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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.
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Aan de Staatssecretaris van
Verkeer en waterstaat
mevrouw J.C. Huizinga-Heringa
Postbus  20901
2500 eX  DeN HAAG
	

betreft     ons kenmerk   datum
Kaderrichtlijn water   033/fz  	 	 26 juni 2008 

Geachte Staatssecretaris,

in uw brief van 5 maart jl. (bijlage 1) vraagt u de raad voor de wadden te adviseren 
over de uitwerking van de implementatie van de Kaderrichtlijn water (Krw) in het 
waddengebied. Daarbij geeft u aan welke onderwerpen in het advies aan de orde 
zouden kunnen komen. De raad voldoet via dit briefadvies graag aan uw verzoek.
Op uw verzoek brengt de raad het advies tevens uit aan de Stuurgroep water 2000/
regionaal bestuurlijk Overleg rijn Noord en het regionaal College waddengebied. 

in het navolgende gaat de raad puntsgewijs kort in op de onderwerpen die in de 
adviesaanvraag zijn benoemd, alsmede op enkele zelf toegevoegde aandachtspunten.

Het Waddenecosysteem overschrijdt stroomgebiedsgrenzen
in 2004 (briefadvies Kaderrichtlijn water, nr. 2004/07) heeft de raad ervoor 
gewaarschuwd dat de stroomgebiedbenadering als nadeel heeft dat de samenhang van 
het waddenecosysteem over de - in de kustwateren fictieve - stroomgebiedsgrenzen 
heen ondergeschikt wordt aan de relaties binnen de respectieve stroomgebieden. Door 
de Krw-vertaalslag van de doelen voor de trilaterale waddenzee vooraf af te stemmen 
zou versnippering van de ecosysteembenadering over de stroomgebieden kunnen 
worden voorkomen. 
De raad constateert dat er geen waddenzeebrede afstemming heeft plaatsgehad. 
Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft. De planning van 
de uitwerking van de Krw en de wijze van uitwerking verschillen trilateraal zodanig 
dat er nog geen finale vergelijkingen kunnen worden gemaakt en conclusies kunnen 
worden getrokken. Dit geldt niet alleen voor de Krw-doelen, maar ook ten aanzien van 
de werkwijze, zoals de begrenzing van waterlichamen, het hanteren van de ‘Praagse 
methode’, enzovoort. 
de raad adviseert om bij de vaststelling van de ambities en maatregelen, 
alsnog aandacht te schenken aan en waar nodig zorg te dragen voor een 
trilaterale afstemming die recht doet aan de samenhangen binnen het 
waddenecosysteem. Het recent verschenen HArbASiNS-eindrapport (Steps towards 
a harmonized transnational management strategy for coastal and transnational waters, 
15 mei 2008) kan als basis fungeren voor die afstemming.

in Nederland wordt de uitvoering van maatregelen die bijdragen aan het realiseren 
van meerdere rijksdoelen gestimuleerd met een bijdrage uit de zogenaamde 
synergiegelden. De raad geeft u ter overweging om ook op europese schaal te 
pleiten voor een dergelijke regeling, gericht op het stimuleren van de internationale 
afstemming van doelen en maatregelen.

Publieke participatie
in 2004 heeft de raad geadviseerd om in de verdere implementatie en uitwerking 
van de Krw af te wijken van de formele momenten waarop de publieke participatie 
wordt voorgeschreven en zo snel mogelijk te kiezen voor een open communicatie en 
participatie. De raad achtte dit nodig ten behoeve van de draagvlakverwerving. de 
raad spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop het ministerie dit, met 
behulp van gebiedsgroepen, heeft opgepakt. De raad is ervan overtuigd dat dit 
positief heeft bijgedragen aan het draagvlak voor de richtlijn. 
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Begrenzing en status waterlichamen
De raad kan zich goed vinden in de nu voorgestelde begrenzing en status van de 
waterlichamen, onder voorwaarde dat de houdbaarheid van de onderbouwing van de keuze 
voor de waddenzee als ‘natuurlijk water’ in de artikel 5 rapportage door de europese 
Commissie wordt bevestigd. 
het ontbreken van trilaterale afstemming vooraf betekent ook hier dat extra 
aandacht moet worden besteed aan het bewaren en versterken van de ecologische 
samenhang en het streven naar evenwichtige concurrentieverhoudingen in de fase 
van het vaststellen van doelen en maatregelen. 

Gebruik Praagse methode
Het hanteren van de zogenaamde ‘Praagse methode’ is toegestaan voor ‘kunstmatig’ en voor 
‘sterk veranderd’ water. Desondanks is de methode ook gehanteerd voor de als ‘natuurlijk’ 
water gekwalificeerde delen van de Waddenzee. De Raad heeft begrip voor deze keuze, 
omdat de morfologische kenmerken van de waddenzee zo sterk veranderd zijn, dat de 
‘onverstoorde natuurlijke referentie’ nog maar weinig betekenis heeft voor de kwantitatieve 
afleiding van de Goede Ecologische Toestand (GET). De vaststelling van de GET vormt 
het meest kwetsbare punt van de gevolgde werkwijze, temeer daar voor bijvoorbeeld het 
areaal zeegras in een latere fase van uitwerking nogmaals een forse neerwaartse bijstelling 
van het beleidsdoel (=Get) heeft plaatsgevonden, die op het eerste gezicht niet dat hoge 
ambitieniveau uitstraalt dat past bij het belangrijkste natuurgebied van Nederland. de raad 
adviseert om in het stroomgebiedbeheerplan de vastgestelde Get zorgvuldig te 
motiveren, teneinde de acceptatie van de gehanteerde Praagse methode en de met 
deze werkwijze bepaalde ecologische beleidsdoelen niet in gevaar te brengen.

Fasering van maatregelen
De raad heeft in zijn brief van 30 januari jl. (8/Mvr) aangegeven, naar aanleiding van 
een onderzoek van de Vereniging Natuurmonumenten1, nader te willen bezien of fasering 
van maatregelen, dat wil zeggen uitvoering na 2015, voor beschermde gebieden strijdig is 
met de Krw. inmiddels heeft ook uw ministerie een reactie op dit onderzoek gepubliceerd, 
waarin is aangegeven op grond van welke argumenten fasering van maatregelen in 
beschermde gebieden wel in lijn is met de Krw. De raad deelt de conclusie van het 
ministerie en ziet geen redenen om daar nog iets aan toe te voegen.

Eutrofiëring
Eutrofiëring wordt Waddenzeebreed als een van de grootste problemen gezien. Als eerste 
in zijn soort biedt de Krw (door de stroomgebiedbenadering) mogelijkheden hiervoor 
maatregelen buiten de waddenzee te nemen. De omvang van het probleem c.q. de omvang 
van de vereiste maatregelen zijn echter niet expliciet in beeld gebracht. er wordt volstaan 
met de aankondiging dat de discussie zal worden aangegaan met de stroomopwaarts 
aanwezige lozers zonder in te gaan op andere factoren die algenbloei stimuleren of 
reduceren (licht, algenetend/grazend zoöplankton). Deze opstelling is volgens de raad een 
gemiste kans om de eutrofiëringsproblemen bij de kern aan te pakken, dan wel om goed 
in beeld te brengen wat de werkelijke omvang van de problematiek is en welke bronnen 
daarvoor moeten worden aangepakt2. de raad adviseert om, alvorens over te gaan 
tot maatregelen, in beeld te brengen welke milieufactoren op dit moment naast 
nutriënten de werkelijk beperkende factor vormen voor het herstel van de primaire 
productie in de waddenzee. 

1  Veltman, mr. J., wijnberg Advocaten, Groningen, 1 november 2007, Advies inzake de vraag of   
  het mogelijk is om de in art. 4, eerste lid, onder c, van de Kaderrichtlijn water opgenomen   
  termijn van 15 jaar te verlengen.

2  er zijn signalen uit (nog niet gepubliceerd) onderzoek dat de beschikbaarheid van fosforverbindingen  
 i n het westelijke deel van de Nederlandse waddenzee al zover is afgenomen dat het waddenecosy- 
  steem in dat deel kenmerken vertoont van een voedselarm (oligotroof) systeem.



Zoutlozingen Eems
De raad ziet geen meerwaarde om, vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek 
in Duitsland naar de mogelijkheden voor de lozing van zout water in de eems of op 
andere locaties in of nabij de waddenzee, over dit onderwerp te adviseren. wel vraagt 
de raad alvast aandacht voor het effect van licht verhoogde zoutgehalten op het, door 
een versterkte dichtheidscirculatie, verhoogd troebelingsmaximum in de eems en Dollard 
tegen de achtergrond van de al bestaande problemen van vertroebeling in dit gebied. 
Het troebelingsmaximum kent door die versterkte circulatie nu slibconcentraties die bijna 
tien keer zo hoog zijn als in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. een ander aspect dat 
aandacht verdient is het nuttig gebruik van het (zeer zoute) water voor bijvoorbeeld 
energiewinning.

Aanpak eilandkwelders
Op de datum van verzending van uw adviesaanvraag heeft de raad zijn advies over zoet-
zoutovergangen in het waddengebied vastgesteld. in dit advies wordt uitgebreid ingegaan 
op de vraag op welke wijze meer draagvlak kan worden verkregen voor de verjonging 
van de eilandkwelders. kort samengevat adviseert de raad een gefaseerd herstel 
van natuurlijke processen en dynamiek op de buitendijkse oostpunten, dat 
goed wordt gemonitord. Vooraf kunnen met de eilander bevolking afspraken 
worden gemaakt over de wijze waarop op basis van die monitoringresultaten 
besloten wordt of wel of niet kan worden gestart met een volgende fase. Voor een 
uitgebreidere uiteenzetting verwijzen wij u naar het genoemde advies.

Hoogachtend namens de raad voor de wadden,

prof. f. fleurke, wnd. voorzitter

 

   

mevrouw mr. J. westinga, secretaris
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vacature voorzitter

Prof.dr. J.P. (Jan) bakker beheer natuurterreinen 

ir. r. (rindert) Dankert plattelandsontwikkeling en landbouw 

Prof.dr. f. (fred) fleurke (wnd.voorzitter) 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 

Mevr. drs. J.D. (José) Kimkes sociaal-economische bedrijvigheid 

Drs. M.J. (Martinus) Kosters recreatie en toerisme 

ing. J.K. (Johan) Nooitgedagt waddenvisserij 

Mevr. dr.ir. e.C.M. (elisabeth) ruijgrok belevingswaarde 

Drs. M. (Meindert) Schroor menswetenschappen 

Mevr. mr. S.M.A. (Susanna) twickler juridische kennis 

Drs. w. (Pim) Visser sociaal-economische bedrijvigheid 
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Mevr. mr. J. (Jacoba) westinga secretaris 

ir. r. (roel) de Jong projectmanager tevens plaatsvervangend secretaris 

Mr. dr. P. (Peter) Mendelts senior projectleider 

Mevr. drs. l. (lisa) Gordeau beleidsmedewerker/projectleider    

Mevr. f. (foke) Zijlstra senior medewerker bedrijfsbureau 

Mevr. M. (Mia) van raamsdonk medewerker bedrijfsbureau

Secretariaat
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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 

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

biJlAGe 3



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

2007/03
Natuurgrenzen voor dagelijks gebruik

2007/04
Natuurlijk vissen op de waddenzee

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 

OVeriGe PUBlicatieS
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adVieZen 2008
2008/01
wind oogsten met blikvangers? (briefadvies)

2008/02
Zoet-zoutovergangen
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