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Mevrouw dr. J.M. Cramer
Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Postbus 20951
2500 EA  DEN HAAG
 

betreft    ons kenmerk  datum
visie en focus Waddenfonds   024/fz     30 mei 2009  

Geachte Minister,

Bij brief van 5 maart 2009 hebt u de Raad gevraagd om een advies voor 
te bereiden over de verdeling van de middelen uit het Waddenfonds. 
Kort samengevat vraagt u om streefbeelden op te stellen voor de natuur- 
en sociaal-economische ontwikkelingen voor de komende 20 jaar (looptijd 
van het Waddenfonds) en om een onderbouwing te geven van het uit-
gangspunt dat economische activiteiten een bijdrage moeten leveren aan 
de vermindering van de druk op de natuur om in aanmerking te komen 
voor subsidie uit het Waddenfonds. 

De adviesvraag betreft feitelijk het verzoek om een stramien te ontwik-
kelen dat leidt tot een meer gerichte inzet van het Waddenfonds; het 
Waddenfonds moet bijdragen aan de realisering van de hoofddoelstelling 
van de pkb Derde Nota Waddenzee. Immers, bij een niet doelgerichte 
hantering van het Waddenfonds dreigt dit fonds het karakter te krijgen 
van een generiek stimuleringsfonds. 
Om de gewenste focus voor het Waddenfonds alsnog aan te brengen 
heeft de Raad een programmatische aanpak ontwikkeld. 

Uitgaande van de hoofddoelstelling, het ontwikkelingsperspectief van de 
pkb Derde Nota Waddenzee, andere relevante beleidsstukken (zoals het 
Beheer- & Ontwikkelingsplan van het Regionaal College Waddengebied) 
en eerder uitgebrachte adviezen van de Raad, is een streefbeeld opge-
steld voor de komende 20 jaar (de looptijd van het fonds). Voor dezelfde 
onderwerpen is de huidige situatie beschreven. De voorgestelde program-
matische aanpak omvat de inspanningen die nodig zijn om vanuit de 
huidige situatie het streefbeeld te kunnen realiseren. De realisering van 
het streefbeeld zal voor een deel met inzet van het Waddenfonds mogelijk 
zijn. Voor een ander (belangrijk) deel zal dit moeten gebeuren op basis 
van regulier beleid en/of zullen maatregelen op nationaal, Europees of 
mondiaal (dus Waddenzeeoverstijgend) niveau genomen moeten worden. 
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Per type inspanning is zoveel mogelijk gemotiveerd of deze moet worden 
gezien als een onderdeel van de uitvoering van een reguliere taak, dan 
wel als een additionele inspanning. 

Op basis van het streefbeeld en in aansluiting op de hoofddoelstelling 
en artikel 2 van de Wet op het Waddenfonds zijn de volgende program-
ma’s geformuleerd: ‘natuurlijk Waddengebied’, ‘identiteit Waddengebied’, 
‘leefbaar Waddengebied’, veilig Waddengebied’ en ‘duurzame energie’. 
Met het formuleren van deze programma’s wordt op een logische en 
integrale wijze verband gelegd tussen de hoofddoelstelling van het 
Waddenzeebeleid en de doelen van het Waddenfonds. Voor de doelstel-
ling kennis is geen afzonderlijk programma geformuleerd. De behoefte 
aan kennis wordt pas bepaald als duidelijk is welk toekomstbeeld 
wordt nagestreefd en welke kennis daarvoor nodig is. Financiering van 
(haalbaarheids)onderzoek uit het Waddenfonds moet volgens de Raad 
mogelijk zijn als dergelijke onderzoeken kunnen worden gekoppeld aan 
voorgenomen (subsidiabele) maatregelen.

In het advies wordt uitgegaan van de focus die in de adviesaanvraag 
wordt genoemd. Hierdoor krijgen projecten die bijdragen aan de realise-
ring van de hoofddoelstelling (bescherming natuur en behoud open land-
schap) een hoge prioriteit. De Raad gaat hierbij uit van de 50% verdeling 
tussen natuur en duurzame economische projecten zoals opgenomen in 
de Wet op het Waddenfonds.  

De Raad adviseert de Minister om de voorgestelde doelgerichte program-
matische aanpak op te nemen in het Investeringsplan Waddenfonds en 
als basis te gebruiken voor het nieuwe, door het Regionaal College Wad-
dengebied, op te stellen uitvoeringsplan. Een vijfjaarlijkse evaluatie met 
eventuele bijsturing is daarbij aanbevelenswaardig. Aan het einde van de 
looptijd van het uitvoeringsplan kan op deze wijze worden geconstateerd 
of de beoogde doelen zijn behaald. De beschrijving van de huidige stand 
van zaken kan daarbij als referentiekader fungeren. 

Het voorgestelde streefbeeld biedt handvatten voor de ontwikkeling van 
een systeem van outputsturing. Vanwege de tijdsdruk om het advies voor 
30 mei 2009 vast te stellen, is de Raad er jammer genoeg niet meer in 
geslaagd om zo’n systeem op te stellen. De Raad is vanzelfsprekend be-
reid om – desgewenst – hierover alsnog aan de Minister te adviseren.

Hoogachtend,

Margreeth de Boer,   mr. Jacoba Westinga,
voorzitter    secretaris 
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1 INlEIDING 2 PROBlEEMANAlysE

1 pkb Derde Nota Waddenzee (deel 4, blz. 9) 
2  Kamerstuk 29 684, nr. 1,  juni 2004
3 pkb Derde Nota Waddenzee (deel 4, blz. 10)

De regering heeft in 2004 besloten een Waddenfonds in te stellen waar-
uit extra investeringen ten behoeve van het Waddengebied kunnen wor-
den betaald. In 2007 is het Waddenfonds voor het eerst opengesteld voor 
subsidieaanvragen, in 2008 volgde de tweede tender. Al vanaf het moment 
van instelling is er discussie over de te geringe focus van het Waddenfonds, 
veroorzaakt door het ontbreken van voldoende concreet geformuleerde eind-
doelen. De vraag welke investeringen welke effecten op natuur en economie 
in het Waddengebied zouden moeten hebben kan daardoor niet worden 
beantwoord. Dit was voor de Minister van VROM aanleiding om de Raad voor 
de Wadden de volgende vraag voor te leggen: stel streefbeelden op voor de 
natuur- en sociaaleconomische ontwikkelingen over een periode van 20 jaar 
(de looptijd van het fonds) en geef aan welke economische projecten onder 
welke voorwaarden kunnen bijdragen aan een vermindering van de druk op 
de natuur en de realisatie van de streefbeelden. Alleen dergelijke projecten 
zouden in aanmerking kunnen komen voor een subsidie uit het Waddenfonds.

De Raad heeft conform het verzoek van de Minister een zo beknopt mogelijk 
advies voorbereid. Nadere informatie en achterliggende documenten zijn 
opgenomen in het achtergrondrapport dat afzonderlijk van het advies wordt 
uitgebracht.

In navolging van het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW) 
heeft de regering in 2004 besloten een Waddenfonds in te stellen. Met het 
Waddenfonds wil de regering extra (additioneel) investeren in het gebied, om 
zo de hoofddoelstelling voor de Waddenzee te kunnen realiseren1. Uitgangs-
punt was dat er een directe koppeling zou zijn tussen de investeringen en de 
bijdrage aan de (natuur)kwaliteit van de Waddenzee2; het onderscheidende 
element van het Waddenfonds ten opzichte van andere subsidieregelingen.

Aan het algemene doel van het Waddenfonds is langs een aantal wegen na-
der inhoud gegeven, te weten via:

1. de Wet op het Waddenfonds
De considerans van de Wet op het Waddenfonds luidt:
“Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een begro-
tingsfonds in te stellen dat strekt ter financiering van extra investeringen in 
met name het Waddengebied waarmee de duurzame bescherming en ontwik-
keling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke 
landschap beoogd worden”.

Artikel 2 van de Wet bepaalt vervolgens dat “het fonds ten doel heeft de sub-
sidiëring van activiteiten, anders dan reguliere investeringen of beheers- of 
onderhoudswerken, die gericht zijn op of bijdragen aan:
a. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van  
 het Waddengebied;
b. het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuur- 
 lijke rijkdom van de Waddenzee;
c. een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied dan wel  
 gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuis- 
 houding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;
d. het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het  
 Waddengebied”.

2. het Investeringsplan voor het Waddenfonds
Op grond van artikel 5 van de Wet op het Waddenfonds heeft de regering 
een Investeringsplan voor het Waddenfonds opgesteld. Het Investeringsplan 
schetst het ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied voor de tijds-
horizon van het fonds (20 jaar). Het gaat hier om een nadere uitwerking van 
het ontwikkelingsperspectief zoals dat in de pkb Derde Nota Waddenzee is 
opgenomen. 

3. het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied
Volgens de pkb Derde Nota Waddenzee zal het Regionaal College Waddenge-
bied (RCW) het ontwikkelingsperspectief nader uitwerken in het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan (B&O-plan), door het opstellen van een streefbeeld en een 
referentiekader3. Het B&O-plan bevindt zich thans in de afrondende vaststel-
lende fase. w
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De Raad heeft in dit advies een programmatische aanpak ontwikkeld en is 
daarbij als volgt te werk gegaan:

er is een streefbeeld opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe het Wad- 
 dengebied er over 20 jaar met inzet van het Waddenfonds uit moet zien.  
 De hoofddoelstelling en het ontwikkelingsperspectief uit de pkb Derde  
 Nota Waddenzee, evenals andere relevante beleidsrapporten (zoals het  
 door het RCW voorbereide Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied)  
 en adviezen van de Raad vormen de basis voor het streefbeeld;

vervolgens is een beschrijving van de huidige situatie van natuur en  
 economie in het Waddengebied gemaakt. Dit is nodig als startpunt voor  
 het opstellen van een programmatische aanpak: wat moet er gebeuren  
 om vanuit de huidige situatie het streefbeeld te bereiken. De beschrijving  
 is grotendeels gebaseerd op literatuuronderzoek. De beschrijving kan  
 fungeren als nulsituatie voor de beoordeling van de effectiviteit van het  
 Waddenfonds;

ten slotte zijn programma’s en een programma-aanpak opgesteld, waarin  
 wordt aangegeven op welke wijze het streefbeeld vanuit de huidige situ- 
 atie kan worden beoordeeld.

Een uitgebreide beschrijving van de streefbeelden en van de huidige situ-
atie is opgenomen in het Achtergrondrapport, dat afzonderlijk van het advies 
wordt uitgebracht. 

In hoofdstuk 4 is nader ingegaan op de programmatische aanpak en de 
daarbij gehanteerde uitgangspunten. Het door de Raad opgestelde integrale 
streefbeeld is – kort samengevat – in hoofdstuk 5 opgenomen. De program-
ma’s zijn vervolgens in hoofdstuk 6 beschreven. 

In nevenstaand kader zijn de in het advies gebruikte begrippen nader toege-
licht.







4. het Uitvoeringsplan voor het Waddenfonds
Artikel 5 van de Wet op het Waddenfonds bepaalt dat er, naast het eerderge-
noemde Investeringsplan, een Uitvoeringsplan door het RCW wordt vast-
gesteld. In dit plan worden de prioritaire thema’s voor investeringen in het 
Waddengebied voor een periode van vijf jaar vastgelegd. 

ten slotte kan nog de ministeriële regeling worden genoemd, waarin een aan-
tal meer procedurele regels is gesteld over de subsidieverstrekking. 

Uit de tekst van de Wet op het Waddenfonds, evenals de daarbij behorende 
Memorie van toelichting, blijkt dat de in artikel 2 eerder genoemde vier 
subdoelstellingen nevenschikkend van aard zijn. De nadere prioriteitsstelling 
gebeurt door het opstellen van een beoordelingskader. Dit beoordelingskader 
moet worden opgenomen in het Investeringsplan en het Uitvoeringsplan, 
omdat subsidieaanvragen aan deze plannen worden getoetst. Het Uitvoe-
ringsplan is thans zeer ruim geformuleerd. Daardoor komt de oorspronke-
lijke doelstelling van het fonds onder druk te staan. Dit kon omdat er geen 
streefbeeld (wat wil de regering over 20 jaar met het Waddenfonds hebben 
bereikt?) is opgesteld en, daarmee samenhangend, geen programmatische 
aanpak en systeem van outputsturing zijn ontwikkeld om tot realisering van 
het streefbeeld te komen.
Het  gevaar van een en ander is dat het Waddenfonds het karakter van een 
generiek regionaal (stimulerings)fonds  krijgt. Het is moeilijk, zo niet on-
mogelijk, individuele projecten op hun bijdrage aan de hoofddoelstelling te 
beoordelen als er niet kan worden getoetst aan een programmatisch kader. 
Programma’s  en streefbeelden zijn nodig om over 20 jaar te kunnen beoor-
delen of het Waddenfonds zijn doel heeft bereikt. 
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Algemene doelstelling Waddenfonds
	

Wat is de koers?
(ontwikkeltraject huidige situatie >> streefbeeld)

Wat mag het kosten?
(omvang begrotingsfonds en eventuele toedeling)

Wat moet er gebeuren? 
(programma-aanpak en reguliere taken)

Wat moet het opleveren?
(gewenste output en/of outcome)

3.   financiële middelen
  Het beschikbare budget wordt, indien wenselijk, per programma   
  aange geven:
4.   beschrijving acties
  De volgende stap in de programmatische aanpak is de beschrij-  
  ving van wat er concreet moet gebeuren in de vorm van onderzoek   
  en maatregelen om daadwerkelijk binnen de gestelde tijd en   
  ruimte het streefbeeld te realiseren. Het totaal benodigde pakket van  
  maatregelen dat in het programma wordt opgenomen omvat   
  meer dan alleen de zaken die in beginsel voor een bijdrage uit het   
  Waddenfonds in aanmerking komen;
5.   programma-aanpak
  In de programma-aanpak wordt aangegeven welke van de benodig-  
  de maatregelen in beginsel in aanmerking komen voor inzet van het  
  Waddenfonds en welke prioriteit aan de verschillende typen   
  maatregelen wordt toegekend. 
  Daarnaast wordt aangegeven welke maatregelen op andere (regu-  
  liere) wijze moeten worden uitgevoerd. 

De programmatische aanpak omvat de werkwijze om met inzet van 
reguliere middelen en het Waddenfonds te komen van de algemene 
hoofddoelstelling (zoals verwoord in de considerans van de Wet op het 
Waddenfonds en de pkb Derde Nota Waddenzee) tot de gewenste resul-
taten (output, outcome). 
De programmatische aanpak omvat de volgende onderdelen (zie ook 
schema):
1.  de algemene doelstelling 
  Op een aantal belangrijke onderdelen een substantiële bijdrage   
  leveren aan de realisatie van de hoofddoelstelling voor het Wadden-  
  zeebeleid;
2.   programma’s 
  De algemene doelstelling wordt vertaald in een aantal (5) program-  
  ma’s, die zijn opgebouwd uit elementen of thema’s met een sterke   
  onderlinge verwevenheid en integraliteit (daarnaast staan ook   
  de programma’s uiteraard niet los van elkaar). Per programma   
  is aangegeven op welke wijze wordt gewerkt aan het bereiken van   
  de doelen zoals genoemd in de Wet op het Waddenfonds. De   
  programma’s geven in feite het ontwikkelingstraject weer van   
  de huidige situatie tot het streefbeeld;

ToelichTing	gehanTeerde	begrippen	

een substantiële bijdrage leveren aan de hoofddoelstelling van het 
Waddenzeebeleid 

programma 
natuurlijk 
Wadden- 
gebied 

programma 
leefbaar 
Wadden-
gebied 

programma 
identiteit 
Wadden-
gebied 

programma 
veilig 

Wadden-
gebied 

programma  
duurzame 
energie 

 
800 miljoen euro 

maatregelen cf. programma-aanpak; dat wil zeggen deels via regulier beleid 
en deels met mogelijke inzet Waddenfonds 

cijfermatige en/of procesmatige doelen als opgenomen in de streefbeelden 

 
een substantiële bijdrage leveren aan de realisering van de

 hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid
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4 PROGRAMMAtIsCHE AANPAK

Algemeen
De programmatische aanpak omvat de inspanningen die nodig zijn om vanuit 
de huidige situatie in de komende twintig jaar het streefbeeld te realiseren. 
Uitgaande van de wens dat het Waddenfonds moet leiden tot een substan-
tiële bijdrage aan de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, zullen in 
een programmatische aanpak een aantal keuzes moeten worden gemaakt. 
Dit omdat niet alle kansen en knelpunten in het kader van het Waddenfonds 
(ondanks de aanzienlijke omvang) kunnen worden aangepakt. Om tot de 
gewenste substantiële bijdrage te komen moet worden gekozen voor een 
samenhangend pakket van maatregelen, zodat maximaal kan worden ingezet 
op elkaar onderling versterkende maatregelen (dan wel iets toevoegen aan 
maatregelen die op basis van het reguliere beleid worden genomen). tot slot 
zal er binnen het fonds ruimte moeten worden gecreëerd voor een goede 
voorbereiding en onderbouwing van grootschalige en/of ingrijpende haalbaar-
heidsonderzoeken en wetenschappelijk onderzoek. 

Uit de noodzakelijke en/of gewenste ontwikkelingen om het streefbeeld te 
kunnen realiseren is niet zonder meer af te leiden of het gewenste resultaat 
alleen met inzet van financiering uit het Waddenfonds kan worden bereikt. 
Een deel van de ontwikkelingen zal immers al plaatsvinden zonder dat daar-
voor additionele financiering nodig is. Dergelijke (reguliere) ontwikkelingen 
zijn soms nodig voordat additionele activiteiten, te financieren uit het Wad-
denfonds, zinvol kunnen worden ontplooid.

Uitgangspunten  
De Raad heeft bij het opstellen van de programmatische aanpak de volgende 
uitgangspunten gebruikt: 

de programma’s moeten leiden tot realisatie van de streefbeelden;

de programma’s moeten als beoordelingskader kunnen fungeren voor  
 concrete projectvoorstellen;

er wordt ingezet op slechts 5 programma’s. Een substantiële vooruitgang  
 op een beperkt aantal onderdelen heeft de voorkeur boven een beperkte  
 vooruitgang op alle onderdelen;

het Waddenfonds is alleen bestemd voor additionele maatregelen. Maat- 
 regelen die al begroot zijn of waarvan uitvoering verplicht is (bijvoorbeeld  
 op grond van Europese richtlijnen) komen niet voor financiering in aan- 
 merking. Voorkomen moet worden dat financiële verplichtingen worden  
 afgewenteld op het Waddenfonds. Uitzonderingen op deze regel kunnen  
 worden gemaakt als er sprake is van:
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 a.  concrete beleidswensen waarvoor geen financiële dekking is en waar- 
   van redelijkerwijs ook geen dekking uit reguliere budgetten   
   mag worden verwacht (bijvoorbeeld gezien de omvang);
 b.  een versnelling en/of intensivering van de maatregelen die noodzake- 
   lijk is om het streefbeeld te bereiken; 

problemen en mogelijke oplossingen die op een hogere (nationale,   
 Europese, mondiale) schaal spelen en dus het niveau van het Waddenge- 
 bied overstijgen zoals het mestbeleid, scheepvaartveiligheid of het   
 beleid ten aanzien van milieugevaarlijke stoffen, komen in beginsel niet  
 voor financiering vanuit het Waddenfonds in aanmerking. De aanpak van  
 dit type problemen vereist generiek beleid en/of wetgeving; 

anders dan thans het geval is, moeten (haalbaarheids)onderzoeken uit  
 het Waddenfonds kunnen worden gesubsidieerd, als daaruit relevan- 
 te uitvoeringsprojecten in het kader van het Waddenfonds of anderszins  
 naar voren komen;

de Wet op het Waddenfonds, en dus (op grond van artikel 4 van de Wet)  
 de bepaling dat de subsidies voor activiteiten vallend onder de derde  
 doelstelling (duurzame economische ontwikkeling en substantiële transi- 
 tie naar duurzame energie) de helft bedragen van het totale bedrag ge- 
 durende de looptijd van het fonds.

tijdens de uitwerking van de programmatische aanpak is de Raad gecon-
fronteerd met het probleem dat voor een aantal zaken nog geen concreet 
streefbeeld kon worden uitgewerkt, vanwege o.a. het feit dat:

het reguliere beleid nog onvoldoende is geconcretiseerd (Beheerplannen  
 Natura-2000);

er onvoldoende kennis is over de relatieve bijdrage van afzonderlijke  
 factoren (helderder water);

de benodigde investeringen en de rol van particuliere financiers daarin de  
 uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk maakt (verster- 
 king recreatie vastelandskustgebied, specialisatie havens).
Dit heeft tot gevolg dat een aantal streefbeelden en dus ook programma’s de 
komende jaren verder moeten worden aangescherpt en geconcretiseerd.

Streefbeelden en programma’s
De Raad heeft de streefbeelden opgesteld aan de hand van de hoofddoelstel-
ling, de subdoelstellingen en het ontwikkelingsperspectief uit de pkb Derde 
Nota Waddenzee met gebruikmaking van relevante beleidsrapporten (zoals 
het door het Regionaal College Waddengebied voorbereide Beheer- en Ont-
wikkelingsplan Waddengebied) en eerder uitgebrachte adviezen van de Raad. 
In het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied, het beheerplan dat 













voortvloeit uit de pkb Derde Nota Waddenzee, is de ambitie van het Wadden-
zeebeleid verwoord als: “het beschermen en ontwikkelen van een robuust en 
veerkrachtig gebied, waarin ook op een gezonde manier gewoond, gewerkt 
en gerecreëerd kan worden”. 

Op basis van de streefbeelden komt de Raad tot een aantal programma’s. Bij 
de keuze van de programma’s is zoveel mogelijk aangesloten bij de doelstel-
lingen in de Wet op het Waddenfonds. Een tweetal doelstellingen is daarbij 
gesplitst, omdat ze beide uit duidelijk te onderscheiden onderdelen bestaan. 
zo is doelstelling a (artikel 2 van de Wet op het Waddenfonds; zie blz. 5) 
gericht op zowel natuurwaarden als landschapswaarden en is doelstelling c 
gericht op een duurzame economische ontwikkeling en op de transitie naar 
een duurzame energiehuishouding. 
Een en ander leidt ertoe dat de volgende vijf programma’s worden voorge-
steld:
1. natuurlijk Waddengebied (doelstelling a, onderdeel natuurwaarden);
2. identiteit Waddengebied (doelstelling a, vnl. onderdeel landschapswaar- 
 den);
3. leefbaar Waddengebied (doelstelling c, onderdeel duurzame economie);
4. veilig Waddengebied (doelstelling b);
5. duurzame energie (doelstelling c, onderdeel duurzame energie).

1. programma natuurlijk Waddengebied
Met het programma ‘natuurlijk Waddengebied’ wordt ingezet op een duurza-
me natuurontwikkeling van de Waddenzee. Het is gericht op de belangrijkste 
ecologische eenheden en processen in het watersysteem, het landsysteem en 
op de overgang tussen beide systemen.
In het programma worden ambitieuze streefgetallen genoemd die geba-
seerd zijn op de thans aanwezige beste kennis en expert-judgement over de 
onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen is nader onderzoek nodig om tot 
een nadere invulling van het streefbeeld en een adequate aanpak te kunnen 
komen (zoals ten aanzien van de helderheid van het water c.q. het lichtkli-
maat). 
De realisering van het streefbeeld kan niet alleen met behulp van het Wad-
denfonds plaatsvinden. In een aantal gevallen kunnen problemen slechts op 
internationaal niveau en met inzet van generiek beleid worden aangepakt 
(bijvoorbeeld klimaatverandering, vervuiling en exotenbestrijding). 

2. programma identiteit Waddengebied
Met het programma ‘identiteit Waddengebied’ wordt ingezet op de verster-
king van de landschappelijke kwaliteiten van het Waddengebied en van cul-
tuurhistorische waardevolle objecten, structuren, ambachten en gewoonten.
De bescherming van landschappelijke waarden zal voornamelijk moeten 
plaatsvinden via ruimtelijke ordeningsmaatregelen. Vanuit het Waddenfonds 
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van de kennis rondom (duurzame) energie in het Noorden4, speelt weliswaar 
een belangrijke rol, maar zou strikt genomen vanuit een ander beleid moeten 
worden gefaciliteerd. De Raad constateert echter ook dat de transitie naar 
duurzame energie expliciet in de Wet op het Waddenfonds wordt genoemd 
en verbindt daaraan de conclusie dat er dan ook een programma ‘duurzame 
energie’ wordt ingericht. Voor de transitie naar duurzame energie geldt op 
grond van de Wet op het Waddenfonds een ruimere begrenzing dan voor an-
dere activiteiten waarvoor het Waddenfonds is bedoeld. De bijzondere positie 
van duurzame energie binnen het Waddenfonds maakt het moeilijk om bij dit 
programma steeds een relatie te leggen met de hoofddoelstelling. Dit geldt 
vooral als projecten verder vanaf het Waddengebied zelf (Waddenzee en aan-
grenzende gemeenten) plaatsvinden.

Kennis
Voor kennis, de vierde doelstelling van het Waddenfonds, wordt geen afzon-
derlijk programma voorgesteld. De behoefte aan kennis wordt pas bepaald 
als duidelijk is welk toekomstbeeld wordt nagestreefd en welke kennis daar-
voor nodig is. Financiering van onderzoekskosten uit het Waddenfonds is aan 
de orde als dergelijke onderzoeken kunnen worden gekoppeld aan voorgeno-
men (subsidiabele) maatregelen.

Het instrumentele karakter van onderzoek wordt momenteel in het Wadden-
fonds benadrukt door aanvragen voor medefinanciering van onderzoekskos-
ten alleen in beschouwing te nemen als deze zijn ingebed in uitvoeringspro-
jecten. De Raad onderstreept deze benadering, maar gaat wel uit van een 
zodanige koppeling (onderzoek – uitvoeringsproject) dat onderzoeksresulta-
ten worden benut voor een optimale en doelgerichte nadere concretisering 
van de uitvoeringstrajecten. Dit geldt in ieder geval voor grote uitvoerings-
projecten (bijvoorbeeld onderzoek naar de vertroebeling van de Waddenzee 
dat nodig is om vervolgens adequate maatregelen te kunnen ontwikkelen).

Als afzonderlijk aspect van kennis wordt ook nog op monitoring gewezen. 
Grootschalige en langetermijn monitoring is een voorwaarde om de effecten 
van economisch handelen op het Waddenecosysteem te kunnen beoordelen. 
Experimenten die nu vaak vergunninggericht zijn, en daardoor kortlopend en 
ad hoc, worden eveneens zinvoller in het kader van de bedoelde monitoring.

Voor wat betreft de overige doelen voor kennishuishouding, wordt ervan 
uitgegaan dat het ontsluiten van de bestaande kennis en het identificeren van 
kennisleemten (op korte termijn) wordt ingevuld door de Waddenacademie. 
Overig fundamenteel onderzoek komt in principe via de reguliere onderzoeks-
programmering aan de orde. 

4  In het rapport “Ruimte voor de Wadden” van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (maart 2004) is  
 duur zame energie om deze reden als een afzonderlijke doelstelling voor het Waddenfonds voorge- 
 steld. In  de Wet op het Waddenfonds is de doelstelling samengevoegd met de doelstel-  
 ling duurzame economie. 

zal met name ingezet worden op nieuw te ontwikkelen zaken. Cultuurhisto-
rische objecten en structuren maken deel uit van het landschap en daarvoor 
wordt dan ook dezelfde benadering gevolgd. 
Voor cultuurhistorische ambachten en gewoonten wordt alleen inzet van het 
Waddenfonds voorgesteld voor zover ze een substantiële betekenis hebben 
voor andere programma’s, zoals bijvoorbeeld de transitie van de visserijsec-
tor. 

3. programma leefbaar Waddengebied
Het programma ‘leefbaar Waddengebied’ omvat in het advies voor een be-
langrijk deel de duurzame economische ontwikkeling van het gebied, maar 
betreft ook andere zaken die de leefbaarheid van het gebied betreffen, zoals 
de kwaliteit van de leefomgeving. Ook voorzieningen maken onderdeel uit 
van de leefbaarheid, maar zijn in deze uitwerking niet meegenomen, om-
dat dit onderdeel buiten de reikwijdte van het Waddenfonds valt. Dat laat 
onverlet dat het voorzieningenniveau zeker zal meeliften met een eventuele 
toename van de werkgelegenheid. Voor wat betreft de duurzame economi-
sche ontwikkeling is vooral gekeken naar de belangrijkste en de meest karak-
teristieke economische sectoren in het Waddengebied, zoals visserij, recre-
atie en toerisme, landbouw en havengebonden activiteiten. De Raad heeft in 
het bijzonder gekeken naar de effecten van deze sectoren op de natuur van 
het Waddengebied. De resultaten hiervan zijn in het achtergronddocument 
opgenomen.

4. programma veilig Waddengebied
Het programma ‘veilig Waddengebied’ (externe bedreigingen) is een pro-
gramma van een beperkte omvang. De maatregelen die nodig zijn om de ge-
volgen van klimaatverandering voor het Waddengebied in te passen worden 
in beginsel gefinancierd uit het Deltaprogramma. Het betreft daarmee een 
reguliere aangelegenheid waarvoor het Waddenfonds niet is bedoeld. Kli-
maatverandering is, gezien vanuit het perspectief van het Waddenzeebeleid, 
een autonome ontwikkeling. Projecten binnen andere programma’s waarbij 
tevens sprake is van adaptatie aan klimaatverandering moeten volgens de 
Raad wel een hoge prioriteit krijgen wat betreft medefinanciering vanuit het 
Waddenfonds. 

5. programma duurzame energie 
Het vraagstuk van de transitie naar duurzame energie vindt primair plaats 
vanuit het grondstoffenperspectief en niet vanuit natuurperspectief en betreft 
bovendien een mondiaal probleem dat in een ander verband moet worden 
aangepakt. De gerechtvaardigde wens tot behoud en verdere ontwikkeling 
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minder bijdragen aan de troebelheid van de Waddenzee.
De vaarrecreatie op de Waddenzee is gestabiliseerd op het niveau dat past 
bij de draagkracht van de Waddenzee. Verbeterde informatie over beschik-
baarheid van ligplaatsen en zonering hebben hiervoor gezorgd. Ook andere 
recreatieve activiteiten, zoals het wadlopen, zijn optimaal afgestemd op de 
mogelijkheden die de Waddenzee biedt.
Als gevolg van de genomen maatregelen zijn de natuurwaarden van het natte 
Wad vergroot. Het water is helderder geworden, de oppervlakte aan litorale 
en sublitorale mosselbanken is sterk gegroeid, en ook zeegras lijkt weer in 
opmars, nadat de eerste 300 ha (sectorale streefbeeld) eenmaal werden 
gerealiseerd. Maatregelen gericht op het herstel van complete voedselweb-
ben hebben er niet alleen voor gezorgd dat de biodiversiteit is vergroot, maar 
hebben bovenal geleid tot een verbetering van de veerkracht van het Wad-
denecosysteem.
langs de randen van de Waddenzee is het areaal kwelders fors toegenomen. 
Dit biedt ruimte voor meer dynamiek, waardoor alle successiestadia weer in 
ruime mate voorkomen. Per komberging zijn meerdere zoet-zoutovergangen 
gerealiseerd, waardoor o.a. de migratiemogelijkheden van organismen zijn 
gewaarborgd.

Eilanden 
Het imago van de eilanden als oorden van rust, ruimte en natuur is versterkt 
door de inzet op de begrippen ‘schoon en duurzaam’. zo zijn inmiddels drie 
eilanden wat betreft hun energievoorziening zelfvoorzienend. Natuur, land-
schap en cultuurhistorie zijn de andere pijlers waarop de eilanden hebben 
ingezet. Door middel van dynamisch (duin)beheer zijn deze kwaliteiten 
verder versterkt en achter de duinen heeft de landbouw zijn erkende taak 
als beheerder van het cultuurlandschap ingepast in de bedrijfsvoering. 
Het toerisme, als grootste bron van inkomsten, heeft zich ontwikkeld in de 
richting van het ecotoerisme, mede door een sterke samenwerking tussen 
de recreatiesector en terreinbeheerders op het gebied van voorlichting en 
educatie. Door deze samenwerking is bijvoorbeeld ook een deel van de bin-
nenduinrand toegevoegd aan de natuur, terwijl in ruil daarvoor op andere, 
daarvoor geschikte locaties, nieuwe recreatievoorzieningen zijn gerealiseerd 
in het oorspronkelijke Natura 2000-gebied. De mogelijkheden voor dagrecre-
atie en korte arrangementen zijn gegroeid door intensieve samenwerking met 
de recreatiesector in het vastelandskustgebied.

In het achtergrondrapport zijn voor natuur, identiteit en de belangrijkste 
economische sectoren streefbeelden uitgewerkt, waarin is aangegeven welke 
doelen bij afloop van het Waddenfonds moeten zijn gerealiseerd. Op basis 
hiervan is een (overkoepend) integraal streefbeeld opgesteld. In hoofdstuk 6 
wordt, via de programma’s en de programma-aanpak, aangegeven op welke 
wijze dit streefbeeld kan worden gerealiseerd.

Overkoepelend streefbeeld

Waddentoogdag 2030 
In een feestelijke bijeenkomst heeft de Minister van VROM vanochtend het 
Waddenfonds opgeheven. Het geld is op, en toch is er uitsluitend sprake van 
tevredenheid, want het volledige bedrag van € 800.000.000,00 dat in 2007 
in dit begrotingsfonds werd toegezegd is nu daadwerkelijk besteed. En de 
resultaten mogen er zijn!

Waddenzee 
In de Waddenzee leidt het primaat van de natuurfunctie voor geen enkele 
(mede)gebruiker nog tot discussie, want uiteindelijk heeft het gedachte-
goed van het Waddenfonds geleid tot een houdingsverandering. Waar eerder 
werd gezocht naar ruimte binnen wet- en regelgeving voor de uitvoering van 
economische activiteiten, is het nu gebruikelijk om economische activiteiten 
zo vorm te geven dat ze op een of andere wijze bijdragen aan de versterking 
van de Waddenzeenatuur. Voor een aantal economische sectoren heeft dit 
grote consequenties gehad.
zo heeft de visserijsector afscheid genomen van de bodemberoerende vis-
serij, MzI’s zijn mobieler geworden, waardoor ze slechts een korte periode 
in de Waddenzee zijn gestationeerd, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden 
gekomen, met name voor de geïntegreerde visserij die profiteert van het 
geslaagde herstel van complete voedselwebben en de verbeterde kraam-
kamerfunctie van de Waddenzee. 
De Waddenzeehavens hebben gekozen voor een vergaande vorm van samen-
werking, die heeft geresulteerd in een hoge mate van specialisatie per haven. 
Gevolg daarvan is dat, om de havens bereikbaar te houden, veel minder 
baggerwerk in de vaargeulen nodig is, temeer omdat ook de veerdiensten 
zijn overgegaan op schepen die minder diepe geulen vereisen. Baggeraars 
en schelpenvissers hebben hun werkwijze zo ontwikkeld dat ze aanmerkelijk 
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6PROGRAMMA’s

Doel van de programma’s is om tot realisering van het (overkoepelend) 
streefbeeld te komen. De uitwerking is opgezet in de vorm van drie kolom-
men naast elkaar, waarin wordt aangegeven wat de huidige situatie, het 
streefbeeld en de programma-aanpak zijn. 
In de programma-aanpak is beargumenteerd aangegeven of (delen van) pro-
gramma-onderdelen al dan niet voor inzet van het Waddenfonds in aanmer-
king komen en zo ja, met welke prioriteit. Daarbij is steeds uitgegaan van de 
door de Minister gevraagde focus dat het Waddenfonds moet bijdragen aan 
de realisering van de hoofddoelstelling (“de duurzame bescherming en ont-
wikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke 
open landschap”).
De gevolgde methodiek is dan ook:

aanvragen die een bijdrage leveren aan de hoofddoelstelling hebben een  
 hoge prioriteit;

aanvragen die een bijdrage leveren aan meerdere doelstellingen (a, b, c  
 artikel 2 Wet op het Waddenfonds) en aan de hoofddoelstelling hebben  
 een hoge prioriteit;

aanvragen die uitsluitend betrekking hebben op doelstelling c (een duur- 
 zame economische ontwikkeling) hebben een lagere prioriteit. 
Het programma ‘duurzame energie’ is niet rechtstreeks af te leiden uit het 
Waddenzeebeleid, en heeft geen directe relatie met de hoofddoelstelling. Dit 
laat onverlet dat de prioriteringsmethodiek wordt toegepast op subsidieaan-
vragen, zij het dat voor dit programma ook andere criteria (bijv. innovativi-
teit) een doorslaggevende rol kunnen spelen in de beoordeling. Bovendien 
geldt voor dit programma een ruimere (Groningen, Fryslân en Noord-Holland) 
begrenzing dan bij de andere programma’s (Waddengebied).







Vastelandskustgebied 
De vier grote Waddenzeehavens zijn onder de vlag ‘Nederlandse Waddenha-
ven’ een vergaande vorm van samenwerking aangegaan, die heeft geleid tot 
een specialisatie per haven. Aanpassing aan natuurlijke omstandigheden was 
een van de criteria die aan de verdeling van accenten ten grondslag heeft 
gelegen. De specialisatie en omvorming hebben ertoe geleid dat de havens 
vele nieuwe bedrijven hebben aangetrokken, die op een duurzame wijze in 
de havengebieden actief zijn. Wat betreft het niveau van voorzieningen heb-
ben de havensteden hun bovenlokale rol weten te behouden. De havensteden 
hebben daarnaast geïnvesteerd in het versterken van hun nautisch karakter. 
Karakteristieke bedrijvigheid, met in het kielzog de (vaar)recreatie vormt 
nu het levendige hart van de grote en kleine havensteden, met versmark-
ten (landbouw- en visproducten), ambachtelijke bedrijvigheid, vele culturele 
activiteiten, maar ook nieuwe trekpleisters gericht op duurzame energie, 
waterveiligheid, enz. 
In het buitengebied speelt de landbouw nog steeds een grote rol. Boeren 
die zich hebben toegelegd op verbreding van taken zijn vooral te vinden in 
de landschappelijk kwetsbare delen van het Waddengebied (zoals Middag-
Humsterland), of in zones waarin de landbouw als gevolg van bodemdaling 
en verzilting is geëxtensiveerd. Boeren die inzetten op schaalvergroting en 
specialisatie zijn vooral te vinden in het grootschaliger open landschap. Beide 
groepen werken, vaak onder de vlag van een Waddenkeurmerk, op een duur-
zame wijze en dragen bij aan de instandhouding van het open landschap. 
Bijna elk landbouwbedrijf draagt bij aan de productie van bio-energie door 
energiewinning uit restproducten, maar er zijn ook bedrijven die zijn aange-
sloten bij de proeftuin voor duurzame energie en die in nauwe samenwerking 
met onderzoeksinstellingen en bedrijven nieuwe producten en toepassingen 
ontwikkelen. Dankzij het conglomeraat van bedrijven en instellingen, dat 
betrokken is bij het ontwikkelen en toepasbaar maken van allerlei vormen 
van duurzame energie, wordt het Waddengebied internationaal erkend als 
energiekenniscentrum met een grote aantrekkingskracht op hoogwaardige 
werkgelegenheid.
De Waddenregio is er op een uitgekiende manier in geslaagd om de kwaliteit 
van het gebied op het terrein van landschap, cultuurhistorie en sfeer toegan-
kelijk te maken voor toeristen. Een aantal nieuwe toeristische voorzieningen, 
gecombineerd met aantrekkelijke arrangementen, de versterkte verbinding 
met de eilanden en het meeliften als cultuurhistorisch Werelderfgoedwaardig 
gebied met het Werelderfgoed Waddenzee hebben het vastelandskustge-
bied tot een gewilde toeristische bestemming gemaakt, die bovendien een 
aanzienlijke bijdrage levert aan de totale werkgelegenheid in het Waddenge-
bied. Een en ander heeft plaats kunnen vinden door intensieve samenwerking 
op het gebied van marketing, waarbij de identiteit van het Waddengebied 
centraal stond.



stand	van	zaken

lichtklimaat
Het Waddenzeewater is vertroebeld door de grote hoeveelheden 
zwevend slib met verschuivingen in het voedselweb tot gevolg. 
De aanleg van de Afsluitdijk was aanvankelijk de belangrijkste 
factor (toename getijverschil en veranderde stroomsnelheden), 
waarvan de effecten zich (mogelijk) nog steeds laten gelden. 
Daarnaast zorgen huidige activiteiten (in Waddenzee en Noord-
zee) als bodemberoerende visserij, baggerwerk, schelpenwinning, 
kustonderhoud en zandsuppleties voor vertroebeling. slibvangers 
als mosselbanken, zeegrasvelden en kwelders zijn niet meer of 
in mindere mate aanwezig. sedimentatiegebieden voor slib als 
zuiderzee, lauwerszee en delen van de Dollard zijn functioneel 
onttrokken aan het systeem.
 

Voedingsstoffen
De hoeveelheid eutrofiërende stoffen is de afgelopen decennia 
gereduceerd, maar heeft nog steeds een grote negatieve invloed 
op het ecosysteem. In de oostelijke Waddenzee is de hoeveel-
heid stikstof tweemaal zo hoog als in de westelijke Waddenzee. 
De toegenomen hoeveelheid voedingsstoffen heeft waarschijnlijk 
bijgedragen aan de huidige verschuivingen in het voedselweb dat 
nu wordt gedomineerd door grazers (herbivoren), wormen en 
garnalen (detritivoren) en enkele van hun predatoren. 

Verontreinigende stoffen
Er zijn meerdere verontreinigende stoffen met een groot negatief 
effect op de natuur aanwezig in het water: PAK’s, PCB’s, tBt, me-
talen en nieuwe stoffen als brandvertragers en geneesmiddelen. 
Van veel van deze stoffen nemen de concentraties af, zij het niet 
over de gehele linie.

natuurlijk	Waddengebied
Het programma ‘natuurlijk Waddengebied’ zet in op een duurza-
me natuurontwikkeling op het schaalniveau van de hele Wadden-
zee, gericht op de belangrijkste ecologische eenheden en proces-
sen in het watersysteem, het landsysteem en op de overgang 
tussen beide systemen.
De genoemde aantallen en hoeveelheden in het streefbeeld zijn 
ambitieus, maar gebaseerd op de thans aanwezige beste kennis 
en expert-judgement over de onderwerpen. ten aanzien van de 
ambities met betrekking tot de helderheid van het water (lichtkli-
maat) is het noodzakelijk om eerst meer inzicht te krijgen in de 
rol en de effecten die de afzonderlijke externe en interne factoren 
(bv. biobouwers, zandsuppleties, enz.) spelen in de hoeveelheid 
zwevend slib in het water. De huidige wetenschappelijke the-
orieën hierover moeten nader worden onderzocht en getoetst. 
De streefgetallen zullen met behulp van de uitkomsten van deze 
onderzoeken moeten worden bijgesteld of geconcretiseerd.
In het streefbeeld zijn ook streefwaarden opgenomen voor 
fysische en chemische parameters (met name nutriënten en 
verontreinigende stoffen) waarvoor geldt dat een verbetering ten 
opzichte van de huidige situatie noodzakelijk is, maar die desal-
niettemin niet in aanmerking komen voor het Waddenfonds. Met 
andere woorden: een succesvolle uitvoering van het programma 
vereist maatregelen ten aanzien van deze zaken, maar binnen 
de programma-aanpak voor het Waddenfonds is geen invulling 
mogelijk die leidt tot een substantiële verbetering. Het betreft 
in deze gevallen problemen waarvan de oorzaken slechts op 
internationaal niveau en met inzet van generiek beleid voldoende 
effectief kunnen worden aangepakt (bv. klimaatverandering, ver-
vuiling, exotenbestrijding), en bovendien met een financiële inzet 
die de mogelijkheden van het Waddenfonds ver overtreft.

UItWERKING PER PROGRAMMA
WAtERsystEMEN
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programma-aanpakstreefbeeld

lichtklimaat
De verbetering van het lichtklimaat in de Waddenzee wordt 
beschouwd als een van de kernpunten van het programma ‘na-
tuurlijk Waddengebied’ en krijgt in de programma-aanpak dan 
ook een hoge prioriteit. In de eerste plaats moet op basis van 
onderzoek duidelijk worden welke bronnen/factoren (binnen en 
buiten de Waddenzee) en welke interacties (met bv. slibvangers 
en biobouwers) in welke mate invloed hebben op de helderheid 
van het water in de Waddenzee en wat het effect hiervan is op de 
structuur en het functioneren van het Waddenecosysteem. 
ten aanzien van mogelijke externe bronnen (stort baggerspecie, 
zandsuppletie) zal vervolgens moeten worden nagegaan op welke 
wijze de bijdrage aan de totale vertroebeling kan worden vermin-
derd, en wie de daarvoor benodigde maatregelen moet uitvoeren 
en financieren. In de Waddenzee zijn zowel generieke als lokale 
maatregelen uit te voeren zoals o.a.:

afbouw bodemberoerende visserij;
vermindering van de noodzaak tot baggeren door havenspe- 

 cialisatie en aangepaste veerboten;
toepassing van nieuwe technieken voor het baggeren en stor- 

 ten van baggerspecie;
uitbreiding areaal slibvangers als kwelders, (sub)litorale mos- 

 selbanken en zeegrasvelden (afhankelijk van uitkomsten   
 bovengenoemd onderzoek).

Voedingsstoffen 
Eutrofiëring wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door bronnen buiten 
de Waddenzee in een gebied dat de reikwijdte van het Wadden-
fonds overstijgt. Voor de verdere verbetering is een internationale 
generieke aanpak noodzakelijk. De aanpak van eutrofiëring past 
daarom niet binnen de programma-aanpak, tenzij er aantoon-
baar sprake is van een effect van een ruimtelijk gezien specifieke 
lokale bron op specifieke lokale natuurwaarden.

Verontreinigende stoffen
Vervuiling door verontreinigende stoffen wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door bronnen buiten de Waddenzee in een gebied dat 
de reikwijdte van het Waddenfonds overstijgt. Voor de verdere 
verbetering is een internationale generieke aanpak noodzakelijk.  
De aanpak van verontreinigende stoffen past daarom niet binnen 
de programma-aanpak, tenzij er aantoonbaar sprake is van een 
effect van een ruimtelijk gezien specifieke lokale bron op speci-
fieke lokale natuurwaarden, die een bovenwettelijke sanering van 
lokale bronnen vereist.








lichtklimaat
Het onderzoek naar de verschillende factoren die een rol spelen 
in de vertroebeling van de Waddenzee heeft ertoe geleid dat 
Rijkswaterstaat als beheerder van de Noordzee maatregelen 
heeft genomen om de effecten van zandsuppleties en het storten 
van baggerspecie in de Noordzee met meer dan 50% terug te 
dringen. Op basis van hetzelfde onderzoek zijn in de Waddenzee 
aanvullende maatregelen getroffen, deels met een Waddenzee-
breed effect op de helderheid van het water en deels met meer 
lokale effecten. Door deze maatregelen is het doorzicht in de 
Waddenzee toegenomen met 75% en lokaal (ter plaatse van zee-
grasvelden en mosselbanken) zelfs met 100%.

Voedingsstoffen
Generieke maatregelen op het gebied van mestbeleid en diffuse 
lozingen hebben ervoor gezorgd dat de hoeveelheid stikstof die 
de Waddenzee binnenkomt, is teruggebracht tot 50% van de 
hoeveelheid in 2005. De vroegere verschuivingen in het voedsel-
web (richting herbivoren en detritivoren) zijn verleden tijd.

Verontreinigende stoffen
De aanvoer van verontreinigende stoffen is sterk verminderd, 
en in veel gevallen zelfs gestopt op basis van een veel striktere 
naleving van internationale afspraken. Milieuvreemde stoffen 
vormen daardoor niet meer een bedreiging voor organismen in 
de Waddenzee.
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Voedselweb
De toename van slib en voedingsstoffen in het water heeft geleid 
tot zichtbare verschuivingen in het voedselweb dat nu wordt 
gedomineerd door grazers, wormen, garnalen en enkele van hun 
predatoren; de schelpdierbanken en zeegrasvelden zijn groten-
deels verdwenen samen met de planten en dieren die leven in 
hun beschutting. Verder zijn toppredatoren gedecimeerd (fishing 
down the foodweb). Migratiemogelijkheden van organismen tus-
sen binnen- en buitendijks water zijn veelal afwezig.
De hiervoor genoemde veranderingen hebben geresulteerd in een 
incompleet voedselweb en een afgenomen veerkracht van het 
ecosysteem.

In een aantal gevallen nemen exoten de plaats in van huidige, 
van nature aanwezige soorten.
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Voedselweb
In het heldere en schone water hebben de biobouwers als zee-
grasvelden (minstens 300 ha) en mosselbanken (meer dan 5.000 
ha op droogvallende platen en 5-10% van de oppervlakte van het 
sublitoraal) zich weer gevestigd, met in hun kielzog de organis-
men die leven in hun beschutting (o.b.v. de resultaten van het 
onder ‘lichtklimaat’ genoemd onderzoek is een bijstelling van 
de streefbeelden mogelijk). De hervestiging en toename van de 
biobouwers draagt bij aan de toegenomen afwisseling van zand-
platen en slibvlakten op de wadplaten. Een andere belangrijke 
factor in de laatstgenoemde ontwikkeling is het gevolg van de 
omvorming van de bodemberoerende visserij naar een niet-bo-
demberoerende visserij.

De opkomst van de geïntegreerde kleinschalige visserij heeft 
gezorgd voor een grotere flexibiliteit en een sterk verlaagde bij-
vangst, zodat zowel de visstand als het visbestand goed zijn. 
Voor de toppredatoren als zeehonden en vogels is voldoende 
onverstoorde ruimte beschikbaar om te rusten, te kramen en te 
foerageren.
Exoten worden waar mogelijk in toom gehouden door bevissing 
op natuurvriendelijke wijze.
Nieuwe samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat vogel- en 
vissoorten die een deel van hun leven buiten de Waddenzee door-
brengen ook op die plaatsen (en op de trekroutes daartussen) 
goede en adequaat beschermde leefgebieden aantreffen.

Voedselweb
In aanvulling op de vastgestelde KRW (Kaderrichtlijn water)-
maatregelen biedt de programma-aanpak ruimte om te zorgen 
voor een extra herstel van zeegrasvelden en mosselbanken. Dat 
geldt eveneens voor zaken als:

afbouw van de bodemberoerende visserij;
stabilisatie van de visserijinspanning op een ecologisch   

 aanvaardbaar niveau, dat wil zeggen binnen de grenzen van  
 een compleet en ongestoord functionerend voedselweb;

uitbreiding van het areaal te kleine habitats (leefgebieden);
het terugdringen van verstoring van rust- en foerageergebie- 

 den;
verbetering van de lichtcondities in de Waddenzee ten gunste  

 van de primaire productie;
herstel van zoet-zoutovergangen;
het opzetten van internationale samenwerkingsverbanden  

 voor een adequate bescherming van organismen die een deel  
 van hun levenscyclus buiten de Waddenzee doorbrengen. 
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zoet-zoutovergangen
Natuurlijke overgangen zijn zo goed als verdwenen in het Wad-
dengebied. Hierdoor is een bijzonder biotoop en daarmee een 
aantal karakteristieke soorten en levensgemeenschappen uit de 
Waddenzee verdwenen. Het gebrek aan mogelijkheden voor mi-
gratie van vis en andere organismen heeft een negatief effect op 
de visstand in zee en binnenland.

sedimentuitwisseling
De natuurlijke uitwisseling van sediment tussen Noordzee en 
Waddenzee, tussen zee en Waddeneilanden en tussen Wadden-
zee en vasteland is slechts zeer beperkt mogelijk door de harde 
grenzen op de eilanden en op het vasteland.

Gradiënten
Kenmerkende habitats op overgangen tussen zoet-zout, nat-
droog en zand-slib met hun karakteristieke biodiversiteit zijn 
sterk achteruitgegaan of verdwenen, terwijl juist deze overgangs-
milieus een hoge natuurwaarde hebben.
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zoet-zoutovergangen
Per kombergingsgebied zijn alle functies die afhankelijk zijn van 
zoet-zoutovergangen op minimaal één locatie hersteld. Afhan-
kelijk van de mogelijkheden ter plekke zijn daartoe enkele of 
meerdere functies per overgang gerealiseerd, variërend van 
vispassages tot complete brakwater-levensgemeenschappen. 
In de Afsluitdijk is een zoet-zoutovergang ingericht, waarbinnen 
nagenoeg alle potentiële functies zijn gerealiseerd. 

sedimentuitwisseling
Met instemming van de lokale bevolking is de samenhang tussen 
de systeemonderdelen hersteld. Doordat stuifdijken op de eilan-
den plaatselijk zijn verwijderd zorgen de natuurlijke dynamische 
processen weer voor aanvoer van sediment vanuit zee naar de 
buitendijkse delen van de Waddeneilanden. Door het vergrote 
areaal vastelandskwelders zijn ook hier de uitwisselingsmogelijk-
heden toegenomen. Door deze ingrepen verjongen de duinen en 
kwelders, waardoor alle successiestadia weer worden vertegen-
woordigd. tevens bieden deze inrichtings- en beheermaatregelen 
kansen om mee te groeien met de zeespiegelstijging. Het areaal 
jonge duinen bedraagt permanent ca. 25% van het totale duin-
gebied en het areaal kwelders is 50% toegenomen tot ca. 15.000 
ha, waarvan 50% jonge en 50% oude kwelder.

Gradiënten
Door het herstellen van de geleidelijke overgangen is de biodiver-
siteit vergroot en de draagkracht/veerkracht van het ecosysteem 
versterkt, waardoor de Waddenzee veerkrachtiger is gemaakt 
voor ‘bedreigingen’ van buitenaf.

zoet-zoutovergangen
De programma-aanpak biedt ruimte voor het ten opzichte van de 
KRW- en B&O-doelen versneld en/of meer uitgebreid uitvoeren 
van maatregelen gericht op herstel en ontwikkeling van (de func-
ties van) zoet-zoutovergangen en brakwaterzones.

sedimentuitwisseling
De programma-aanpak biedt ruimte voor het ten opzichte van de 
doelen in de beheerplannen Natura 2000, de KRW en het B&O-
plan versneld en/of op uitgebreidere schaal herstellen van het 
natuurlijke proces van sedimentuitwisseling (en dynamiek) door 
het plaatselijk verwijderen van stuifdijken en het vergroten van 
het kwelderareaal op het vasteland (verkwelderen zomerpolders), 
en draagt daarmee tevens bij aan de adaptatie aan klimaatveran-
dering.
Het verwerven van draagvlak voor de maatregelen, o.a. door 
voorlichting en educatie maakt deel uit van de aanpak.

Gradiënten
Het programma biedt ruimte voor het ten opzichte van de doelen 
in de beheerplannen Natura 2000, de KRW, het B&O-plan en de 
uitvoering van het Deltaprogramma versneld en/of op uitge-
breidere schaal herstellen van zoet-zoutovergangen en brak-
waterzones, alsmede het herstellen van dynamische processen 
op de eilanden en de vergroting van het kwelderareaal langs de 
vastelandskust.
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Vastelandskwelders
De oppervlakte vastelandskwelders is in de loop der eeuwen 
sterk afgenomen door inpoldering. Door het “rechttrekken” van 
de kustlijn met behulp van starre zeedijken zijn inhammen ver-
dwenen en is de kustlengte verkleind. Natuurlijke opslibbing kan 
hierdoor op veel plaatsen niet meer plaatsvinden.  
landaanwinning is vanuit landbouwkundig oogpunt niet meer 
rendabel, waardoor de bestaande kwelders in de kwelderwerken 
langs de vastelandskust verouderen.

Binnendijks
Binnendijkse zoute kwel wordt tegengegaan door doorspoelings-
maatregelen ten behoeve van de landbouw, maar neemt toe als 
gevolg van bodemdaling.

Eilanden
Door de aanleg van stuifdijken kunnen nieuwe duinen zich niet 
ontwikkelen en verouderen bestaande duinen en kwelders, 
doordat de dynamiek (in de vorm van verstuiving, duinvorming, 
inbraakdelta’s) beteugeld is. Veroudering leidt tot een afname 
van de biodiversiteit en incompleetheid van het voedselweb. 

lANDsystEMEN
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Vastelandskwelders
langs de vastelandskust van Fryslân en Groningen en langs de 
Afsluitdijk is het areaal kwelders toegenomen (inclusief eiland-
kwelders 15.000 ha). De kwelders zijn breed (gemiddeld tenmin-
ste een kilometer) en dragen bij aan het vastleggen van slib en 
het dempen van de golfenergie. De aanzienlijke breedte biedt, 
met behoud van de bijdrage van kwelders aan de kustveiligheid, 
ruimte voor cyclische aangroei en erosie, die de biodiversiteit 
vergroten. Op de brede kwelders zijn langs de hele kust zoet-
zoutovergangen en brakwaterzones ontstaan.

Binnendijks
De combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging heeft bin-
nendijks geleid tot een toename van zoute kwel. In samenhang 
met de doorwerking van klimaatverandering in de weersgesteld-
heid (hogere verdamping, afname beschikbaarheid van zoetwater 
afgewisseld met perioden met zware neerslag) heeft dit geleid 
tot een heroriëntatie van de landbouw in het kustgebied. laag-
gelegen gronden zijn door de landbouw afgestoten of in gebruik 
genomen als extensief beweide zilte graslanden met de functie-
combinaties extensieve landbouw, natuur en waterberging. Kleine 
binnendijks gelegen verzilte wateren dragen bij aan de land-
schappelijke en natuurlijke diversiteit.

Eilanden
Met instemming van de lokale bevolking is op de eilanden de 
dynamiek en verjonging in de duinen en op de kwelders gerea-
liseerd door het plaatselijk verwijderen van stuifdijken. Via in-
braakdelta’s (1.000 ha) wordt weer zand op de verouderde kwel-
ders afgezet. De aanwezigheid van stuivende jonge duinen (25%) 
op de kop en de staart van de eilanden, alsmede plaatselijk in 
de zeereep, naast de vastgelegde oude duinen (75%), jonge 
kwelders (50%) en oude kwelders (50%), heeft geleid tot variatie 
en een grotere biodiversiteit. Op de eilanden hebben zich groene 
stranden ontwikkeld waar sediment wordt afgezet. De dynamiek 
en sedimentuitwisseling leidt er tevens toe dat de eilanden deels 
weer meegroeien met de stijgende zeespiegel.

Vastelandskwelders
De programma-aanpak biedt ruimte voor het ten opzichte van de 
doelen in de beheerplannen Natura 2000, de KRW, het B&O-plan 
en de uitvoering van het Deltaprogramma versneld en/of op uit-
gebreidere schaal vergroten van het areaal vastelandskwelders. 
Dat geldt eveneens voor eventuele eenmalige kosten van de in-
voering van cyclisch beheer voor vergroting biodiversiteit (verjon-
ging) en het herstel van diverse gradiënten binnen de kwelders.

Binnendijks
Binnen de programma-aanpak is ruimte om systematisch vast te 
stellen in welke gebieden de landbouwkundige waarde als gevolg 
van veranderende omstandigheden zover zal afnemen dat ex-
tensivering, functiecombinaties of functieverandering het meest 
realistische toekomstperspectief biedt. 
In deze gebieden is de programma-aanpak gericht op het 
inzetten op herstel en ontwikkeling van binnendijkse brakke 
natuur(waarden).

Eilanden
De programma-aanpak biedt ruimte voor het ten opzichte van de 
doelen in de beheerplannen Natura 2000, de KRW, het B&O-plan 
en de uitvoering van het Deltaprogramma versneld en/of op uit-
gebreidere schaal realiseren van herstel van uitwisselingsmoge-
lijkheden en dynamiek in duinen en kwelders op de eilanden door 
het plaatselijk verwijderen van stuifdijken (tevens maatregel in 
het kader van adaptatie aan klimaatverandering).
Het verwerven van draagvlak voor de maatregelen maakt deel uit 
van de aanpak.
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Windturbines
Windturbines staan her en der langs de kust, met een wat groter 
park in de Eemshaven. Voor de toekomst wordt een forse uitbrei-
ding van het aantal turbines voorzien.

Duisternis 
Duisternis is in vergelijking met andere delen van Nederland een 
sterk punt, maar wordt bedreigd door groei van nachtelijk licht. 

Wordingsgeschiedenis
De natuurlijke wordingsgeschiedenis van het Waddengebied ligt 
besloten in de bodemopbouw, het reliëf en (soms) de vegetatie. 
De herkenbaarheid wordt door ingrepen in het landschap be-
dreigd, mede omdat de toegankelijkheid door voorlichting, educa-
tie en ontsluiting ontoereikend is.

landschapselementen en -structuren
De dijken, polders, terpen en wierden zijn kenmerkend voor de 
Waddenkuststrook. Ook de verkavelingsvormen hebben het land-
schap meegevormd. Her en der treedt verval op, omdat ondui-
delijk is welke structuren en elementen wel en niet essentieel 
worden gevonden voor de eigenheid van het Waddengebied.

Bebouwing
Karakteristieke bebouwing in de dorpen en steden, maar ook 
boerderijen op het platteland, weerspiegelt de rijkdom of de ar-
moede van het verleden. Is hier en daar in verval.

identiteit	Waddengebied 
Het programma ‘identiteit Waddengebied’ zet in op de versterking 
van de landschappelijke kwaliteiten van het Waddengebied en 
van cultuurhistorisch waardevolle objecten, structuren, ambach-
ten en gewoonten. 
Wat betreft de landschappelijke waarden, is ervoor gekozen om 
het beschermingsniveau dat kan worden geboden door wettelijke 
ge- en verboden zoals RO-maatregelen niet op te nemen in de 
programma-aanpak. De programma-aanpak richt zich vooral op 
nieuw te ontwikkelen zaken. Cultuurhistorische objecten en struc-
turen maken onderdeel uit van het landschap en daarvoor wordt 
dan ook dezelfde benadering gevolgd. 
Cultuurhistorische ambachten en gewoonten e.d., worden binnen 
de programma-aanpak alleen gestimuleerd voor zover ze een 
substantiële betekenis hebben voor andere programma’s (bij-
voorbeeld de transitie van de visserijsector). Het stimuleren van 
streektalen valt om deze reden bijvoorbeeld af. 
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Windturbines
Windturbines staan geclusterd in vier parken bij Den Helder, 
Harlingen, Eemshaven en Delfzijl. De rest van de kuststrook en 
de eilanden is gevrijwaard van middelgrote en grote windturbines. 
Een groot deel van de oorspronkelijke solitaire of in kleinere clus-
ters geplaatste windturbines is opgeruimd aan het einde van hun 
economische levensduur.

Duisternis
Het Waddengebied wordt ’s nachts nog donkerder. Waar licht 
noodzakelijk blijft, wordt zo mogelijk groen licht gebruikt dat de 
vogels en nachtdieren niet of minder verstoort. De kassen in de 
tuinbouw zijn vrijwel lichtdicht. 

Wordingsgeschiedenis
De herkenbaarheid van de wordingsgeschiedenis van het Wad-
dengebied is op een adequate wijze beschermd en ingepast in 
landschapsbeleidsplannen. De toegankelijkheid van de wordings-
geschiedenis is beter ontsloten, en wordt ingezet voor het stimu-
leren van recreatie en toerisme.

landschapselementen en -structuren
In het Waddengebied vigeert een landschapsbeleid waarmee niet 
alleen wordt gezorgd voor de bescherming en instandhouding van 
bestaande dijken, polders, terpen en wierden (waaruit de strijd 
tegen het water spreekt) en de ruilverkavelingsgeschiedenis, maar 
waarin ook een visie is opgenomen over de wijze waarop deze 
worden verweven met de oplossingen voor de nieuwe uitdagingen 
op het gebied van waterveiligheid.  

Bebouwing
Op basis van expliciete keuzes is de karakteristieke bebouwing be-
schermd en opgeknapt. De karakteristieke bebouwing wordt door 
de omgeving (zoals architectuur) geaccentueerd.

Windturbines
RO-maatregelen om windturbines te weren dan wel de clustering 
zeker te stellen zijn regulier en passen niet binnen de programma-
aanpak. 
Het om landschappelijke redenen opruimen van solitaire of in kleine 
clusters geplaatste windturbines, eventueel met behulp van het Wad-
denfonds, past wel in de programma-aanpak, maar krijgt een lagere 
prioriteit, omdat de bijdrage aan het vergroten en versterken van 
natuur- en landschapswaarden veelal beperkt is.

Duisternis
Het stimuleren van de vermindering van lichtgebruik of het gebruik 
van groen licht stimuleren (in aanvulling op bestaande wet- en re-
gelgeving) past binnen de programma-aanpak, waarbij de prioriteit 
afhangt van de aard van de aanvragen.

Wordingsgeschiedenis
Bescherming en inpassing moeten op basis van RO-maatregelen ge-
beuren en maken derhalve geen deel uit van de programma-aanpak.
De programma-aanpak biedt, met een lagere prioriteit, wel ruimte 
voor aanvullende maatregelen, zoals het verbeteren van de toegan-
kelijkheid door het stimuleren van voorlichting en educatie, en door 
het versterken van fysieke toegankelijkheid (paden, infoborden).

landschapselementen en -structuren
De basis wordt gevormd door goed RO-beleid en past derhalve niet 
binnen de programma-aanpak. Dat geldt, met een hoge prioriteit,  
wel voor aanvullende initiatieven op het gebied van innovatieve vor-
men van landschapsbeheer en het behoud en functioneel gebruik van 
dit culturele erfgoed.
Het verbeteren van de toegankelijkheid door het stimuleren van 
voorlichting en educatie, en door de fysieke toegankelijkheid (paden, 
infoborden) te versterken past eveneens binnen de programma-aan-
pak, zij het dat de prioriteit afhankelijk is van de mate waarin wordt 
bijgedragen aan het versterken van natuur- en landschapswaarden.

Bebouwing
Binnen de programma-aanpak is ruimte voor innovatieve vormen 
van herstel en accentuering van karakteristieke bebouwing, zij het 
(doorgaans) met een lagere prioriteit, omdat de bijdrage aan het 
versterken van natuur- en landschapswaarden niet of in geringe 
mate aanwezig is. De toegankelijkheid wordt verbeterd door het 
stimuleren van voorlichting en educatie, en door de fysieke toegan-
kelijkheid (routes, infoborden) te versterken.
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Visserij
De visserij kan een grote bijdrage leveren aan het imago van het 
Waddengebied, maar staat als sector vrijwel geheel los van (overige) 
activiteiten in haar directe omgeving, met inbegrip van de toeristische 
sector. 

Havenactiviteiten
De grotere (industrie)havens zijn niet meer vrij toegankelijk. Het 
maritieme karakter en de levendigheid zijn alleen nog te vinden in de 
niet-stedelijke havens. De relatie tussen de oude havens en de zee is 
vervaagd. 

landbouw
De landbouw is de belangrijkste actor om het landschap open te hou-
den en de (in het cultuurlandschap liggende) landschapselementen 
in stand te houden. schaalvergroting en intensivering, gecombineerd 
met onvoldoende instrumenten om landschapsbeheer als (neven)taak 
uit te voeren leiden tot een spanningsveld waarbinnen landschappe-
lijke kwaliteiten onder druk staan.

Cultuur, evenementen
In het Waddengebied wordt een aantal bijzondere festiviteiten en cul-
turele activiteiten georganiseerd, zoals de Haven- en Visserijdagen, 
Oerol op terschelling en dansfestival Op Roakeldais in Warffum.

foto waddenprodukten
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Visserij
De visserij heeft een zichtbare positie ingenomen in de sociaal-eco-
nomische activiteiten in kustplaatsen en levert daarmee een positieve 
bijdrage aan het imago van het Waddengebied, de levendigheid in 
kustplaatsen en het imago van de sector.
Een deel van de vissers is tevens actief in de toeristische sector. 
toeristen kunnen mee met een visserskotter en in de kleine vissers-
haventjes kan vis door toeristen en bewoners van de vissers worden 
gekocht (eventueel via een veiling bij afslag). 

Havenactiviteiten
De levendigheid van de havens is versterkt door een deel van de 
havenactiviteiten weer in de stad te brengen. De relatie stad-zee is 
versterkt en daarmee de aantrekkingskracht op recreatie en toeris-
me. De kleine havens en de haven van Harlingen zijn gespecialiseerd 
in visserij en toerisme en de combinatie daarvan. Het nautische en 
maritieme karakter en verleden van de havens is versterkt en geac-
centueerd.

landbouw
Door gericht stimuleringsbeleid is er een proces van kavelruil uitge-
voerd. In de meer kleinschalige en kwetsbare gebieden is de land-
bouw mede gericht op taken op het gebied van natuur- en land-
schapsbeheer, terwijl in de andere gebieden ruimte is gegeven aan 
schaalvergroting. Beide typen bedrijven slagen er in het positieve 
imago van het Waddengebied te vermarkten en hebben zich meer 
en meer toegelegd op de productie van kwaliteitsproducten met een 
Waddenkeurmerk en daarnaast op streekproducten. 

Cultuur, evenementen
Naast de al bestaande festiviteiten is het aantal bijzondere festivitei-
ten als oogst- en havenfeesten en culturele activiteiten in aantal sterk 
toegenomen. Vooral in de zomer zijn er veel culturele/historische en 
Waddenidentiteitsgerelateerde evenementen.

Visserij
In de streefbeelden voor de visserij en recreatie en toerisme nemen 
de visserij-activiteiten een belangrijke plaats in. In de programma-
aanpak ligt die prioriteit lager, omdat deze initiatieven niet zon-
dermeer bijdragen aan het versterken van natuur- en landschaps-
waarden. Als (noodzakelijk) onderdeel van een integraal plan van 
aanpak voor de transitie van de visserij kan de prioriteit aanmerkelijk 
toenemen.

Havenactiviteiten
Voor innovatieve manieren om de havens te verlevendigen via toe-
ristische visserij-activiteiten dan wel via het nautische en maritieme 
karakter/verleden biedt de programma-aanpak ruimte, zij het met 
een lagere prioriteit, omdat projecten in veel gevallen niet zullen 
bijdragen aan het vergroten of versterken van natuur- en landschaps-
waarden.

landbouw
Het aanjagen van innovatieve vormen van landschaps- en biodiversi-
teitsbeheer heeft binnen de programma-aanpak een hoge prioriteit. 
Ook voor de ontwikkeling van innovatieve streekproducten biedt 
de programma-aanpak ruimte, maar alleen de projecten die zullen 
bijdragen aan het vergroten of versterken van natuur- en landschaps-
waarden, krijgen een hogere prioriteit.

Cultuur, evenementen
In het kader van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Wad-
dengebied kan (als onderdeel van een ruimer opgezet haalbaarheids-
onderzoek) het stimuleren van samenwerkingsvormen die zich richten 
op het realiseren van een culturele Waddenagenda worden meege-
nomen binnen de programma-aanpak. Alleen projecten die bijdragen 
aan het vergroten of versterken van natuur- en landschapswaarden, 
krijgen een prioriteit. Voor de exploitatie van afzonderlijke evenemen-
ten biedt de programma-aanpak geen ruimte. Evenementen moeten 
zichzelf bedruipen of moeten worden gefinancierd uit culturele fond-
sen e.d.
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Economie eilanden
Recreatie en toerisme (R&t) is de economische sector die be-
palend is voor de werkgelegenheid. Op de eilanden is niet of 
nauwelijks ruimte voor verdere (kwantitatieve) groei van het 
verblijfstoerisme. De beschikbare overnachtingscapaciteit in de 
vorm van zomerhuisjes neemt af.
De economische betekenis van het dagtoerisme is vrij stabiel. De 
omvang verschilt per eiland en is sterk afhankelijk van bereik-
baarheid en reistijd.  

Natuur en landschap eilanden
Rust, ruimte en natuur zijn naast het strand de belangrijke mo-
tieven voor het eilandbezoek, die tegelijkertijd door dat recrea-
tieve medegebruik (kunnen) worden bedreigd, bijvoorbeeld door 
een hogere gebruiksintensiteit of door gebruik in andere (voor 
natuurwaarden kwetsbare) perioden.
De verblijfsrecreatie heeft behoefte aan extra ruimte. Een aantal 
verblijfsrecreatieve voorzieningen is gelokaliseerd in gebieden 
met hoge potentiële natuurwaarden. 

Economie vastelandskust
Ondanks een bovengemiddelde groei is de betekenis van de R&t-
sector beperkt. De ontoereikende ontsluiting van landschappe-
lijke en cultuurhistorische kwaliteiten, het ontbreken van ‘sterke 
merken’ en het gebrek aan clustering en samenwerking spelen 
hierin een rol.

leefbaar	Waddengebied/
economische	activiteiten
Het programma ‘leefbaar Waddengebied’ zet in op versterking 
van de leefbaarheid door het stimuleren van duurzame economi-
sche ontwikkelingen en het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Verbetering van het voorzieningenniveau speelt 
als factor eveneens een belangrijke rol in de leefbaarheid, maar 
is in het programma en de programma-aanpak niet meegeno-
men, omdat het realiseren van voorzieningen niet is gezien als 
een specifieke activiteit die vanuit het Waddenfonds kan worden 
gestimuleerd. Dat laat overigens onverlet dat maatregelen met 
een positief effect op de werkgelegenheid wel degelijk kunnen 
bijdragen aan de instandhouding of verbetering van het voorzie-
ningenniveau.
Het programma ‘leefbaar Waddengebied’ is in het navolgende  
uitgewerkt voor de economische sectoren die het meest kenmer-
kend zijn voor het Waddengebied, dan wel de grootste betekenis 
hebben voor de werkgelegenheid. 
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e Economie eilanden
De werkgelegenheid en economische betekenis van recreatie 
en toerisme heeft zijn koppositie behouden, o.a. door seizoens-
verbreding en de ontwikkeling van kortdurende arrangementen. 
Door een sterke samenwerking tussen de ondernemers op de 
eilanden en de vastewal zijn korte verblijven en het dagtoerisme 
toegenomen. 

Natuur en landschap eilanden
In de R&t-sector is het ecotoerisme sterk ontwikkeld. De sector 
is daartoe vormen van samenwerking aangegaan met de ter-
reinbeheerders. Door de verdere ontwikkeling van het gastheer-
schap bij de terreinbeheerders dragen activiteiten in het kader 
van voorlichting en educatie (v&e) tegelijkertijd in hoge mate bij 
aan zowel het verminderen van de druk op natuurwaarden als het 
bieden van extra handvatten om maximaal te kunnen genieten 
van natuur- en landschapswaarden.
Door uitruil tussen natuur- en recreatieterreinen is niet alleen de 
beschikbare ruimte voor verblijfsrecreatie iets toegenomen, maar 
zijn ook de natuurwaarden versterkt.

Economie vastelandskust
Aan de vastelandskust is een samenhangend aanbod van recre-
atieve voorzieningen gerealiseerd, met o.a. enkele grootschalige 
thematische trekpleisters met daarbinnen een fijnmazig netwerk 
van kleinschalige voorzieningen met accommodatiekernen, die 
aansluit bij de identiteit van het gebied en deze waar mogelijk 
benadrukt. De sector is daardoor (mede) drager geworden van de 
instandhouding van natuur, landschap en cultuurhistorie.
De verbindingen met de eilanden zijn verbeterd waardoor meer 
eilandtoeristen ook een dagje “kust” meepakken en vice versa. 
E.e.a. heeft geleid tot een groei van de economische betekenis 
van recreatie en toerisme voor de vastelandskust.

Economie eilanden 
Recreatie en toerisme en natuur zijn op de eilanden zo sterk 
verweven, dat verreweg de meeste initiatieven een directe 
doorwerking hebben op natuur- en landschapswaarden. Binnen 
de programma-aanpak wordt een hoge prioriteit toegekend aan  
het stimuleren van de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve 
producten die de Waddenidentiteit benutten en versterken en 
tevens de (bestaande) druk op natuur- en landschapswaarden 
verminderen. 

Natuur en landschap eilanden
Binnen de programma-aanpak wordt een hoge prioriteit toege-
kend aan aanvragen die gericht zijn op het optimaliseren van 
de relatie tussen recreatie en toerisme en natuur, zowel op het 
gebied van feitelijke (fysieke) projecten als op het gebied van 
de bewustwording (bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting en 
educatie).

Economie vastelandskust
De ontwikkeling van de R&t-sector vereist een aantal forse (par-
ticuliere) investeringen, die vooral effect sorteren als ze in onder-
linge samenhang tot stand komen. De werkelijke kansen zullen 
naar verwachting eerst in een haalbaarheidsonderzoek moeten 
worden uitgewerkt alvorens investeerders bereid zullen zijn in 
een dergelijke ontwikkeling te participeren. De programma-aan-
pak kent een hoge prioriteit toe aan initiatieven waarmee in de 
vorm van een (haalbaarheids)onderzoek in beeld wordt gebracht 
welke economische kansen een dergelijke ontwikkeling biedt en 
welke betekenis deze kan hebben voor het behoud en de ontwik-
keling van natuur, landschap en cultuurhistorie. 
Het stimuleren van de verbetering van de ontsluiting en toe-
gankelijkheid (voorlichting, educatie, bebording en eventueel 
uitbreiding van voet- en wandelpaden en marketingstructuur) van 
de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten vergroot de 
aantrekkelijkheid van het gebied voor recreatie en toerisme, en 
krijgen binnen de programma-aanpak een prioriteit, voorzover 
dergelijke ontwikkelingen bijdragen aan het vergroten en verster-
ken van deze waarden.  
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Identiteit en cultuurhistorische waarde van havens
De relatie tussen de vastelandskust en de zee is vervaagd door 
het verdwijnen of naar de randen van havenplaatsen dirigeren 
van havenactiviteiten. Gevolg daarvan is dat de identiteit en de 
cultuurhistorische banden tussen de zee en de havens verzwak-
ken en in het verlengde daarvan ook de aantrekkingskracht voor 
bezoekers.

Visserij en natuur
De Waddenzeevisserij ontwikkelt zich wel in de richting van een 
meer duurzame visserij, maar het uiteindelijk beoogde einddoel 
is onvoldoende duidelijk. Bodemberoerende visserij komt nog 
voor. Geïntegreerde visserij, gericht op een beter beheer van 
visbestanden komt langzaam op gang. De mosselzaadvisserij is 
bezig met een transitie naar een niet bodemberoerende visserij, 
met de dreiging van landschapsvervuiling door grote oppervlak-
ten MzI’s in de Waddenzee.
De garnalenvisserij is eveneens actief op het gebied van verduur-
zaming met het doorlopen van het proces van de MSC-certifice-
ring.
 

Havens en economie
De economische betekenis van de visserij is beperkt en nog 
steeds afnemend. Dat geldt voor de directe, maar eveneens 
voor de indirecte werkgelegenheid. Aan de wal is de potentiële 
bijdrage van de visserij aan het imago van het Waddengebied en 
aan de levendigheid van de havens nagenoeg geheel verdwenen.
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Identiteit en cultuurhistorische waarde van havens
Een aantal grote en kleine kustplaatsen heeft de historische re-
laties met de zee versterkt of hersteld, waardoor weer levendig-
heid in oude binnen- en buitenhavens is gevaren, met een grote 
aantrekkingskracht op toeristen. De Waddenzeevisserij is ingebed 
in het gebiedsgerichte beleid, en bepaalt mede het straatbeeld 
in de havens, o.a. in de vorm van vershandel en kleine restau-
rants. Verder zijn op verschillende plaatsen binnenhavens weer in 
gebruik genomen als aanlegplaats voor toeristische boten en vis-
sersschepen. De levendigheid in de havens wordt verder versterkt 
door de combinatie met culturele activiteiten.  

Visserij en natuur
De intensiteit van de visserij is in evenwicht met de draagkracht 
van de Waddenzee, o.a. door de ontwikkeling van de geïntegreer-
de visserij. De bodemberoerende visserij is afgebouwd en vormt 
geen beletsel voor de ontwikkeling van het Waddenecosysteem. 
MzI’s verblijven nog maar een korte periode in de Waddenzee. 
zodra er voldoende mosselzaad is ingevangen, worden de instal-
laties naar opgroeigebieden buiten de Waddenzee getranspor-
teerd, d.w.z. deels in de Noordzee, maar ook voor een deel op 
het vasteland in aquacultures.
Een deel van de vissers bevist deels commercieel en deels 
beheermatig bestanden van exoten, met name van de Japanse 
oester.

Havens en economie
De visserij neemt een herkenbare en gewaardeerde plaats in in 
de beleving(swaarde) van het Waddengebied, met een sterke 
bijdrage aan ‘echtheid’, identiteit, bedrijvigheid en eetcultuur. De 
omschakeling naar geïntegreerde en kleinschalige vormen van 
visserij in combinatie met de verbreding van activiteiten (voor-
lichting, excursies, sportvisserij, vershandel) en de versterkte 
relatie met toeleverende bedrijvigheid ligt de werkgelegenheid in 
de visserij op een stabiel niveau. De Waddenzeevissers zijn over-
gestapt op het gebruik van biobrandstof. 

Identiteit en cultuurhistorische waarde van havens
Het versterken van de relatie havens-zee in combinatie met cul-
turele activiteiten vormt een belangrijk onderdeel van het streef-
beeld leefbaar Waddengebied. Binnen de programma-aanpak ligt 
de prioriteit lager, omdat projecten in veel gevallen niet bijdragen 
aan het vergroten of versterken van natuur- en landschapswaar-
den.

Visserij en natuur 
De transitie van de Waddenzeevisserij, zoals geschetst in ‘Natuur-
lijk vissen op de Waddenzee’5, heeft een rechtstreekse sterk po-
sitieve invloed op de natuurwaarden van de Waddenzee. De pro-
gramma-aanpak kent een hoge prioriteit toe aan het stimuleren 
van de transitie, die overigens ook voor een belangrijk deel tot 
stand moet worden gebracht op basis van het reguliere natuur- 
en visserijbeleid en het gebiedsgerichte beleid. De transitie omvat 
ook de verbreding van de visserij naar verwante activiteiten 
(vershandel, toelevering, horeca), het vermarkten van streek-
gebonden visproducten en nieuwe activiteiten zoals sportvissen 
en andere op toerisme gerichte activiteiten. Als afzonderlijke initi-
atieven dragen dergelijke projecten niet zondermeer bij aan het 
versterken van natuur- en landschapswaarden, waardoor ze in de 
programma-aanpak een lagere prioriteit krijgen. Als (noodzake-
lijk) onderdeel van een integraal plan van aanpak van de transitie 
van de visserij kan de prioriteit aanmerkelijk toenemen.

Havens en economie
In het streefbeeld voor de visserij en recreatie en toerisme 
nemen de visserij-activiteiten een belangrijke plaats in. In de 
programma-aanpak scoort de prioriteit lager, omdat deze initia-
tieven niet zondermeer bijdragen aan het versterken van natuur- 
en landschapswaarden. Als (noodzakelijk) onderdeel van een 
integraal plan van aanpak van de transitie van de visserij kan de 
prioriteit aanmerkelijk toenemen. 

5 Advies Raad voor de Wadden over duurzame Waddenzeevisserij, 2007/04
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Natuur en landschap
Als grootste ruimtegebruiker speelt landbouw een belangrijke rol 
in de openheid van het landschap, die van oudsher per regio vaak 
nog extra gebiedseigen kenmerken vertoonde, bijvoorbeeld in 
boerderijvormen. Door schaalvergroting en toenemende eenvor-
migheid staan regiospecifieke kenmerken onder druk. Daarnaast 
is er ook een groep landbouwondernemers die in toenemende 
mate gericht is op verbreding van de landbouw in de vorm van 
bijvoorbeeld landschaps- en natuurbeheer of de productie van 
duurzame energie.

Economie en werkgelegenheid
De bijdrage van de landbouw aan de werkgelegenheid neemt 
geleidelijk af. 
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Natuur en landschap
In een aantal gebieden - in de Waddenregio en op de 
eilanden - met kwetsbare landschappen en natuur zijn taken op 
het gebied van natuur- en landschapsbeheer in de bedrijfsvoering 
opgenomen. Datzelfde geldt voor de laaggelegen gebieden, waar 
de landbouw is geëxtensiveerd en de functies landbouw, natuur 
en waterberging worden gecombineerd. In de meer grootschalige 
landschappen is de schaalvergroting doorgezet. In zijn totaliteit 
heeft de landbouw in het Waddengebied een Waddenvignet in-
gesteld, dat borg staat voor duurzame landbouw en dat toegang 
biedt om te produceren voor het exclusieve Waddenkeurmerk. 
Nagenoeg alle bedrijven hebben zich bij deze ontwikkeling aange-
sloten. 

Economie en werkgelegenheid
De afname van de bijdrage van de landbouw aan de werkgele-
genheid is gestopt.

Natuur en landschap
Het behouden van de kwaliteit van het landschap is in de eerste 
plaats een reguliere taak, die op basis van RO-maatregelen wordt 
gereguleerd. De programma-aanpak biedt, met hoge prioriteit 
ruimte om aanvullend zaken aan te pakken die verder gaan dan 
de reguliere taak. De ontwikkeling van een Waddenvignet en het 
opzetten van een marketingstructuur spelen een belangrijke rol 
in het streefbeeld, en krijgen, afhankelijk van de bijdrage aan 
het versterken van natuur- en landschapswaarden, een mogelijke 
prioriteit.
Verbetering van de kwaliteit van het milieu door verminderde 
emissie van nutriënten en verontreinigende stoffen vormt een es-
sentieel onderdeel van het streefbeeld, maar valt onder regulier 
beleid en wordt derhalve niet vanuit het programma ondersteund, 
tenzij er aantoonbaar sprake is van een effect van een ruimtelijk 
gezien specifieke lokale bron op specifieke lokale natuurwaarden.

Economie en werkgelegenheid
Initiatieven die inzetten op behoud van werkgelegenheid leveren 
geen bijdrage aan het versterken van natuur- en landschaps-
waarden en krijgen derhalve binnen de programma-aanpak een 
lagere prioriteit.
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Havens en economie
De havenactiviteiten leveren een forse bijdrage aan de werkgele-
genheid. samenwerking tussen de Waddenzeehavens komt maar 
spaarzaam van de grond, waardoor ook specialisatie per haven 
niet planmatig wordt ingevuld. 

Effecten op natuur en milieu
De economische activiteiten in de havengebieden voldoen aan 
de wet- en regelgeving op het gebied van emissies. De bereik-
baarheid van havens wordt gegarandeerd door het regelmatig 
baggeren van vaargeulen. Het baggeren en storten van bag-
gerspecie draagt bij aan de vermindering van het doorzicht in de 
waterkolom.

Werkgelegenheid en economie
Kleinschalige (mkb-)activiteit draagt bij aan de lokaal verzorgen-
de werkgelegenheid en evenzo voorzieningenniveau. 

Natuur en landschap
Kleine bedrijven zijn voor een deel gehuisvest op bedrijventerrei-
nen bij dorpen en steden, maar ook voor een deel in vrijgekomen 
agrarische gebouwen in het buitengebied.
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Havens en economie
De invulling van de samenwerking op het gebied van havenspeci-
alisatie heeft een grote sociaal-economische impact. ter onder-
bouwing is het noodzakelijk een of meerdere haalbaarheidson-
derzoeken uit te voeren. Binnen de programma-aanpak wordt 
een hoge prioriteit toegekend aan de uitvoering van een dergelijk 
onderzoek, omdat de uitkomst ervan bij kan dragen aan het 
versterken van natuur- en landschapswaarden. Concrete ver-
volgprojecten vallen niet zondermeer binnen de programma-aan-
pak; de prioriteit die aan deze uitvoeringsprojecten kan worden 
toegekend hangt af van de directe bijdrage die daarmee wordt 
geleverd aan het versterken van natuur- en landschapswaarden, 
dan wel de bijdrage aan het verduurzamen van economische 
activiteiten.

Effecten op natuur en milieu
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor havenspecialisa-
tie past met een hoge prioriteit binnen de programma-aanpak, 
omdat daaruit maatregelen kunnen voortvloeien die leiden tot 
versterking van natuur- en landschapswaarden. Ook hier geldt 
dat de hoge prioriteit niet zondermeer geldt voor vervolgprojec-
ten. De uitvoering van pilots op het gebied van milieuvriendelijk 
baggeren hebben wel een hoge prioriteit, maar stimuleringsmaat-
regelen voor het gebruik van schone brandstof en het verduurza-
men van veerboten, dragen niet zondermeer bij aan het verster-
ken van natuur- en landschapswaarden en kunnen daardoor een 
lagere prioriteit krijgen.

Werkgelegenheid en economie
De belangrijke rol van deze activiteiten in het streefbeeld laat 
onverlet dat de prioriteit binnen de programma-aanpak in de 
meeste gevallen lager zal zijn door het ontbreken van een directe 
relatie met de versterking van natuur- en landschapswaarden.

Natuur en landschap
De belangrijke rol van deze activiteiten in het streefbeeld laat 
onverlet dat de prioriteit in de programma-aanpak in de meeste 
gevallen lager zal zijn door het ontbreken van een directe relatie 
met de versterking van natuur- en landschapswaarden.
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Havens en economie
De Waddenzeehavens opereren onder de gezamenlijke vlag ‘Wad-
denzeehaven Nederland’. Door de samenwerking is de specialisa-
tie per haven sterk ontwikkeld, waardoor de afzonderlijke havens 
in staat zijn havenfaciliteiten op een kwalitatief hoog niveau te 
leveren. De concurrentiepositie van het Waddengebied is hierdoor 
versterkt. 

Effecten op natuur en milieu
Door havenspecialisatie is de noodzaak om te baggeren aan-
zienlijk verminderd. De natuurlijke diepte van de vaargeulen is 
medebepalend geweest voor de keuzes die zijn gemaakt met 
betrekking tot de specialisatie. Daarnaast zijn de technieken voor 
baggeren en storten van baggerspecie verbeterd, waardoor er 
minder zwevend slib vrijkomt.
Veerdiensten zijn overgegaan op het gebruik van minder diep 
stekende schepen en het standaard gebruik van schone brand-
stof.

Werkgelegenheid en economie
Mkb is en blijft een belangrijke motor van de lokale economie en 
levendigheid in de perifere gebieden.

Natuur en landschap
Kleine bedrijven spelen een grote rol in de levendigheid van het 
platteland en in de instandhouding van karakteristieke (agrari-
sche) gebouwen in het buitengebied. 
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veilig	Waddengebied	
Het programma ‘veilig Waddengebied’ is beperkt van omvang, 
omdat een deel van de (mogelijke) ontwikkelingen inmiddels 
in een regulier beleidstraject wordt opgepakt (kustveiligheid, 
klimaatverandering), of omdat noodzakelijke maatregelen de 
reikwijdte van het Waddenfonds ver overstijgen, of omdat proble-
men alleen door het treffen van maatregelen op mondiale schaal 
effectief kunnen worden aangepakt (dubbelwandige tankers). In 
het navolgende is de gevolgde gedachtelijn uitgewerkt. 

Veiligheid en klimaatverandering
De zeekeringen zijn nog niet allemaal op Deltahoogte. Er wordt 
volop nagedacht hoe moet worden omgegaan met de effecten van 
de verwachte zeespiegelstijging.

Verontreinigingen
De waterkwaliteit van de Waddenzee is matig. Het water dat de 
Waddenzee instroomt, bevat teveel nutriënten en milieuvreemde 
stoffen en is te troebel met negatieve effecten voor het Wadden-
ecosysteem. 

Klimaatverandering watertemperatuur
De gemiddelde jaartemperatuur van het water in de Waddenzee 
is de laatste decennia licht gestegen. Een verdere stijging wordt 
verwacht.

Milieurampen
Er varen op jaarbasis duizenden olie- en chemicaliëntankers en 
containerschepen met gevaarlijke stoffen over de vaarroutes ten 
noorden van de Waddeneilanden. Een ongeluk à la de Prestige is 
niet uitgesloten en kan tot een zeer grote olieverontreiniging in de 
Waddenzee en de Noordzeekustzone leiden.

Industriële activiteiten kustgebied
De industrie in het Waddengebied, waaronder de chemische indu-
strie in Delfzijl, voldoet aan de reguliere veiligheids- en milieu-
eisen met een zeer kleine kans op calamiteiten. 

Port security
Door maatregelen voor port security zijn delen van de havens af-
geschermd en niet voor het publiek toegankelijk. Het doel is de ha-
vens te beveiligen tegen menselijke bedreigingen zoals terrorisme. v
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Veiligheid en klimaatverandering
De kennis over de effecten van klimaatverandering op de zee-
spiegel is toegenomen. Er zijn maatregelen genomen om de 
zeespiegelstijging zoals voor 2100 verwacht op te vangen zowel 
in de vorm van een versterkte zeewering alsook aanpassingen 
aan klimaatveranderingen.

Verontreinigingen
De waterkwaliteit in de Waddenzee is als gevolg van de uitvoering 
van generiek beleid toereikend voor het goed functioneren van 
het Waddenecosysteem; de helderheid van het water is toegeno-
men door de introductie van nieuwe technieken voor zandsupple-
ties en het storten van baggerspecie.

Klimaatverandering watertemperatuur
De kennis over de effecten van klimaatverandering op de water-
temperatuur is toegenomen. Wereldwijd zijn hiertegen maatrege-
len getroffen.

Milieurampen
Olietankers en containerschepen zijn veiliger geworden. Vrijwel 
alle olietankers zijn de laatste decennia dubbelwandig geworden. 
De bestrijdingscapaciteit (ruiming en detergenten) is vergroot en 
wordt slimmer ingezet.

De Eemshaven is speciaal geëquipeerd als ‘place of refuge’ voor 
ramptankers. Hetzelfde geldt voor Den Helder.

Industriële activiteiten kustgebied
De veiligheids- en milieueisen zijn scherper dan in 2009, als ge-
volg van regulier Europees en nationaal beleid.

Port security
De havens zijn slimmer beveiligd waarbij de toegankelijkheid 
redelijk gewaarborgd is gebleven. 

Veiligheid en klimaatverandering
Veiligheid tegen overstromingen betreft regulier beleid en past 
niet binnen de programma-aanpak. Maatregelen op het gebied 
van natuur en landschap, die bijdragen aan het versterken van 
de veiligheid of adaptatie aan klimaatverandering passen wel bin-
nen het programma, zij het dat de prioriteit afhangt van de mate 
waarin wordt bijgedragen aan het versterken van natuur- en 
landschapswaarden.

Verontreinigingen
Het verbeteren van de (chemische) waterkwaliteit is regulier be-
leid dat de reikwijdte van het Waddenfonds overstijgt en daarom 
niet is opgenomen in de programma-aanpak (zie natuurlijk Wad-
dengebied). Kennisontwikkeling op het gebied van de rol van het 
lichtklimaat in het functioneren van het Waddenecosysteem en de 
betekenis van de verschillende factoren die bijdragen aan hoge 
concentraties zwevend stof, passen wel in de programma-aanpak.

Klimaatverandering watertemperatuur
Het tegengaan van effecten van klimaatverandering op de water-
temperatuur is regulier beleid dat de reikwijdte van het Wad-
denfonds overstijgt en daarom niet in de programma-aanpak is 
opgenomen.

Milieurampen
Het veiliger maken van tankers en containerschepen overstijgt 
de reikwijdte van het Waddenfonds en is niet opgenomen in de 
programma-aanpak. Deze zaken kunnen alleen op basis van re-
guliere (wereldwijde) afspraken worden gerealiseerd. 
De programma-aanpak biedt wel ruimte voor additioneel onder-
zoek naar de gevolgen van olie en chemicaliën op droogvallende 
platen en de daaruit voortvloeiende verbetering van de bestrij-
ding van olie en chemicaliën, omdat dit wel rechtstreeks bijdraagt 
aan het versterken van natuur- en landschapswaarden en boven-
dien waddenspecifiek is.
Mogelijkheden voor het realiseren van safe havens vallen niet 
binnen het programma, maar moeten op basis van regulier beleid 
worden gerealiseerd. 

Industriële activiteiten kustgebied
De programma-aanpak biedt geen ruimte voor dergelijke initia-
tieven, het betreft regulier generiek beleid.

Port security
Port security valt onder het reguliere beleid. Binnen de  program-
ma-aanpak is hiervoor geen ruimte.

streefbeeld programma-aanpak



stand	van	zaken
duurzame	energie
Het programma ‘duurzame energie’ zet in op de ontwikkeling van 
het vasteland van Noord-Nederland tot proeftuin voor duurzame 
energie-ontwikkelingen, specifiek gericht op kennisontwikkeling 
en innovatie. Hierbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van 
de aanwezige uitgebreide kennisinfrastructuur, waarbij wordt 
ingezet op de ontwikkeling van ‘nieuwe’, innovatieve energie-
technologieën. Deze inzet op kennis en innovatie zal een aan-
trekkende werking hebben op de bedrijvigheid ten aanzien van 
energie-activiteiten in het gebied. Voor de eilanden wordt ingezet 
op de transitie naar zelfvoorzienendheid met betrekking tot 
energiegebruik, waarbij de potenties van energiebronnen als zon, 
getij en geothermie, die volop in het gebied aanwezig zijn, benut 
en ontwikkeld moeten worden. Op de Waddenzee wordt ingezet 
op het gebruik van duurzame brandstoffen voor alle vormen van 
scheepvaart. tezamen zal dit bijdragen aan het imago van het 
Waddengebied als schone en duurzame regio. Voorwaarde is dat 
realisatie van de benodigde fysieke infrastructuur en afzetmoge-
lijkheden op korte termijn door generiek beleid en de markt van 
de grond moet komen. 

Vasteland – Proeftuin duurzame energie
Ontwikkelingen op het gebied van energiewinning uit zon, getij, bio-
massa, zoet/zout en geothermie beginnen langzaam van de grond te 
komen.

Met name productiecombinaties met organische reststromen, bv. 
mest en algen, maar ook van niet-agrarische herkomst, gericht 
op duurzame energie-opwekking en hergebruik worden reeds op 
beperkte schaal toegepast/getest. toepassingsmogelijkheden van 
niet-agrarische reststromen zijn technologisch nog beperkt.

Er worden in het gebied op kleine schaal gewassen geteeld voor de 
energieproductie. Dit betreft voornamelijk voedselgewassen als maïs 
en koolzaad.

Er is reeds een uitgebreid kennisnetwerk ten aanzien van energie en 
de agrarische sector aanwezig in het gebied.

Gebruik duurzame energie
Afzetmogelijkheden van duurzame energie, m.n. biogas, in het aard-
gasnetwerk zijn nog beperkt. Veel van de geproduceerde warmte 
(bv. bij vergisting) kan nog niet worden benut. Biogas wordt bij de 
pomp slechts zelden aangeboden. Combinaties van particuliere duur-
zame energieproducenten met lokale afnemers als woonwijken komt 
voorzichtig van de grond.

Grootschalig energiecluster
In de Eemsdelta bevindt zich een sterk en grootschalig energieclus-
ter. Verduurzaming ervan is reeds ingezet, er zijn productie-instal-
laties voor biobrandstoffen aanwezig en er zijn 2 energiecentrales 
gepland die deels biomassa bij gaan stoken. In Noordoost-Groningen 
bevindt zich een uitgebreid gascluster met bijbehorende kennis en 
infrastructuur.

zelfvoorzienende eilanden
De eilanden zijn reeds druk doende met initiatieven gericht op de 
lokale opwekking van duurzame energie ten behoeve van de zelf-
voorzienendheid.
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Vasteland – Proeftuin duurzame energie
Noord-Nederland is een proeftuin geworden voor duurzame 
energie-ontwikkelingen, gericht op kennisontwikkeling en inno-
vatie. Het gebied heeft een vooraanstaande positie ingenomen 
in de ontwikkeling en het op praktijkschaal experimenteren van 
nieuwe technologische vindingen en innovaties op het terrein van 
de potentiële energiebronnen. Het (her)gebruik van biomassa voor 
energiedoeleinden heeft een grote vlucht genomen. De agrarische 
sector in het Waddengebied speelt een belangrijke rol in de proef-
tuin bio-energie, waarin de sector nauw samenwerkt met instel-
lingen en bedrijven die zich richten op innovaties op het gebied van 
duurzame energie. Biomassateelt voor energiedoeleinden is vooral 
gericht op experimentele en innovatieve productiecombinaties en 
kennisontwikkeling en niet of nauwelijks op bulkproductie. Ook de 
benutting van niet-agrarische biomassa voor duurzame energietoe-
passingen is geoptimaliseerd. 

Gebruik duurzame energie
De afzetmogelijkheden van alle in het gebied geproduceerde duur-
zame energie is gewaarborgd. 
zo wordt de door de agrarische sector geproduceerde warmte, 
electriciteit en het biogas geleverd aan het electriciteits- en 
aardgasnetwerk en het gebiedsdekkende netwerk van biogas-af-
namepunten voor de veerboten, de vissersvloot, maar ook voor 
het algemene wegverkeer en rechtstreeks aan lokale afnemers 
als woonwijken, voorzieningencentra of bedrijventerreinen. Alle 
scheepvaart op de Waddenzee vaart op duurzame energie.

Grootschalig energiecluster
De Eemsdelta heeft zich ontwikkeld en gespecialiseerd tot een 
knooppunt van duurzame energie-activiteiten gericht op groot-
schalige productie. De reeds aanwezige kennis en infrastructuur op 
het gebied van gas en elektriciteit zijn efficiënt en optimaal benut. 
Door de ruimtelijke clustering wordt de druk elders verminderd. 
Grootschalige biomassatransporten zijn hier geconcentreerd.

zelfvoorzienende eilanden
De Waddeneilanden zijn in hoge mate zelfvoorzienend (waarvan 
tenminste 3 volledig) voor wat betreft hun energiebehoefte door 
o.m. gebruik te maken van zonne-energie, geothermie, vergisters 
en getijdenenergie.

Vasteland – Proeftuin duurzame energie
Binnen de programma-aanpak past:

het stimuleren van experimentele en innovatieve productietech- 
 nieken en –combinaties in combinatie met kennisontwikkeling  
 ten aanzien van de in het gebied voorhanden zijnde vormen van  
 duurzame energiedragers;

het stimuleren van het opzetten van samenwerkingsverband(en)  
 op het gebied van innovaties in duurzame energie. 

Gebruik duurzame energie
De vergroting van de afzet- en transportmogelijkheden van duur-
zame energie (groot- en kleinschalig/centraal en decentraal) ten 
behoeve van de gebruikers in het gebied is een essentiële voorwaar-
de voor het bereiken van het streefbeeld, maar is in beginsel een 
bedrijfseconomische aangelegenheid die door de markt moet worden 
opgepakt en derhalve niet past binnen de programma-aanpak.

Grootschalig energiecluster
Realisatie van een grootschalig energiecluster in de Eemsdelta moet 
gebeuren op basis van de magneetwerking van het kenniscluster 
energie.
Grootschalige duurzame energieproductie is gewenst, maar moet 
gerealiseerd worden met behulp van regulier, nationaal beleid en
financiering. Stimulering van de ontwikkeling van innovatieve tech-
nieken past wel binnen de programma-aanpak.

zelfvoorzienende eilanden
Innovatie duurzame technologieontwikkeling ten behoeve van bij-
drage aan lokale energiebehoefte en gericht op zelfvoorzienendheid 
van de Waddeneilanden past binnen de programma-aanpak.
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7 tOt slOt

De Raad adviseert de Minister om de voorgestelde programmatische aanpak 
als werkwijze te hanteren voor het Investeringsplan en het Uitvoeringsplan. 
De aanpak maakt het mogelijk om de door de Minister gewenste focus aan te 
brengen bij de verdeling van de middelen uit het Waddenfonds.
De aanpak is gebaseerd op een streefbeeld, uitgaande van de best beschik-
bare kennis, dat op een aantal punten nog om een nadere uitwerking vraagt. 
Het is wenselijk dat de streefbeelden periodiek worden geëvalueerd en zo 
nodig worden bijgesteld op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten of 
andere ontwikkelingen.

De evaluaties moeten naar het oordeel van de Raad na afloop van ieder uit-
voeringsplan, dus iedere vijf jaar, plaatsvinden. 

Het voorgestelde streefbeeld biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling 
van een systeem van outputsturing. Vanwege de tijdsdruk om het advies 
voor 30 mei 2009 vast te stellen en vanwege nog niet vastgesteld regulier 
beleid (beheerplannen Natura 2000), is de Raad er niet meer in geslaagd 
om een dergelijk systeem van outputsturing nader uit te werken. De Raad is 
vanzelfsprekend bereid om – desgewenst – hierover alsnog aan de Minister te 
adviseren.
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2003 
‘slimmer omgaan met kennis en onderzoek in het Waddengebied’,
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WaddenAdviesRaad en zijn voorzitter, siepie de Jong en de installatie van de 
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‘Waddenfonds’, verslag van de conferentie van 14 november 2005

2006
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Waddenzee-Waddenland, historische verkenningen rond de geografische 
identiteit en begrenzing van het internationale Waddengebied, 
Meindert schroor
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