kunnen
bijdragen als leverancier van
reststoffen/biomassa voor de biobased
chemie in Noord-Nederland. Chemport
Europe is daarin een sterke ontwikkeling.
Aandachtspunt is dat deze ontwikkeling geen
consequenties heeft voor de bodemstructuur
en bodemvruchtbaarheid.

6.

In combinatie met de Werelderfgoed
marketingstrategie (paragraaf 4.7.2) kan de
verbondenheid van producten en diensten
met het Waddengebied verder worden
versterkt. Zo kan ook de toegevoegde waarde
van het product worden vergroot. Het draagt
bij aan de gebiedseigen identiteit en
kwaliteiten en daarmee ook aan de
aantrekkelijkheid van het kustgebied voor
toerisme. Het ontstaan en opschalen van
regionale voedselmarkten wordt bevorderd.

In april 2018 hebben boeren,
Natuurmonumenten en de gemeente
Schiermonnikoog een overeenkomst gesloten
om de melkproductie te verminderen en de
melk te verwerken in een eigen zuivelfabriek
op het eiland. Door het ontwikkelen van een
eigen merk wordt gestreefd naar een hogere
toegevoegde waarde. Natuurmonumenten
past het beleid voor de kwelders aan om
vraatoverlast door ganzen in de
boerenpolders te verminderen.
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4.7.4 Duurzame visserij
>NB: paragraaf 4.7.4 is nadrukkelijk nog in
bewerking<
De visserij in de Waddenzee en Noordzeekustzone
vormt een belangrijke inkomensbron voor tal van
bewoners van het Waddengebied en daarbuiten.
De visserij is in de gemeenschappen ingebed en
heeft naast een economische waarde een culturele
waarde. Op de Waddenzee wordt beroepsmatig
vooral op garnalen gevist en worden mosselen
gekweekt. In de Noordzeekustzone wordt
beroepsmatig vooral op garnalen gevist. Daarnaast
vindt er in de Waddenzee handmatige
kokkelvisserij plaats, vaste vistuigvisserij, het rapen
van oesters en demonstratievisserij (vissen met
toeristen). Ook zijn er samenwerkingsverbanden
tussen visserij en horeca. Niet beroepsmatige
vormen van visserij, zoals staand want visserij en
het handmatig rapen van schelpdieren voor eigen
gebruik, vinden lokaal plaats. De Waddenzee kent
van oorsprong ook een actieve sportvisserij, maar
deze activiteit is door de lage visstand sterk in
omvang afgenomen. De voor de visserij en
bijbehorende activiteiten belangrijke havens zijn
de Eemshaven, Lauwersoog/Zoutkamp, Harlingen,
Kornwerderzand (sluis), Den Oever, Den Helder en
havens op de Waddeneilanden (zoals Oudeschild
op Texel).
Ontwikkelingen en opgaven
De visserij hoort van oudsher bij het
Waddengebied. Tegelijk heeft zij onmiskenbaar
effecten op het ecosysteem en opereert zij in een
internationale markt. Daarom ontwikkelt de
visserijsector zich continu. Dit gaat gepaard met
onderzoeken naar nieuwe duurzame vistechnieken
en de kansen voor natuurherstel bij sluiting van
gebieden voor bodem beroerende visserij.
De mechanische kokkelvisserij is sinds 2005
verboden in de Waddenzee en is destijds
uitgekocht. In de afgelopen jaren zijn ook voor
andere visserijsectoren afspraken (convenanten)
gemaakt tussen de visserij, natuurorganisaties en
overheid om een duurzame toekomst van de
sector te waarborgen en tegelijk natuurherstel van
de Waddenzee en Noordzeekustzone mogelijk te
maken. Hoofdinzet daarbij is een betere
bescherming van de bodem, de realisatie van

gebieden waar de natuur zich ongestoord kan
ontwikkelen, reductie van de impact van de visserij
en reserveren van voldoende voedsel voor vogels.
Voorbeelden van huidige afspraken/convenanten
zijn:
• In 2008 zijn in het kader van het Convenant
transitie mosselsector en natuurherstel
Waddenzee afspraken gemaakt over
stapsgewijze afbouw van bodem beroerende
mosselzaadvisserij en het ontwikkelen van
alternatieve bronnen van mosselzaad zoals
mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s).
• In 2011 hebben de handkokkelvissers,
natuurorganisaties en de overheid afspraken
gemaakt over de handkokkelvisserij in de
Waddenzee. Doel is om het voedselaanbod
voor vogels te garanderen. Daar staat
tegenover dat de visserij ook in kokkelarme
jaren toegang houdt tot het bestand. In 2013
en 2018 zijn de afspraken op een aantal punten
herzien. Op dit moment worden de afspraken
geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie
zullen worden opgenomen in de nieuwe
Meerjarenafspraken.
• In 2014 zijn afspraken gemaakt met de
garnalenvisserij in de Waddenzee over de
vermindering (halvering) van de visserijimpact,
via o.a. duurzame technieken, reductie van
vergunningen, gebiedssluitingen en regulering
via vistijd (VisWad). Ook voor de
Noorzeekustzone zijn afspraken gemaakt met
de platvisvloot en de garnalenvissers (VIBEG2).
Sinds 2017 hebben de garnalenvissers het
Verduurzamingsplan Garnalenvisserij
onderdeel gemaakt van hun WNB vergunning
om met technische maatregelen de
visserijimpact te verminderen.
Daarnaast spant de visserij zich in om afval in zee
te verminderen. Bijvoorbeeld door Fishing for
Litter, waarbij opgevist zwerfafval aan wal wordt
gebracht. Ook wordt er gewerkt aan het
voorkomen van visserij-gerelateerd afval in zee.
Certificering van de visserij wordt steeds
belangrijker voor (het behouden van) toegang tot
bepaalde markten. Momenteel zijn de garnalenen schelpdiervisserij op mosselen en kokkels MSC
gecertificeerd. Als voorwaarde voor behoud van
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het certificaat zijn onder andere afspraken
gemaakt over verdergaande verduurzaming.
Samengevat kent de visserij in de Waddenzee de
volgende centrale opgaven:










Verminderen van effecten van
bodemberoerende visserij en het
verminderen van bijvangst door selectiever te
vissen. >PM: discussiepunt hoe deze opgave
verwoord dient te worden<
Het behouden van ruimte om te kunnen
vissen / kweken in relatie tot nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen in zee, zoals
dynamisch kustbeheer, overgangszones in
het kader van natuurherstel, inclusief in- en
uittrekpunten van vis >PM: discussiepunt<,
en gesloten gebieden.
Omgaan met de huidige regelgeving, die het
moeilijk maakt om snel mee te veren met
nieuwe ontwikkelingen in de markt of de
natuur >PM: voorbeeld noemen<.
Verbetering van visserijbeheer door het
vergaren van meer kennis over bijvoorbeeld
ontwikkeling pelagische visbestanden en
sublitoraal.
De visserijvloot verandert qua omvang en
technieken. Dit vergt ook verandering aan de
kant van de infrastructuur rondom de visserij
(bv. kades, afzet). Daarbij spelen de havens
een grote rol.

Strategieën algemeen
1. Verdere verduurzaming van de visserijsector:
a. Vermindering van de visserijdruk, ruimte
voor natuurherstel,
vervolgafspraken/convenanten en
integreren van nieuwe afspraken en
convenanten;
b. Afstemmen van de visserij rondom
vispassages en staand want visserij bij de
waterkeringen om tot herstel vismigratie
te komen en de populatie van migrerende
vissoorten te verbeteren. >PM
discussiepunt<.
c. Verdere versteviging kennis populaties en
effecten van visserij op het ecosysteem
door monitoring en onderzoek waarbij
ook vissers zelf een rol kunnen spelen als
kennisleverancier en beheerder. Dat leidt

d.

tot gedragen visserijbeheer die uit gaat
van de draagkracht van het ecosysteem.
De sector zal vanuit eigen
verantwoordelijkheid acties uitzetten die
zijn gericht op ‘leren door doen’ waarbij
er wordt gekeken hoe en of succesvolle
proefprojecten door de sector verder
overgenomen kunnen worden.

2. Het versterken van de visserijketen en
regionale inbedding door:
a. Vergroten van de regionale toegevoegde
waarde, o.a. door te investeren in regionale
verwerkingsactiviteiten (zoals
garnalenpelmachines en aanleg van
oesterputten)
b. Koppeling met toerisme/recreatie, onder
meer middels horeca, in relatie tot
vermarkting van het Werelderfgoed
Waddenzee (‘Waddengarnaal’)
c. Verbreden van de economische pijlers
onder het visserijbedrijf door bijdrage aan
beheer en onderzoek
3. Bevorderen en aanjagen van de mogelijkheden
tot ‘vissen met seizoenen’ waarvoor mogelijk
een aanpassing van de vergunningenstructuur
noodzakelijk is.
4. Vernieuwing in de visserij en aquacultuur
a. Verkennen van de kansen van mariene
aquacultuur binnendijks. Daarbij wordt
vooral gedacht aan zeewier- en
schelpdierteelt
b. Ruimte voor vangstexperimenten met
nieuwe soorten , zoals bijvoorbeeld
krabben, kwallen, inktvis, andere vissen,
schaal-en schelpdieren.
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4.8 Overige thema’s
>NB: hoofdstuk 4.8 is nadrukkelijk nog in
bewerking<

4.8.1 Defensie
In het Waddengebied vinden verschillende
Defensieactiviteiten plaats. Den Helder is de
thuisbasis van de Marine. Voor het eerst in
decennia groeit de Marine weer. Op Texel vormen
De Hors en Horsduinen samen met de Joost
Dourleinkazerne een amfibisch oefenterrein van
de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers. Op
de Vliehors op Vlieland worden door NAVOvliegtuigen schietoefeningen uitgevoerd. De
Marnewaard met de Willem Lodewijk van
Nassaukazerne is een belangrijk oefenterrein met
een veiligheidszone boven de Waddenzee voor
laagvliegoefeningen. Op fort Erfprins in Den Helder
is de schietopleiding van de Koninklijke Marine
gevestigd. Vanaf de zeewering bij Den Helder
wordt geschoten in de richting van de zandplaat
Noorderhaaks/Razende Bol. Vanuit Breezanddijk,
halverwege de Afsluitdijk, worden schietproeven
gehouden over het IJsselmeer.
Ontwikkelingen en opgaven
Een verdere vermindering of een verplaatsing van
militaire activiteiten uit het Waddengebied lijkt op
dit moment is niet reëel. Verschillende
defensielocaties die zouden sluiten, blijven open,
zoals de Joost Dourleinkazerne op Texel. De
militaire activiteiten worden van dusdanig
maatschappelijk belang geacht dat deze in de
planperiode worden gehandhaafd. >PM.
discussiepunt. De vraag kan worden gesteld of dat
dan (blijvend) in het waddengebied moet zijn of
elders.<
Voor de militaire luchtvaart geldt boven de
Waddenzee een minimumvlieghoogte van 450
meter op grond van de Regeling minimum VFRvlieghoogten en VFR vluchten buiten de
daglichtperiode. Vluchten met militaire
helikopters, de verschillende naderingswijzen van
de schietrange op de Vliehors en de CTR van MVK
De Kooy vormen hierop een uitzondering.
Daarnaast zijn alleen in expliciet benoemde
omstandigheden uitzonderingen mogelijk, bv.
vanuit veiligheidsoogpunt.

Het aanvliegen van de schietrange op de Vliehors
geschiedt zo veel als mogelijk vanaf de Noordzee
in plaats van over de Waddenzee.
De defensieactiviteiten in en nabij het
Waddengebied, zoals het schietterrein
Marnewaard en schietrange de Vliehors, zijn
getoetst aan de Natura 2000-waarden van het
gebied. De uitdaging is om voortdurend te
onderzoeken hoe de effecten van de
defensieactiviteiten op de natuur kunnen worden
geminimaliseerd, bijvoorbeeld door grote
oefeningen juist wel of niet in bepaalde maanden
te plannen >PM. maakt onderdeel uit van de
N2000-toetsing?<
Strategieën
>PM<

4.8.2 Gaswinning
De NAM en Vermillion winnen gas uit het
Waddengebied. De gaswinning hier is onderdeel
van het kleine-velden-beleid van de overheid.
Onder de Waddenzee liggen meerdere kleine
gasvelden. Daartoe behoren de gasvelden die
worden gewonnen vanaf de locaties Ameland,
Moddergat, Nes en Lauwersoog. Nieuwe boringen
naar gas in de Waddenzee zijn niet toegestaan. In
plaats daarvan wordt nu schuin geboord vanaf
locaties op land. Die locaties bevinden zich achter
de dijk op het vasteland. Gaswinning vindt plaats
via het ‘hand aan de kraan’ principe. Een deel van
de Waddenkust in Groningen kampt met
bodemdaling door winning uit het Groningenveld.
Ontwikkelingen en opgaven
De gaswinning uit het Groningenveld wordt zo snel
als mogelijk gestopt; uiterlijk in 2030. Ook zal de
gaswinning uit kleine velden worden afgebouwd.
Het aardgasgebruik in Nederland gaat zo snel
mogelijk omlaag. De komende decennia is aardgas
nog wel nodig voor de energievoorziening, in elk
geval tot 2040. De meningen over wenselijkheid
van gaswinning in het waddengebied zijn verdeeld.
Voor zover dit blijft plaatsvinden, gebeurt dat
onder strikte randvoorwaarden (meten en
monitoren en ‘hand aan de kraan’).
Strategieën
>PM<
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4.8.3 Zoutwinning
>PM Introtekst inclusief huidig beleid
Ontwikkelingen en opgaven
In 2011 is door provincie, gemeenten en
waterschap met Frisia Zout afgesproken de
zoutwinning in Noordwest-Fryslân onder land
uiterlijk in 2021 te beëindigen en – voor zover de
natuurwaarden van de Waddenzee hierdoor niet
in het geding komen - volledig te verplaatsen naar
onder de Waddenzee. De concessie van Frisia is in
2012 verlengd tot 2052. Er is een vergunning
afgegeven voor zoutwinning via een schuine
boring vanaf de Harlinger haven. >PM. Discussie
over heroverweging irt gebruiksruimte komberging
Vlie<
Strategieën
>PM<

4.8.4 Zand en slibwinning
Op dit moment wordt jaarlijks 500.000m3 zand
onttrokken uit de Waddenzee, gekoppeld aan het
onderhoud van vaargeulen.

systeem vastleggen. In 2020 worden de
maatregelen geëvalueerd.

4.8.5 Calamiteiten
>PM. Intro aanpassen en verder uitschrijven<
In het kader van de trilaterale samenwerking is de
Waddenzee aangewezen als Waddenzee is
Particularly Sensitive Sea Area, scheepvaartroutes,
etc etc. Handleiding oliebestrijding
(RWS/Waddenvereniging, beheerders)
Ontwikkelingen en opgaven
In het jaar 2050 zal de scheepvaart grotendeels
niet meer op olie varen dankzij alternatieve
brandstoffen. In de calamiteitenbestrijding richting
2050 zullen olielekken dus veel minder
voorkomen. Toch zal ook na uitfasering van de
fossiele brandstoffen, en in de tussentijd,
calamiteitenbestrijding in het Waddengebied
nodig zijn.
Strategieën
>PM. tekst te intern, te technisch, herschrijven<

Ontwikkelingen en opgaven

>PM: Civiel-militaire samenwerking + Rol Kustwacht<

Het inzicht is gegroeid dat het Waddensysteem
zelf een tekort aan zand heeft Met de
zeespiegelstijging in de toekomst zal dat alleen
maar meer worden.

1. Samenwerking met (crisis)partners, continue
verbeteren en actueel houden van planvorming
en OTO. Crisisorganisatie 24/7 paraat en
flexibel inzetbaar zodat ecologische en
economische schade beperkt blijft.
2. Een gezamenlijk VTM/S-systeem in de
oostelijke Waddenzee (de Eems), waarin
Rijkswaterstaat, Wasser und Shifffahrt
Direction, Niedersachsen Ports en Groningen
Seaports als nautische autoriteiten
samenwerken
3. Rijkswaterstaat samen met veiligheidsregio,
brandweer, terreinbeherende organisaties e.a
beschikken over een adequate incidenten
respons organisatie, waaronder een
gezamenlijk quick response team.
4. Beheersing van incidenten door optimale
samenwerking met bergers of
scheepseigenaren of andere partijen
5. De wild life respons is naadloos ingebed in de
bestaande crisisstructuren.
6. Preparatie op bestrijden van mogelijk nieuwe
ramp veroorzakers?

Strategieën
>PM<
Zand dat de Waddenzee naar zich toetrekt, komt
uit het kustsysteem van de noordzijde van de
Waddeneilanden. Die onttrekking moet daar
worden aangevuld door middel van
zandsuppleties. Na 2022 zal geen zand meer
onttrokken worden en zal ook vrijkomend
baggerzand binnen het systeem worden verspreid.
In het kader van natuurherstel en het verminderen
van de slibconcentratie in het water van het
estuarium wordt in de Eems-Dollard slib aan het
systeem onttrokken of vastgelegd in (nieuwe)
natuurgebieden. Het streven is in de komende
jaren 1 tot 3 mln. ton slib aan het systeem te
onttrekken of vast te leggen, vooruitlopend op
meer structurele oplossingen die het slib in het
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7. Toepassen van technische innovaties die
sneller bestrijden en verontreinigingen in
ondiepe en kwetsbare delen van de
Waddenzee mogelijk maken.

4.8.6 Luchtvaart (incl. drones)
In het Waddengebied bevinden zich de volgende
vliegvelden: Den Helder Airport/Maritiem
Vliegkamp de Kooy, Texel International Airport,
Ameland Airport Ballum. Op alle Waddeneilanden
en bij de Eemshaven bevinden zich
helikopterhavens.
Ontwikkelingen en opgaven
>PM<
Boven de Waddenzee geldt een minimum
vlieghoogte voor de burgerluchtvaart van 450
meter op grond van het Besluit beperkingen
burgerluchtverkeer Waddenzee. Alleen in expliciet
benoemde omstandigheden zijn uitzonderingen
mogelijk.
Strategieën
>PM<
Er worden in het Waddengebied geen nieuwe
vliegvelden aangelegd. Uitbreiding kan alleen in
verband met de vliegveiligheid en passend binnen
de geldende afwegingscriteria.
Voor het vliegen met een drones boven N2000gebieden, zoals de Waddenzee, is een vergunning
basis van de Wet Natuurbescherming nodig. De
provincie is hiervoor verantwoordelijk.

4.8.7 Kabels en buisleidingen
In de Waddenzee liggen verschillende kabels,
buizen en leidingen waarmee gassen of andere
stoffen, elektriciteit en data worden
getransporteerd. Zo liggen er verschillende kabels
en leidingen tussen de eilanden en de vaste wal
(veelal water, elektriciteit, telecom, aardgas en
data). Maar ook verschillende kabels, buizen en
leidingen die via de Waddenzee en vervolgens de
Noordzee een verbinding leggen met
winningslocaties in de Noordzee of in andere
landen zoals bijvoorbeeld Denemarken.
In 2012 is door het Rijk een milieueffectstudie
kabels en leidingen Waddengebied uitgevoerd.

Daarmee is invulling gegeven aan de marktvraag
naar ruimte in de Waddenzee voor de doorvoer
van kabels en leidingen vanaf de Noordzee naar de
vast wal en de aanlanding daarvan. Van deze
studie is onder andere gebruik gemaakt voor het
bepalen van de kabeltrace’s voor de projecten
Gemini (windmolens) , NorNED 2 en Cobra.
Ontwikkelingen en opgaven
In de Milieueffectenstudie kabels en leidingen
(MES) Waddengebied uit 2012 is rekening
gehouden met de toen voorziene ontwikkelingen.
Daarbij is geen rekening gehouden met nieuwe
ontwikkelingen vanwege de ambities voor de
energietransitie, de toename van het dataverkeer
en de noodzaak van transport en opslag van gassen
als waterstof en CO2.
Hoewel de eilanden op dit momentgeen plannen
hebben om tussen de eilanden grondstoffen en
goederen uit te wisselen, wordt dit voor de
toekomst niet uitgesloten. Welke consequenties
nieuwe transportverbindingen hebben voor het
gebruik van de beperkte ruimte door de
Waddenzee kan op dit moment nog moeilijk
worden ingeschat.
Strategieën
1. Clustering van kabels, buizen en leidingen en
zuinig gebruik van de beperkte ruimte in de
Waddenzee. De aanleg van kabels en
buisleidingen door de Waddenzee van de
Noordzee naar het vaste land en vv. dient
daartoe in beginsel aan te sluiten bij bestaande
corridors.
2. Zolang geen aanvullende studies beschikbaar
zijn, wordt gebruik gemaakt van de inzichten
die de MES heeft opgeleverd voor wat betreft
voorkeurcorridors/trace’s, clustering en
combineren van kabels, buizen en leidingen. De
hiervoor opgestelde MES kabels en leidingen
Waddengebied wordt periodiek herzien
(allereerst in 2019) om de vastgestelde corridor
te matchen met de beschikbare ruimte en de
bestaande en toekomstige infrastructuur.
3. Verkennen mogelijkheden tot vergroting van
de bestaande en/of uitbreiding met nieuwe
corridors richting bijvoorbeeld de Eemshaven
in het kader van de evaluatie en herziening
MES kabels en leidingen Waddengebied (2019).
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4. Nagaan of er alternatieven zijn voor de reeds
bestaande achterlandverbindingen vanaf de
Eemshaven met gebruikers en/of producenten
van de gassen, data en energie.
5. Voor kabels en leidingen naar de eilanden geldt
dat wanneer extra capaciteit aan kabels of
leidingen nodig is, aangesloten wordt op de
bestaande tracés waar water-, gasleidingen en
elektriciteitskabels liggen. Daarbij wordt
meegewogen of het nuttig is kabels en
leidingen met overcapaciteit aan te leggen,
zodat de verstoring van natuur zo min mogelijk
is.

4.8.8 Parkeren offshore
>PM Introtekst
Ontwikkelingen en opgaven
Door wisselende economische omstandigheden en de
energietransitie is het voor de offshore sector
noodzakelijk om boorplatforms te moderniseren of
om te bouwen voor (nieuwe) offshore
werkzaamheden. Om dit te kunnen faciliteren is, in
afwachting van onderhoud of ombouw, behoefte aan
een tijdelijke parkeerfaciliteiten in de nabijheid van
de haven van Den Helder.
Strategieën
>PM <
Het parkeren van boorplatforms in de Waddenzee is
niet toegestaan. Het opnieuw in gebruik nemen van
de bestaande parkeerfaciliteit in het Gat van de Stier
is alleen mogelijk als er geen reële alternatieven zijn.
Het creëren van parkeerruimte in de haven van Den
Helder als onderdeel van de geplande
havenontwikkeling (‘building with nature’) zou op
langere termijn kunnen worden gerealiseerd.

Het kabinet zal zorgdragen voor een alternatieve
locatie. Voor deze overgangsperiode komt parkeren
in de Noordzeekustzone ten noorden van
Noorderhaaks, ten westen van Texel, in aanmerking.
Aandachtspunt is de zichtbaarheid van de
parkeerfaciliteit voor de bewoners en bezoekers van
Texel en het geschikt maken van de ondergrond.

4.8.9 Plastics
>PM Introtekst
Ontwikkelingen en opgaven
In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht
uitgegaan naar micro-plastics in de oceanen en
zeeën., waaronder de Waddenzee. Tegelijk is er
nog veel onduidelijk over de bron van plastics en
of deze toe of afneemt in het Waddengebied.
Micro-plastics zijn met het blote oog niet zichtbaar
en worden onder meer door RWZI’s en het gebruik
van vispluis in het oppervlaktewater gebracht
waarna ze hun weg vervolgen naar o.a. de
Waddenzee.
Strategieën
>PM<
Vanuit de visserij en zeescheepvaart wordt er via
Green Deals en projecten als het project
‘Vispluisvrij’ gewerkt aan het tegengaan van de
verspreiding.
Er is behoefte aan meer kennis over de
aanwezigheid van microplastics in de Waddenzee
en eventuele effecten hiervan.
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5

Integrale uitvoeringsagenda
>PM
De uitvoeringsagenda van de Gebiedsagenda
Wadden 2050 vertaalt de strategieën en
beleidskeuzen naar concrete uitvoeringssporen,
daar waar mogelijk met investeringsbeslissingen.
We beschrijven de uitvoering en maatregelen aan
de hand van de 10 integrale ontwikkelstrategieën
(zie H3). Per strategie beschrijven we (1) de
lopende gebiedsprocessen, die vaak integraal van
aard zijn en (2) aanvullende
maatregelen/uitvoeringssporen die we vanuit de
gebiedsagenda als noodzakelijk zien.
Om richting te geven formuleren we per integrale
strategie concrete resultaten voor 2025 (korte
termijn) en 2030 (middellange termijn). We sluiten
daarbij aan bij de IKW doelen voor 2026.
De uitvoeringsagenda bevat ook procesafspraken
die deze agenda adaptief van aard maken en die
samenhang, samenwerking en synergie tussen de
projecten stimuleren.
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6

Kennis
>PM
Dit hoofdstuk bevat de prioritaire kennisvragen
voor het Waddengebied. We sluiten aan bij
bestaande kennisagenda’s. Daarnaast beschrijven
we de gewenste organisatie van kennis en
monitoring, in het specifiek daar waar de
gebiedsagenda meerwaarde kan hebben.
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7

Organisatie en samenwerking in
het Waddenbied
>PM
Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie en
samenwerking in het Waddenbied en de wijze
waarop de doorwerking van de gebiedsagenda
wordt georganiseerd. (1) welke uitgangspunten
hanteren we daarbij; (2) hoe is de samenwerking
in het Waddengebied nu georganiseerd; (3) welke
afspraken zijn daarbij nog nodig om te zorgen dat
de uitvoering van de gebiedsagenda goed belegd
is?
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8

Doorwerking

>PM
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de Gebiedsagenda
Wadden doorwerking vindt in beleid (zoals
bijvoorbeeld de provinciale en gemeentelijk
omgevingsvisies en het Besluit kwaliteit leefomgeving)
en uitvoeringsprogramma’s (zoals bijvoorbeeld het
Investeringskader Waddengebied en de
programmatische aanpak ecologie grote wateren).
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