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De Raad voor de Wadden is een onafhankelijk adviescollege dat in 2003 bij wet 
is ingesteld. De Raad heeft tot taak de regering, de Eerste en de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal en de bij het Waddengebied behorende provincies en 
gemeenten te adviseren over aangelegenheden die van algemeen belang zijn 
voor het Waddengebied.

Het Waddengebied heeft een bijzondere status. De Waddenzee is het grootste 
aaneengesloten natuurgebied in Nederland, terwijl de internationale Wadden-
zee op Europees en mondiaal niveau een van de belangrijkste wetlands is. Het 
Waddengebied is ook wat cultuurhistorische waarden en economische belangen 
betreft een waardevol gebied. 

Uitgangspunt voor de adviezen van de Raad is dat de Waddenzee natuurgebied 
is. Binnen de randvoorwaarden van deze functie kiest de Raad voor een inte-
grale gebiedsgerichte benadering, waarbij de verschillende belangen die in het 
Waddengebied spelen, worden afgewogen.

© CWSS
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coördinatie op zich genomen om te komen tot een 
gezamenlijke regionale visie op een duurzame visserij 
in de Waddenzee. Naar verwachting zal de visie in het 
voorjaar van 2010 worden gepresenteerd. 

Vooruitkijkend naar het jaar 2010 zien wij ons geplaatst 
voor een bezinning over het nieuwe profiel voor de Raad 
voor de Wadden. De huidige Raad zal vrijwel in zijn  
geheel eind 2010 aan het eind van zijn zittingstermijn 
zijn. Indachtig de nieuwe beleidslijn van de regering 
zal een nieuwe Raad dienen te bestaan uit maximaal 9 
leden. Dat betekent dat een goede doordenking van 
het profiel van de nieuwe Raad noodzakelijk is. De 
werkzaamheden daartoe zullen in nauw overleg met het 
Ministerie medio 2010 gestart worden.   

Het is een goede zaak dat het onderwerp ‘bestuurlijke 
organisatie in het Waddengebied’ in 2010 weer een 
nieuwe impuls lijkt te krijgen. Ons eerder uitgebracht 
advies over dit onderwerp ‘Natuurlijk gezag’, brengen 
wij dan ook weer graag onder aandacht van alle 
betrokken partijen.

Ik dank een ieder die in de afgelopen jaren een 
bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van de 
Raad voor de Wadden. Gezamenlijk kunnen we de 
eerder gememoreerde opdracht die voortvloeit uit de 
Werelderfgoedstatus waarmaken. 

Maart 2010 

Margreeth de Boer,
voorzitter   
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 1    Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010-2014, RCW, januari 2010.

Het Waddengebied kreeg in het jaar 2009 de status 
Werelderfgoed. Een honorering, maar ook een morele 
verplichting! Zorgvuldigheid van beleid en uitvoering 
is dan ook een conditio sine qua non om de impliciete 
opdracht van deze toekenning waar te maken. De Raad 
voor de Wadden zal, waar hij kan, zijn steentje daaraan 
bijdragen. 

Het jaar 2009 was een productief jaar voor de Raad voor 
de Wadden. Op de volgende bladzijden zult u een totaal- 
overzicht en beschrijving van de werkzaamheden zien. 

Twee adviezen wil ik hier apart memoreren, omdat ze 
zich bij de bestuurders in de regio en in de media op 
extra aandacht mochten verheugen.

Het advies ‘Identiteit als troef’, gemaakt op verzoek 
van de Tweede Kamer en behandelend de eventuele 
mogelijkheden voor uitbreiding van toeristische en 
recreatieve activiteiten in het Waddengebied, kwam 
grotendeels in 2008 tot stand. Het werd in april 2009 aan 
de Tweede Kamer aangeboden. 
Het advies kreeg vooral in het Waddengebied bij 
bestuurders en ondernemers een goed onthaal. De regio 
wil met het advies aan de slag. Daarom organiseert de 
Raad in maart 2010 een symposium over dit onderwerp 
in Groningen. Als voorbereiding op dit symposium zijn 
in de provincies Noord-Holland en Fryslân een tweetal 
bijeenkomsten georganiseerd. Daarna is het aan de 
regio om met de conclusies uit deze bijeenkomsten 
wellicht passende activiteiten te ontplooien. 

Een omvangrijk werk was de advisering voor een 
beleidskader voor de toekenning van subsidies uit 
het Waddenfonds. Op basis van de oorspronkelijke 
wetteksten die ten grondslag liggen aan de instelling 
van het Waddenfonds en de ontwikkeling van een 
streefbeeld van o.a. natuur- en duurzame economische 
doelstellingen, kon een handzaam kader aan de Minister 
van VROM  gepresenteerd worden. In haar brief van 30 
juni 2009 heeft de Minister aangegeven blij te zijn met 
dit nieuwe beoordelingskader. Het Regionaal College 
Waddengebied (RCW) heeft bij de voorbereiding 
van het nieuwe uitvoeringsplan van het Waddenfonds 
vervolgens volgens dit kader gewerkt.1  
Terugkijkend kan ik constateren dat de meeste 
uitgebrachte adviezen de afgelopen jaren op een goed 
onthaal konden rekenen. Ik noem hierbij enkele in het 
oog springende adviezen, zoals het advies over zoet-
zoutovergangen en over het vissen op de Waddenzee. 
Het eerste advies is overgenomen in relevante 
beleidsstukken zoals het Beheer- en Ontwikkelingsplan 
Waddenzee, en de stroomgebiedbeheerplannen die 
op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden 
opgesteld. In navolging van het advies over de visserij 
heeft de Provincie Groningen, vanuit het RCW, de 
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1. De Raad voor de Wadden heeft tot taak de 
regering en de beide kamers der Staten-
Generaal te adviseren over aangelegenheden 
die van algemeen belang zijn voor het Wad-
dengebied. Dit is het gebied zoals omschre-
ven in het plan als bedoeld in artikel 2a van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de 
Waddenzee en aangeduid op de daarbij 
behorende kaart met toelichting, alsmede 
het aangrenzende gebied voor zover daar 
ontwikkelingen plaatsvinden die van directe 
betekenis zijn voor de Waddenzee.
2. De Raad voor de Wadden kan de bij het 
Waddengebied betrokken provincies en ge-
meenten desverzocht of uit eigen beweging 
adviseren over aangelegenheden met betrek-
king tot het Waddengebied, voor zover deze 
voor die provincies of gemeenten in het 
bijzonder van belang zijn.

De Raad voor de Wadden heeft tot taak om de 
regering en de Staten-Generaal, gevraagd en on-
gevraagd, te adviseren over aangelegenheden die 
van algemeen belang zijn voor het Waddengebied 
(zie kader).

De adviezen van de Raad en andere informatie
over de Raad zijn terug te vinden op:

www.raadvoordewadden.nl

Het Waddengebied heeft een bijzondere status. De 
Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuur-
gebied in Nederland. De internationale Waddenzee 
is op Europees niveau een van de belangrijkste 
wetlands, met een functie op wereldschaal als het 
bijvoorbeeld om vogeltrekroutes gaat. Ook wat be-
treft de cultuurhistorie en de economie is de Wad-
denzee een waardevol gebied. De bijzondere status 
van het Waddengebied is de laatste jaren versterkt, 
mede onder invloed van de doorwerking van Euro-
pese regelgeving zoals de Vogel- en Habitatrichtlij-
nen, de Kaderrichtlijn Water en heel recentelijk (in 
2009) door de aanwijzing als Werelderfgoed.

De Raad voor de Wadden is de enige gebiedsge-
richte adviesraad in Nederland.
Uitgangspunt voor de Raad in zijn advisering is de 
hoofddoelstelling ‘natuur’, zoals die in het be-
leid voor de Waddenzee is neergelegd. Binnen de 
voorwaarden van deze hoofddoelstelling wordt een 
afweging gemaakt tussen de verschillende belangen 
die in het Waddengebied spelen. Daarbij staat de 
integrale gebiedsgerichte benadering voorop.

De Raad adviseert aan de bewindslieden van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en van Verkeer en Waterstaat (V&W). In 
voorkomende gevallen wordt ook geadviseerd aan 
de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), van Economische Zaken 
(EZ) en van Defensie, aan de Tweede Kamer en aan 
de Waddenprovincies en Waddengemeenten.



De eerste maanden van 2009 hebben vooral in het teken gestaan van de afronding en nadere uitwerking van 
het advies ‘Identiteit als troef’ en het daarbij behorende Achtergrondrapport, over de ontwikkelingsmoge-
lijkheden voor recreatie en toerisme in het Waddengebied. Met de inhoud van het advies was de Raad eind 
2008 al akkoord gegaan. 

De Raad heeft in 2009 de volgende adviezen uitgebracht:

1  Wadden en Klimaat 
2  Wadden Sea Plan
3  Visie en focus Waddenfonds (inclusief achtergrondrapport)
  
Het eerste advies is een ongevraagd advies dat is uitgebracht aan de Staatssecretaris van V&W. Het tweede 
advies is op verzoek van de Minister van LNV vastgesteld en het derde advies betreft een door de Minister van 
VROM gevraagd advies.
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1Briefadvies Wadden en Klimaat 
(2009/01)

In 2008 is het rapport van de Tweede Deltacommis-
sie verschenen over de bescherming van Neder-
land tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Dit rapport vormde voor de Raad voor de Wadden 
aanleiding om een briefadvies uit te brengen aan 
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In 
het advies is een aanzet opgenomen tot verdere 
uitwerking van het Deltarapport voor het Wadden-
gebied. De Raad heeft de Staatssecretaris geadvi-
seerd om het advies mee te nemen bij de imple-
mentatie van het ‘Deltarapport’ in het Nationaal 
Waterplan. 

Uit het rapport van de Deltacommissie blijkt dat 
tot 2050 het voortbestaan van het huidige karakter 
van de Waddenzee gewaarborgd is. Om voor de 
langere termijn een goed afgewogen keuze te kun-
nen maken ten aanzien van het laten meegroeien 
van de Waddenzee met de zeespiegelstijging, is 
geadviseerd nu al te starten met een grootschalig 
onderzoek en langetermijnmonitoring ten aanzien 
van sedimenttransport en zandsuppleties.

Vastelandskust
De Raad adviseert om voor Noord-Nederland de 
mogelijkheden en kansen van realisatie van brede, 
onbezwijkbare dijken te onderzoeken. De lokale 
uitgangssituatie, met betrekking tot bijvoorbeeld 
bedrijvigheid, cultuurhistorische objecten, bevol-
kingsdichtheid of de buitendijkse morfologie, zou 
bepalend moeten zijn voor de keuze om de ruimte 
hiervoor landwaarts dan wel zeewaarts te zoeken. 
Ook secundaire keringen of slaperdijken kunnen 
een bijdrage leveren aan het voldoen aan de veilig-
heidsnormen.

Over de daadwerkelijke bijdrage die kwelders kun-
nen leveren aan het beschermingsniveau van het 
achterland bestaat nog onduidelijkheid. Dit heeft 
te maken met de bestaande onzekerheden over de 
bijdrage bij hoge waterstanden en het permanente 
karakter van de bijdrage. Ook zal een uitbreiding 
van het kwelderareaal leiden tot een achteruitgang 
van het areaal hoge wadplaten en diens natuur-
waarden. De Raad meent daarom dat onderzocht 
moet worden of actieve verkweldering daadwerke-
lijk als betekenisvolle en permanente kustverdedi-
gende maatregel kan worden beschouwd.

 JAARVERSLAG 2009
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de gas- en energievoorziening van een groot deel 
van Nederland. De economische betekenis van het 
gebied komt in de huidige veiligheidsnormen on-
voldoende tot uitdrukking en is volgens de Raad te-
vens in het advies van de Tweede Deltacommissie 
onderbelicht gebleven. Voor de nieuwe normbepa-
ling wijst de Raad nadrukkelijk op het belang van 
een juiste inschatting van de directe en indirecte 
(gevolg)schade voor dit specifieke gebied.

Eilanden en Waddenzee
Zandsuppleties zijn momenteel gericht op het 
vasthouden van de basiskustlijn. In combinatie met 
het toelaten van natuurlijke processen en dyna-
miek op de eilanden kunnen suppleties ook kansen 
bieden voor het meegroeien van de wadbodem en 
de (buitendijkse delen van de) eilanden met de 
zeespiegelstijging en voor de ecologische verbe-
tering van duinen en kwelders. Om deze kansen 
ten volle te kunnen benutten wordt geadviseerd 
om grootschalige pilots te starten. In deze pilots 
dient de benodigde kennis vergaard te worden om 
tot optimale suppletiehoeveelheden en –locaties te 
komen. De eventuele (ongewenste) ecologische ef-
fecten van de intensivering van suppleties moeten 
nader onderzocht worden. Ook naar de rol van bio-
bouwers bij het invangen van sediment en naar de 
wijze waarop ze reageren op klimaatverandering 
moet onderzoek plaatsvinden.

IJsselmeer
De Raad mist een gedegen onderbouwing van de 
door de Deltacommissie voorgestelde grootschalige 
zoetwatervoorziening in het IJsselmeer. Een deel 
van de toekomstige zoetwaterbehoefte zou gedekt 
kunnen worden vanuit de regionale watersyste-
men. Daarnaast kunnen verwachte industriële, 
technologische en sociaal-economische ontwik-
kelingen leiden tot een kleinere zoetwatervraag 
in de toekomst. Geadviseerd wordt om de tijd tot 
2015 te gebruiken om op zoek te gaan naar een 
optimale inrichting van de Afsluitdijk, waarbij zowel 
de functies en kwaliteiten van het IJsselmeer àls de 
Waddenzee worden benut en versterkt. Een verbin-
ding tussen de twee internationaal erkende natuur-
gebieden kan leiden tot versterking van beide.

De staatssecretaris van V&W, mevrouw 
Huizinga, heeft bij brief van 13 januari 2009 
haar dank uitgesproken over de bijdrage die 
het advies heeft geleverd aan met name het 
ontwerp-Nationaal Waterplan. De adviezen 
zijn aanleiding geweest om het ontwerp-Nati-
onaal Waterplan op een aantal punten aan te 
passen. Een deel van onze adviezen wordt op-
gepakt in andere (onderzoeks)programma’s, 
zoals onder meer het deelprogramma Wad-
dengebied van het Deltaprogramma.

Raadslid Victor de Jonge:
“Alleen voldoende zand kan voorlopig het 
voortbestaan van de Waddenzee in de huidige 
vorm garanderen.”
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Op verzoek van de Minister van LNV heeft de Raad 
geadviseerd over de toekomstige rol en positie van 
het Wadden Sea Plan, het gezamenlijke Trilaterale 
Beheerplan voor de Waddenzee. 

Wadden Sea Plan (WSP) als strategisch plan
In het advies constateert de Raad dat de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water  
(KRW) een sterk harmoniserend effect tussen de 
Waddenzeelanden hebben en hebben gehad. Het 
heeft daarom slechts een beperkte meerwaarde 
om het WSP als het gezamenlijke Natura 2000-be-
heerplan voor de Waddenzee te positioneren. Dit is 
bovendien op dit moment niet haalbaar gezien de 
verschillen in wetgeving tussen de drie Wadden-
zeelanden, en binnen Duitsland ook tussen de drie 
deelstaten. Zo is het opstellen van een beheerplan 
in Duitsland niet verplicht, terwijl dat in Nederland 
en Denemarken wel het geval is. Een gezamenlijk 
Natura 2000-beheerplan is op dit moment niet op-
portuun, maar zou voor de toekomst wel onder-
zocht moeten worden. 

Het nieuwe WSP moet volgens de Raad het karak-
ter hebben van een meer strategisch plan, waarin 
een overkoepelende visie wordt gegeven op het 
beleid. In het plan zal in ieder geval de onderlinge 
afstemming tussen het beleid van de landen op 
het gebied van Natura 2000 en de KRW moeten 
worden geregeld. Daarnaast kunnen en moeten na-
tuurlijk nog andere (‘vrije’, niet door de richtlijnen 
gereguleerde) onderwerpen in het WSP worden 
geregeld. 
In alle gevallen geldt dat het belangrijk is dat er 
duidelijke afspraken komen over de wijze waarop 
de uitvoering (zoals de termijnen waarop e.d.) 
plaatsvindt. De afspraken uit het WSP zijn niet zo 
hard afrekenbaar als verplichtingen die uit Euro-
pese richtlijnen voortvloeien. Ze zijn vooral moreel 
bindend. De Raad meent echter wel dat in de toe-

komst een meer verplichtende vorm van samen-
werking moet worden overwogen.

De toekenning van de Werelderfgoedstatus kan het 
moment zijn om meer ambitie in het WSP te stop-
pen dan zonder deze status mogelijk zou zijn. Het 
toekomstige WSP kan ook de functie van beheer-
plan voor het Werelderfgoed Waddenzee vervul-
len. Vanuit de UNESCO wordt een aantal minimale 
eisen aan dit beheerplan gesteld, waaraan het WSP 
eenvoudig kan voldoen.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie vereist coördi-
natie op Noordzeeniveau, waarbij de Waddenzee-
landen gezamenlijk kunnen optrekken. Ook deze 
coördinatie kan inhoudelijk via het toekomstige 
WSP plaatsvinden.
Verder wijst de Raad op het succes van gezamen-
lijke monitoring en de uitwisseling van kennis en 
informatie voor de Trilaterale samenwerking. Deze 
moet worden voortgezet en uitgebouwd. 

Wadden Sea Board
De nieuw in te stellen Wadden Sea Board moet een 
sturende rol hebben in de Trilaterale samenwer-
king. Hij dient een belangrijke taak te hebben in de 
voorbereiding van de Trilaterale Ministersconferen-
tie en in de naleving van de gemaakte afspraken. 

De Wadden Sea Board en het WSP moeten over 
enkele jaren worden geëvalueerd. Daarbij moet 
gekeken worden naar de rol en functie van het 
WSP, naar de rol, functie en samenstelling van de 
Wadden Sea Board en naar de onderlinge relatie 
tussen Board en Plan.

Het belang van het Wetenschappelijk symposium 
voor de Trilaterale samenwerking (dat regelma-
tig wordt georganiseerd) wordt benadrukt. Het is 
belangrijk dat de conclusies van het Wetenschap-
pelijk symposium worden vertaald in aanbevelin-
gen richting de beleidsmakers (de Wadden Sea 
Board en de Regeringsconferentie). De Raad heeft 
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commissie van onafhankelijke wetenschappers en 
overheidsvertegenwoordigers in te stellen. Deze 
aanbeveling wordt in het advies herhaald.

Het advies van de Raad over zowel het WSP als de 
Wadden Sea Board, ligt grotendeels in lijn met de 
opvattingen die hierover bij de Duitse en Deense 
collega-adviesraden leven. 

De Minister van LNV, mevrouw Verburg, heeft 
inmiddels gereageerd op het advies en haar 
waardering uitgesproken over het gedegen 
advies dat de actualisatie van het WSP van 
diverse kanten belicht en tevens ingaat op de 
wijziging van de structuur van de Trilaterale 
samenwerking. De Minister deelt veel van de 
opvattingen van de Raad en een deel van de 
adviezen is ook verwerkt in het vernieuwde 
WSP 2010.

Raadslid Johan Nooitgedagt:
“Het Wadden Sea Plan moet 
het karakter hebben van een 
strategisch plan voor de Trila-
terale Waddenzee, waarin een 
overkoepelende visie wordt 
gegeven op het beleid. Daarna 
is een inrichtingsstrategie te 
maken met een juiste balans 
voor ecologie en economie 
met aandacht voor de struc-
tuur en de processen.”
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(2009/03)

Aanleiding advies
De regering heeft in 2004 besloten een Wadden-
fonds in te stellen waaruit extra investeringen ten 
behoeve van het Waddengebied kunnen worden 
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 
einddoelen. Dit was voor de Minister van VROM 
aanleiding om de Raad voor de Wadden advies 
te vragen over de verdeling van de middelen uit 
het Waddenfonds. De Raad werd hierbij verzocht 
streefbeelden op te stellen voor de natuur- en soci-
aal-economische ontwikkelingen voor de komende 
20 jaar en om een onderbouwing te geven van het 
uitgangspunt dat economische activiteiten slechts 
voor Waddenfondssubsidie in aanmerking komen 
wanneer zij bijdragen aan een vermindering van de 
druk op de natuur.

De Raad heeft conform het verzoek van de Minister 
een zo beknopt mogelijk advies voorbereid voor-
zien van een stramien dat leidt tot een meer ge-
richte inzet van het Waddenfonds. Nadere informa-
tie en achterliggende documenten zijn opgenomen 
in een achtergrondrapport dat afzonderlijk van het 
advies is uitgebracht. In het achtergrondrapport 
wordt ook een uitgebreide omschrijving gegeven 
van de huidige situatie en de streefbeelden voor 
2030 ten aanzien van de vijf programma-onder-
werpen die door de Raad zijn voorgesteld.

Streefbeelden en een programmatische aanpak
De Raad heeft op basis van de hoofddoelstelling en 
het ontwikkelingsperspectief uit de pkb Derde Nota 
Waddenzee, evenals op basis van andere relevante 

beleidsrapporten (o.a. het Beheer- en Ontwikke-
lingsplan) en op basis van eerdere adviezen van de 
Raad, streefbeelden opgesteld voor het gebied. In 
de streefbeelden wordt aangegeven hoe het Wad-
dengebied er over 20 jaar uit moet zien. Tevens is 
de huidige situatie beschreven. Tenslotte is er een 
programmatische aanpak voorgesteld, waarin de 
inspanningen omschreven staan die nodig zijn om 
vanuit de huidige situatie de streefbeelden (over 
20 jaar) te realiseren. De volgende programma’s 
zijn daarbij geformuleerd: natuurlijk Waddenge-
bied, identiteit Waddengebied, leefbaar Wadden-
gebied, 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 Waddenzeebe-
leid en de doelen van het Waddenfonds.

De streefbeelden kunnen bereikt worden met 
zowel Waddenfondsgeld als met regulier beleid en 
maatregelen. Er is gekozen voor een samenhan-
gend pakket van maatregelen, zodat maximaal kan 
worden ingezet op elkaar onderling versterkende 
maatregelen. Op die manier kan in de komende 20 
jaar een substantiële bijdrage geleverd worden aan 
het bereiken van de hoofddoelstelling van het Wad-
denzeebeleid: ‘de bescherming van de natuur en 
het behoud van het unieke open landschap’.

Raadslid Fred Fleurke:
“Het advies van de Raad over een meer richting-
gevende besteding van het Waddenfonds met 
streefbeelden en een programmatische aanpak 
is een goede stap. Maar daarmee is nog niet een 
verantwoordingssystematiek gecreëerd. Die is 
broodnodig, want het zal niet lang meer duren 
of er worden vragen gesteld over het nut en de 
noodzaak van het Waddenfonds. Het ontwikkelen 
van een toepasbaar meetinstrument met behulp 
waarvan prestaties en effecten aan de verrichte 
bestedingen kunnen worden gekoppeld, is daar-
om in de komende tijd een belangrijke opgave 
voor de Raad.”
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Natuurlijk Waddengebied
Het programma ‘natuurlijk Waddengebied’ zet in op 
een duurzame natuurontwikkeling op het schaal-
niveau van de hele Waddenzee, gericht op de 
belangrijkste ecologische eenheden en processen 
in het watersysteem, het landsysteem en op de 
overgang tussen beide systemen.

Identiteit Waddengebied
Het programma ‘identiteit Waddengebied’ zet in op 
de versterking van de landschappelijke kwaliteiten 
van het Waddengebied en van cultuurhistorisch 
waardevolle objecten, structuren, ambachten en 
gewoonten.

Leefbaar Waddengebied
Met het programma ‘leefbaar Waddengebied’  
wordt een versterking van de leefbaarheid beoogd 
door het stimuleren van duurzame economische 
ontwikkelingen en het verbeteren van de kwaliteit 
van de leefomgeving. Het programma is uitge-
werkt voor de economische sectoren die het meest 
kenmerkend zijn voor het Waddengebied, dan wel 
de grootste betekenis hebben voor de werkgele-
genheid.

Veilig Waddengebied
Het programma ‘veilig Waddengebied’ is gericht op 
het terugdringen van externe bedreigingen. Het 
programma is beperkt van omvang omdat veel van 
de mogelijke ontwikkelingen al in een regulier pro-
gramma worden opgepakt, of omdat noodzakelijke 
maatregelen de reikwijdte van het Waddenfonds 
ver overstijgen, of omdat de problematiek alleen 
op mondiale schaal effectief kan worden aange-
pakt. 

Duurzame energie
Het programma ‘duurzame energie’ zet in op de 
ontwikkeling van het vasteland van Noord-Neder-
land tot een proeftuin voor duurzame energie-
ontwikkelingen, specifiek gericht op kennisontwik-
keling en innovatie. Voor de eilanden richt het 
programma zich op de transitie naar zelfvoorzie-
nendheid.

Voor kennis, de vierde doelstelling van het Wad-
denfonds, is geen afzonderlijk programma voorge-
steld, aangezien de behoefte aan kennis pas wordt 
bepaald als duidelijk is welk toekomstbeeld wordt 
nagestreefd. Financiering van onderzoek uit het 
Waddenfonds is aan de orde als dergelijke onder-
zoeken kunnen worden gekoppeld aan voorgeno-
men (subsidiabele) maatregelen.

Prioritering van projecten
In de programma-aanpak hebben projecten die 
bijdragen aan de hoofddoelstelling voor het gebied 
evenals projecten die bijdragen aan meerdere 
doelstellingen uit de Wet op het Waddenfonds en 
de hoofddoelstelling, een hoge prioriteit. Projecten 
die enkel bijdragen aan de doelstelling gericht op 
een duurzame economische ontwikkeling van het 
gebied hebben een lage prioriteit. Met deze priori-
tering wordt voorkomen dat het Waddenfonds het 
karakter krijgt van een generiek regionaal stimule-
ringsfonds.

Het advies over Visie en focus Waddenfonds 
is op 30 mei 2009 op de Waddentoogdag 
aangeboden aan de Minister van VROM,
mevrouw Cramer.
De Minister heeft bij brief van 30 juni 2009 
haar waardering uitgesproken over het ad-
vies. Zij deelt de mening van de Raad dat het 
Waddenfonds behoefte heeft aan focus en 
prijst de voorgestelde programmatische aan-
pak en het werken met streefbeelden. 

 

Raadslid Henk Folmer:
“Het advies van de Raad van de Wad-
den om in de eerste plaats die aanvra-
gen voor het Waddenfonds te hono-
reren die een versterking van natuur 
en milieu en meerdere doeleinden 
dienen, geeft de hoognodige sturing 
aan het Waddenfonds. Niet alleen de 
natuur maar ook andere functies en ac-
tiviteiten in het Waddengebied, niet in 
de laatste plaats de economie, hebben 
hier baat bij.”



Uitvoering Werkprogramma 2009
Eind 2008 was de Raad al begonnen met de voor-
bereiding van een briefadvies ‘Wadden en Klimaat’ 
voor de Staatssecretaris van V&W en met een ad-
vies over het nieuwe Trilaterale Wadden Sea Plan 
voor de Minister van LNV. De afronding van deze 
adviezen stond voor 2009 in de planning. Beide 
adviezen zijn in het voorjaar van 2009 vastgesteld.

In het werkprogramma voor 2009 stond verder 
aangekondigd dat de Raad een advies uit zou 
brengen over ‘Visie op de gewenste sociaal-eco-
nomische ontwikkeling van het Waddengebied’ 
en ‘Visie op de (gewenste) natuurontwikkeling in 
het Waddengebied’. Deze beide aangekondigde 
adviezen zijn samengevoegd in het advies ‘Visie 
en focus Waddenfonds’. Het aangekondigde advies 
over ‘Outputsturing Waddenfonds’ zal als afzonder-
lijk advies uitgebracht worden in 2010. 

In het najaar van 2009 is de Raad gestart met 
de voorbereiding van het in het werkprogramma 
aangekondigde advies ‘Level-playing field van Eu-
ropese Richtlijnen in het Trilaterale Waddengebied’, 
waarbij de adviestitel thans is veranderd naar 
‘Gelijk Speelveld’. Dit advies zal ingaan op mogelijk 
aanwezige verschillen tussen de drie Waddenzee-
landen bij de nationale uitwerking van het Euro-
pese natuurbeleid. Er wordt een aantal casestudies 
uitgewerkt om de toepassing en interpretatie van 
de verschillende Europese richtlijnen ‘van onderaf’ 
te vergelijken. In de analyse wordt gefocust op 
de verschillen voor burgers/ondernemers bij de 
uitvoering van de Europese natuurrichtlijnen. Waar 
loopt een ondernemer of burger tegenaan als hij 
een bepaalde activiteit wil uitvoeren op of om de 
Waddenzee? Vaststelling van dit advies is voorzien 
in het voorjaar van 2010.
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De Raad heeft in 2009 7 keer plenair vergaderd. 
De plenaire vergadering in juni heeft plaatsgevon-
den op Vlieland, tijdens een tweedaags werkbezoek 
aldaar. De laatste vergadering in december heeft 
plaatsgevonden in Noordpolderzijl. De overige ver-
gaderingen zijn in Leeuwarden gehouden.

In een aantal plenaire vergaderingen zijn presenta-
ties gegeven over de volgende onderwerpen:

de ontwikkelingen rondom de Afsluitdijk, door  
 de heren Van der Beek en Regeling van Rijks- 
 waterstaat;

het onderzoek naar het mogelijke gebruik van  
 natuurgrenzen in de Waddenzee, door de heer  
 Dankers van Imares Texel;

het KIMO (Europese milieuorganisatie voor  
 lokale overheden rond de noordelijke zeeën  
 die zich vooral richt op de veiligheids- en  
 milieuaspecten), door de heer De Hoop       
 (burgemeester van Ameland en voorzitter van  
 het KIMO Internationaal), en

de plannen voor een Duurzaamheidscentrum  
 op de Afsluitdijk, door mevrouw Van der  
 Schoor (secretaris Stichting Duurzaamheids- 
 centrum). 
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Werkbezoek Vlieland
Op 24 en 25 juni heeft de Raad een werkbezoek 
gebracht aan Vlieland. Tijdens de overtocht heeft 
de heer Mellens, directeur van Rederij Doeksen, 
een toelichting gegeven op het ontwerp van de 
nieuwe veerboot. De eerste dag van het werkbe-
zoek stond in het teken van intern overleg, onder 
meer over de toekomst van de Raad. De aftrap 
werd hierbij gegeven door de Directeur-Generaal 
Ruimte van VROM, de heer Kuijpers. De tweede 
dag heeft de Raad samen met een afvaardiging 
van B&W van Vlieland een bezoek gebracht aan de 
nieuwe jachthaven. Daarna volgde een tocht naar 
de Vliehors met de Vliehors Expres met onderweg 
toelichtingen over duinafslag, zandsuppleties en 
Natura 2000. Tenslotte is een bezoek gebracht aan 
de militaire basis op de Vliehors.

Vervolg op advies ‘Identiteit als troef’
In het voorjaar van 2009 heeft de Raad zijn advies 
over de ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie 
en toerisme in het Waddengebied aan de Tweede 
Kamer aangeboden. Het advies is goed ontvangen 
in de regio en de behoefte om het geadviseerde 
daadwerkelijk van de grond te krijgen is aanwezig. 
Daarom heeft de Raad besloten in maart 2010 een 
symposium te organiseren, als vervolgactie op het 
advies. Als voorbereiding hierop heeft een tweetal 
regionale bijeenkomsten voor recreatieonderne-
mers, lokale belangengroepen en lokale overheden 
in Fryslân en Noord-Holland plaatsgevonden. 

Overleg met de Tweede Kamer
Op 9 april heeft een delegatie van de Raad overleg 
gevoerd met de Tweede Kamercommissies van 
VROM, LNV en V&W. De belangrijkste gespreks-
onderwerpen waren de aan de Tweede Kamer 
uitgebrachte adviezen over de mogelijkheden van 
biobrandstoffen in het Waddengebied en de ontwik-
kelingsmogelijkheden van recreatie en toerisme 
in het gebied. Het laatstgenoemde advies is door 
de voorzitter van de Raad aan de Tweede Kamer 
gepresenteerd en aangeboden.



Overleg met de Minister van VROM
De voorzitter van de Raad heeft op 14 april overleg 
gevoerd met minister Cramer van VROM over 
onder andere het conceptadvies over het Wadden-
fonds.

Projectgroepvergadering met externen
Tijdens de voorbereiding van het advies ‘Visie en 
focus Waddenfonds’ heeft de projectgroep een 
inhoudelijke bijeenkomst over dit advies met exter-
nen georganiseerd. Er waren vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven, van natuurbeherende instan-
ties, uit de landbouw, de visserij en de recreatie 
uitgenodigd om over het conceptadvies te praten.

Samenwerking met andere raden

Secretarissenoverleg
Op secretarissenniveau neemt de secretaris deel 
aan het overleg van de secretarissen van de vaste 
adviescolleges. Dit overleg vindt een aantal keren 
per jaar plaats. Tijdens deze overleggen vindt o.a. 
afstemming van werkprogramma’s en advisering 
plaats.

European Environment and Sustainable Develop-
ment Advisory Councils (EEAC)
De Raad is intensief betrokken bij de werkzaam-
heden van de EEAC, waarvan hij lid is. De EEAC is 
een Europees netwerk van adviesraden op het ter-
rein van milieu en duurzame ontwikkeling. Namens 
de Raad is de heer Fleurke lid van de EEAC-werk-
groep Marine and Coastal Zones. De heer Fleurke 
is ook naar de jaarlijkse plenaire vergadering 
geweest in Dubrovnik, gehouden van 21 tot 24 
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oktober. Hij is aldaar benoemd tot co-chair van de 
werkgroep Marine and Coastal Zones, samen met 
professor José Guerreiro (Portugal).

Wadden Sea Forum (WSF)
De voorzitter en secretaris van de Raad zijn als 
waarnemer respectievelijk plaatsvervangend waar-
nemer betrokken bij het WSF. Het WSF bestaat uit 
stakeholders uit de drie Waddenzeelanden en is 
ingesteld tijdens de Trilaterale Regeringsconferen-
tie in Esbjerg in 2001. Het WSF is in 2009 twee-
maal plenair bij elkaar geweest, op 16 en 17 juni 
in Harlingen en op 24 en 25 november in Aurich 
(Duitsland). Tijdens de plenaire bijeenkomsten 
worden de adviezen van de adviesraden uit de drie 
Waddenzeelanden gepresenteerd en besproken. 
Voorzitter en secretaris hebben beide bijeenkom-
sten bijgewoond.
Op ambtelijk niveau is ook deelgenomen aan de 
workshop over Integrated Coastal Zone Manage-
ment (ICZM) en het Energie-symposium, beide 
georganiseerd door het WSF. 

In het najaar van 2009 heeft het WSF haar leden 
verzocht te reageren op de conceptversie van het 
herziene Wadden Sea Plan 2010, opgesteld door de 
Trilateral Wadden Sea Cooperation. De Raad is op 
dit verzoek ingegaan en heeft een reactie met aan-
bevelingen geformuleerd voor het herziene WSP.



Inleiding
Om de mogelijke adviesonderwerpen voor 2010 
(en volgende jaren) te inventariseren heeft de 
Raad op 10 juni jl. een brainstormbijeenkomst 
georganiseerd met rijksvertegenwoordigers van 
het Regionaal College Waddengebied (VROM, 
LNV, V&W en EZ) en met de secretaris van het 
RCW. Mede op basis van deze bijeenkomst is het 
werkprogramma voor 2010 opgesteld. De Raad 
heeft het werkprogramma op 25 juni vastgesteld. 
Het werkprogramma is in oktober 2009 uiteindelijk 
door de Minister van VROM vastgesteld. Leidend 
bij het opstellen van het werkprogramma is de 
afspraak met de Minister om ongeveer vier strate-
gische adviezen per jaar uit te brengen. Daarnaast 
zal er nog enige ruimte zijn voor andere (niet-
voorziene c.q. spoed)adviezen.
De voorgenomen adviseringen van de verschil-
lende adviesraden en kennisinstellingen dienen in 
het teken te staan van een aantal door het kabinet 
vastgestelde thema’s. De Raad voor de Wadden 
behoort tot de strategische adviesraden van het 
Rijk en dient strikt formeel gezien dan ook aan de 
gestelde voorwaarden te voldoen. Maar de Raad 
neemt in dit geheel, vanwege zijn gebiedseigen 
karakter, een bijzondere positie in. Het kabinet 
heeft dit zelf ook geconstateerd in zijn nota ‘Kwa-
liteit van de verbinding’ (nota inzake de toekomst 
van het adviesstelsel). Deze uitzonderlijke positie 
wordt nog eens benadrukt bij het aanschouwen 
van de vijf genoemde strategische adviesthema’s. 
Gezien het karakter van de Raad (het gebiedsei-
gen) en zijn taak (adviseren over het Waddenge-
bied) kan van de Raad niet gevraagd worden om 
(alleen) te adviseren over de genoemde adviesthe-
ma’s.

Adviesonderwerpen voor 2010
De Raad voorziet in 2010 adviezen uit te zullen 
brengen over:

Outputsturing Waddenfonds
In vervolg op het advies ‘Visie en focus Wadden-
fonds’ zal er in 2010 een advies worden voorbereid 
over de outputsturing van het Waddenfonds. Het 
gaat daarbij om de ontwikkeling van een systema-
tiek van outputsturing, die ten grondslag moet lig-
gen aan de toekenning van gelden uit het fonds en 
die te zijner tijd als basis kan worden gebruikt bij 
de verantwoording van de bestede gelden.

Eemsproblematiek
De Eems is een van de laatste getijderivieren van 
West-Europa waar eb en vloed tot wel honderd 
kilometer stroomopwaarts merkbaar is. De ecologi-
sche situatie van de Eems is al jaren zorgwekkend. 
Het is tot op heden niet gelukt verbetering in deze 
situatie aan te brengen. Oorzaken hiervan zijn de 
voor Duitsland belangrijke grote economische acti-
viteiten en het feit dat het om een betwist gebied 
gaat. Gezien de Nederlands-Duitse verantwoorde-
lijkheid om de ecologische situatie van de Eems 
(als Natura 2000-gebied) te verbeteren dienen de 
mogelijkheden verkend te worden om een geza-
menlijk herstelplan voor het gebied op te stellen. 
De Minister van LNV heeft aangekondigd de Raad 
hierover om advies te zullen vragen.

Energetische zelfvoorzienendheid eilanden
De eilanden hebben zich ten doel gesteld om in 
2020 (voor het grootste deel) zelfvoorzienend te 
zijn op het gebied van duurzame energie en drink-
water (vastgelegd in het ambitiemanifest Wad-
deneilanden). De eilanden hebben aangegeven dat 
zij de Raad in 2010 zullen vragen om te adviseren 
over de wijze waarop het uiteindelijke doel (zowel 
beleidsmatig als projectmatig) binnen de ge-
stelde termijn kan worden bereikt. De vraag welk 
streefbeeld voor 2020 wordt nagestreefd en welke 
kansen en knelpunten hierbij naar voren kunnen 
komen zijn de centrale vragen die in het advies 
beantwoord zullen worden.
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ordening te worden bepaald. Wie bepaalt evenwel 
de eisen waaraan het landschap en de cultuurhis-
torie moeten voldoen en op welke wijze kan de 
bescherming, mede in het licht van de nieuwe Wet 
op de ruimtelijke ordening (Wro) voldoende wor-
den gewaarborgd? De Raad hoopt hierover in een 
advies meer duidelijkheid te kunnen scheppen.

De gevolgen van Integrated Coastel Zone Manage-
ment (ICZM) of Geïntegreerd Beheer van KustGe-
bieden (GBKG) en het Europees maritiem beleid 
voor de Waddenzee
Het is al weer een aantal jaren terug dat de Eu-
ropese Commissie een aanbeveling heeft gedaan 
over ICZM. In 2005 heeft het Rijk een eerste rap-
portage over ICZM aan de Europese Commissie ge-
zonden, waaruit blijkt dat (de principes van) ICZM 
in het Waddengebied al wordt toegepast. Mede om 
die reden heeft Nederland geen nationale strategie 
voor ICZM opgesteld. 
In 2006 is de ‘Evaluation of ICZM in Europe’ ver-
schenen, in 2007 gevolgd door een verslag van het 
Europees Parlement. In het verslag wordt aangege-
ven dat ICZM een belangrijk onderdeel kan vormen 
van het maritiem beleid. De Raad zal in een advies 
ingaan op de vraag op welke wijze nader vorm kan 
worden  gegeven aan ICZM in het Waddengebied, 
zo mogelijk in relatie met het Witboek Maritiem 
beleid van de Europese Commissie.

Tenslotte
Het vroegtijdig voorbereiden van een werkpro-
gramma kan met zich meebrengen dat zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen die bij nader inzien om 
een actuele advisering door de Raad vragen. Ook 
is een adviesraad soms afhankelijk van het mo-
ment waarop de overheid plannen en maatregelen 
uitvaardigt. Dit kan gevolgen hebben voor de op 
dit moment voorziene advisering door de Raad in 
2010 en kan dus tot wijzigingen in het werkpro-
gramma leiden.

Uitwerking realisatie Waddenzeedekkend beheer 
via de Beheerraad
Vanwege het grote belang van natuurbeheer voor 
de Waddenzee is in 2007 door de rijksoverheid 
en ander betrokken partijen de Beheerraad voor 
de Waddenzee ingesteld, waarin de terreinbehe-
rende organisaties en de rijksbeheerders zoals 
Rijkswaterstaat en LNV zitting hebben. Taak van 
de Beheerraad is om de afstemming tussen en effi-
ciency van het (natuur)beheer door alle beheerders 
te vergroten, zodat het gebied integraal als één 
gebied wordt beheerd. Thans ligt het doel vooral 
nog op de onderlinge afstemming van beheerta-
ken. Gaandeweg zal de Beheerraad uiteindelijk tot 
een planmatig Waddenzeedekkend beheer moeten 
komen. De Minister van VROM heeft aangekondigd 
de Raad om advies te zullen vragen over de wijze 
waarop dit uiteindelijke doel kan worden bereikt.

Verder is het mogelijk dat de Raad in samenwer-
king met de Raad voor de Leefomgeving en Infra-
structuur (RLI, thans in oprichting) gaat adviseren 
over de gevolgen van het advies van de Deltacom-
missie voor het IJsselmeer. Over het moment van 
advisering (2010 of later) en de wijze van samen-
werking vindt nog overleg met de RLI plaats.

In overleg met het Ministerie van LNV is het advies 
‘Agenda Trilaterale Regeringsconferentie 2010’, 
aangekondigd voor 2010, komen te vervallen.

Meerjarenprogrammering adviesaan-
vragen voor 2011 en volgende jaren
Op de lange termijn voorziet de Raad te zullen 
adviseren over de volgende onderwerpen:

Bescherming landschap en cultuurhistorie in het 
Waddengebied
De bescherming van het landschap en de cultuur-
historie in het Waddengebied zijn twee belangrijke 
speerpunten in het Waddenzeebeleid. Beide zaken 
dienen via het instrumentarium van de ruimtelijke 
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RAAD
                   31 december 2009

Mevrouw M. (Margreeth) de Boer voorzitter (vanaf 1 september 2008)
Prof.dr. J.P. (Jan) Bakker beheer natuurterreinen 

Ir. R. (Rindert) Dankert plattelandsontwikkeling en landbouw 
Prof.dr. F. (Fred) Fleurke openbaar bestuur 

Prof.dr.drs. H. (Henk) Folmer relaties economie en ecologie 
Dr. W.P. (Wim) Groenendijk (duurzame) energie 
Prof.dr. V.N. (Victor) de Jonge DSc ecosysteem 

Mevrouw drs. J.D. (José) Kimkes sociaal-economische bedrijvigheid 
Drs. M.J. (Martinus) Kosters recreatie en toerisme 

Ing. J.K. (Johan) Nooitgedagt waddenvisserij 
Mevrouw dr.ir. E.C.M. (Elisabeth) Ruijgrok belevingswaarde 

Drs. M. (Meindert) Schroor menswetenschappen 
Mevrouw mr. S.M.A. (Suzanna) Twickler juridische kennis 

Drs. W. (Pim) Visser sociaal-economische bedrijvigheid 

SECRETARIAAT
 31 december 2009

Mevrouw mr. J. (Jacoba) Westinga secretaris 
Ir. R. (Roel) de Jong projectmanager tevens plaatsvervangend secretaris 

Mr. dr. P. (Peter) Mendelts senior projectleider 
Drs. G.J. (Gelijn) Werner beleidsmedewerker (tot 1 juli 2009)

Drs. H.M. (Harbert) Jongsma senior projectleider/beleidsmedewerker (vanaf 1 november 2009) 
Mevrouw drs. L.H. (Lisa) Gordeau beleidsmedewerker/projectleider    

Mevrouw F.S. (Foke) Zijlstra senior medewerker bedrijfsbureau 
Mevrouw M.J. (Mia) van Raamsdonk medewerker bedrijfsbureau
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ADVIEZEN 2003 
2003/01
“Duurzaam duurt het langst”: advies over duurzame Waddenvisserij 

2003/02 
PSSA: “niet de letter maar de geest” 

2003/02
Advice concerning the Wadden Sea as a PSSA

2003/03 
Communicatie bekeken: “the coming-out of KCOW” 

2003/04
Integraal kustbeleid; meer dan veilig  
Advies over de ontwerp Beleidslijn voor de kust 

ADVIEZEN 2004 
2004/01
“Duurzaam duurt het langst – II”: Naar een nieuw schelpdiervisserijbeleid 
voor de Waddenzee 

2004/02 
Reactie op het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid

2004/03 
Rampenplan Waddenzee 

2004/04
Notitie Stappenplan Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph-W) 

2004/05
Risicoanalyse Waddenzee – Een samenhangend overzicht

2004/06
Natuur- en landschapsgrenzen, monitoring, 
kennisaudit en Waddenacademie 

2004/07
Europese Kaderrichtlijn Water 
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ADVIEZEN 2005 
2005/01

Trilateraal voor de Toekomst: naar een versterkte trilaterale samenwerking

2005/01
Trilateral for the Future: towards a stronger trilateral partnership

2005/02 
Duurzaam Sociaal-Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied (SEOW)

2005/03 
Investeringsplan Waddenfonds

2005/04
Werken aan Wadden-weten; welke rol kan een Waddenacademie spelen?

2005/05 
Natuurlijk gezag, een bestuurlijk model voor de Waddenzee

Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor het openbaar bestuur

ADVIEZEN 2006
 2006/01

Pkb Waddenzee
beleidsinstrument in blessuretijd

2006/02
 Uitvoeringsplan Waddenfonds (briefadvies)

2006/03
Concept Convenant Vaarrecreatie Waddenzee

ADVIEZEN 2007 
2007/01

Naar en sterk en houdbaar B&O-plan
Beheer- en Ontwikkelingsplan voor de Waddenzee

2007/02
Duurzame ontwikkeling van het potentieel van de zee

Gezamenlijk uitgebracht met de Raad voor het Landelijk Gebied,
 de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad

2007/03
Natuurgrenzen voor dagelijks gebruik

2007/04
Natuurlijk vissen op de Waddenzee



ADVIEZEN 2008 
2008/01
Wind oogsten met blikvangers? (briefadvies)

2008/02 
Zoet-zout; kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied

2008/03
Kaderrichtlijn Water (briefadvies)

2008/04
Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa

2008/05
Identiteit als troef: Waddenlandschap vol verrassingen

ADVIEZEN 2009
2009/01 
Wadden en klimaat; aanzet uitwerking Deltacommissie (briefadvies)

2009/02 
Wadden Sea Plan

2009/03
Visie en focus Waddenfonds 

OVERIGE PUBLICATIES 
2003 
‘Slimmer omgaan met kennis en onderzoek in het Waddengebied’,
symposiumverslag en toespraken ter gelegenheid van het afscheid van 
de WaddenAdviesRaad en zijn voorzitter, Siepie de Jong en de installatie 
van de Raad voor de Wadden

2005
‘Waddenfonds’, verslag van de conferentie van 14 november 2005

2006
Evaluatie eerste zittingsperiode Raad voor de Wadden 2003 - 2006

2008
Waddenzee-Waddenland, historische verkenningen rond de geografische identiteit en
begrenzing van het internationale Waddengebied, Meindert Schroor

‘Recreatie en toerisme in het Waddengebied’ 
(analyserapport behorende bij advies 2008/05)

2009
Visie en focus Waddenfonds 
(achtergrondrapport behorende bij advies 2009/03)p
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