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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 Waddenzee 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 integrale gebiedsgerichte benadering, waarbij de verschillende
belangen die in het Waddengebied spelen,
worden afgewogen.
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“ Lang leve de Wadden.......”
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Het ziet er naar uit dat dit het laatste jaarverslag is van
de Raad voor de Wadden. Het kabinet nam in 2011 het
besluit om de Raad op te heffen. Dit besluit zal na ommekomst van het Raad van State advies, ter besluitvorming voorgelegd worden aan de Tweede en Eerste
Kamer.
Daarmee komt een eind aan 30 jaar advisering over
de Waddenzee, de Waddeneilanden en het noordelijk
kustgebied. De focus van de advisering lag vooral bij
de ecologische en economische ontwikkelingen alsmede
de bestuurlijke samenwerking in dit bijzondere gebied,
waarvan de Waddenzee sinds 2010 zelfs het predicaat
Werelderfgoed heeft.
In de periode 2003, het jaar dat de Waddenadviesraad werd omgevormd tot de Raad voor de Wadden,
tot 2011 zijn 42 beleidsadviezen en een tiental overige
publicaties uitgebracht en een aantal symposia georganiseerd. Meest spraakmakende adviezen betroffen die
over de waddenvisserij, gaswinning, het Waddenfonds,
(versterkte) internationale samenwerking ter bescherming van de Waddenzee, kansen voor herstel van de
zoet-zoutovergangen in het Waddengebied, recreatie en
toerisme en (in samenwerking met onze Duitse collega’s) een advies over de ecologische problematiek van
het Eems estuarium: “van een gezamenlijk probleem
naar een gezamenlijke oplossing”.
Adviezen betreffende de bestuurlijke organisatie deden
ook stof opwaaien.

De Raad pleitte in 2005 in het rapport “Natuurlijk Gezag” voor een op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gebaseerd zelfstandig bestuursorgaan voor het
Waddengebied. Dit advies is niet overgenomen. Wel
hebben Rijk en regionale bestuursorganen besloten een
Regionaal Adviesorgaan voor de Wadden in te stellen.
Daarmee legt de rijksoverheid meer verantwoordelijkheid bij de regionale bestuursorganen, burgers en
belanghebbenden.
De Raad meent dat deze ontwikkeling, ook wel omschreven als “van government naar governance”, een
goede kan zijn. Voorwaarde daarvoor is een sterke
betrokkenheid van burgers en belanghebbenden en een
gezamenlijk beleidsperspectief. Ons laatst uitgebrachte
advies: Regio aan het roer, gaat diepgaand op deze
materie in.
Samen met de Waddenacademie heeft de Raad in december j.l. een symposium over dit onderwerp georganiseerd, waarbij ik een pleidooi gehouden heb voor
een nieuw elan in het regionale Waddenbeleid. Parafraserend op de uitspraak van Martin Luther King die niet
zei “I have a nightmare” maar “I have a dream” pleitte
ik voor een herleefd Waddenbewustzijn waarbij niet
de problemen centraal staan maar het behoud van dit
wereldberoemde natuur- en leefgebied.
De Raad voor de Wadden wenst de beleidsmakers hierbij veel wijsheid en gedrevenheid toe. Met grote belangstelling zullen wij de ontwikkelingen volgen.
Lang leve de Wadden..............

Margreeth de Boer,
voorzitter
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taak van de raad

                                 
De Raad voor de Wadden heeft tot taak om de regering
en de Staten-Generaal, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over aangelegenheden die van algemeen belang
zijn voor het Waddengebied (zie kader).
Artikel 2 Wet op de Raad voor de Wadden:
1. De Raad voor de Wadden heeft tot taak de regering en de beide kamers der StatenGeneraal te adviseren over aangelegenheden die
van algemeen belang zijn voor het Waddengebied.
Dit is het gebied zoals omschreven 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 gemeenten desverzocht of uit eigen beweging adviseren over aangelegenheden met betrekking tot het Waddengebied,
voor zover deze voor die provincies of gemeenten in
het bijzonder van belang zijn.
Het Waddengebied heeft een bijzondere status. De
Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied 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 betreft de cultuurhistorie en de economie is de Waddenzee een waardevol gebied. De bijzondere status van het Waddengebied is de laatste jaren versterkt, mede onder invloed
van de doorwerking van Europese regelgeving zoals
de Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR), de Kaderrichtlijn
Water (KRW) en recentelijk (in 2009) door de aanwijzing als Werelderfgoed.

De Raad voor de Wadden is de enige gebiedsgerichte
adviesraad in Nederland. Uitgangspunt voor de Raad in
zijn advisering is de hoofddoelstelling ‘natuur’, zoals die
in het beleid 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 de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM, voorheen
VROM en V&W) en Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I, voorheen EZ en LNV). In voorkomende
gevallen wordt ook geadviseerd aan de bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) en van Defensie, aan de Tweede Kamer en aan
de Waddenprovincies en de Waddengemeenten.

Opheffing van de Raad
Het kabinet heeft – mede in het licht van de herziening
van het adviesstelsel – besloten dat de Raad voor de
Wadden zal worden opgeheven. Op dit moment ligt het
voorstel om de Wet op de Raad voor de Wadden in te
trekken voor advies bij de Raad van State. Daarna zal
er nog een parlementaire behandeling moeten plaatsvinden om deze wet in te trekken. Op dit moment is dus
nog niet duidelijk wanneer de opheffing van de Raad
daadwerkelijk zal plaatsvinden.

De adviezen van de Raad en andere informatie
over de Raad zijn terug te vinden op:
www.raadvoordewadden.nl
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aanbieding advies ‘Regio aan het roer’
aan John Jorritsma, voorzitter van het RCW
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adviezen van de raad

                                 
De Raad heeft in 2011 de volgende adviezen uitgebracht:

2011/01 Vat op het Waddenfonds
aanzet voor evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds;

2011/02 Adviestaken Wadden gebundeld
voorstel voor één nieuw efficiënt adviesorgaan (briefadvies);

2011/03 Regio aan het roer
governance als uitdaging voor het Waddengebied;

2011/04 De Wadden in internationaal perspectief
aandachtspunten voor internationale samenwerking,					
bescherming en beheer van trekvogels (briefadvies).
De adviezen ‘Vat op het Waddenfonds’ en ‘Adviestaken wadden gebundeld’ zijn
uitgebracht aan de Minister van IenM. Het advies ‘Regio aan het roer’ is uitgebracht
aan het Regiecollege Waddengebied (RCW) en op 8 december 2011 aan de voorzitter van het RCW aangeboden. Het advies ‘De Wadden in internationaal perspectief’ is
uitgebracht aan de staatssecretaris van EL&I.
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Een energiek Waddengebied............

prof. Rien Herber

Energie en de Wadden hebben al langere tijd een relatie. Soms stormachtig, soms in harmonie. Sinds 1985
wordt er gas gewonnen op Ameland en in het Zuidwalveld halverwege Harlingen en Vlieland. Sinds 2007
stroomt het gas met de hand aan de kraan vanuit Lauwersoog en Moddergat.
De Eemshaven elektriciteitscentrale van Electrabel
levert stroom sinds 1977 en momenteel worden er nog
twee nieuwe centrales bijgebouwd door NUON en Essent.
Tenslotte staan er al aardig wat windmolens rond de
Waddenzee en zijn er plannen voor meer.
Het Waddengebied draagt dus in aanzienlijke mate bij
aan de energievoorziening van ons land. Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat de vijf Waddeneilanden een gezamenlijk stappenplan hebben ontwikkeld om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. Nog los van
het feit dat dit betekent dat het Waddengebied dan nog meer energie zal moeten
leveren dan nu, is het essentieel om die plannen op haalbaarheid te toetsen.
Het totaal aan geïdentificeerde initiatieven voor energiebesparing en duurzame
opwekking biedt namelijk geen zekerheid dat zelfvoorzienendheid ook daadwerkelijk wordt bereikt. Als de energiebehoefte in 2020 wordt afgezet tegen wat de
eilanden dan zelf duurzaam kunnen opwekken, blijkt zo’n 45% van de te realiseren capaciteit onzeker te zijn. Daarbij is het belangrijk om de consequenties
van de plannen juist in beeld te krijgen: technische realisatie, impact op de
ruimtelijke inrichting en landschap en vooral economische duurzaamheid. Dit
laatste betekent dat er niet geleund zou moeten worden op subsidieregelingen
die door bestuurlijke koerswijzigingen weer kunnen worden stopgezet.
Ik zou ter overweging willen geven de ambitie bij te stellen: zet in op zaken als duurzaamheid, cradle-to-cradle en klimaatneutraliteit. Dit past in
een algemeen streefbeeld voor de Wadden en draagt bij aan een herkenbaar, goed
imago.
Op die manier kan er ook meer gefocust worden op de toekomstige rol van de gebruikers, inclusief toeristen, als actieve probleem‘oplossers’ in plaats van
alleen passieve veroorzakers. Zo wordt een kans gecreëerd om de ambitie ook
daadwerkelijk waar te maken: succes is vaak de beste motivator!
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vat op het waddenfonds
aanzet voor evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds

                                                            

2011/01

                               
De Minister van VROM (nu IenM) heeft de Raad in 2010
(toen er nog geen sprake was van de decentralisatie van
het Waddenfonds richting de provincies) gevraagd om te
adviseren over een systeem van outputsturing voor het
Waddenfonds. Het gaat daarbij om de mogelijkheden om
meer grip te krijgen op de besteding van de middelen uit
het Waddenfonds. Een systeem van outputsturing kan er
voor zorgen dat de doelen van het fonds daadwerkelijk
worden gerealiseerd, en dat bij de verantwoording van
de begroting inzicht kan worden gegeven in de voortgang van de doelrealisatie.

Verder constateert de Raad dat het karakter en de reikwijdte van het Waddenfonds een aantal complicerende
factoren bij de evaluatie en verantwoording met zich
meebrengt.

In het advies wordt de vraag beantwoord in hoeverre
de huidige opzet van het fonds kan worden benut voor
een latere evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds. Daarnaast is uitgewerkt hoe het proces van een
dergelijke evaluatie en verantwoording vormgegeven
kan worden, wat de aandachtspunten en complicerende
factoren zijn voor evaluatie en verantwoording van het
fonds. Daarbij wordt een aanzet gegeven voor de wijze
waarop verantwoording over de besteding van het Waddenfonds kan worden afgelegd.

Meetbaarheid

Aandachtspunten en complicerende factoren
De Raad benadrukt dat het Waddenfonds een bredere
doelstelling kent dan uitsluitend het subsidiëren van
projecten/maatregelen.
Het bredere (achterliggende) doel is het leveren van een
bijdrage aan het bewerkstelligen van een offensieve en
ambitieuze houding ten opzichte van het Waddenzeebeleid door middel van:
 aanjagen van ontwikkelingen door het realiseren
van voorbeeldprojecten die anderen aanzetten tot
(vervolg)initiatieven;
 stimuleren van een hoog ambitieniveau door ge-		
richt in te zetten op een ‘plus’ op de bestaande 		
beleidsdoelen;
 versterken van samenwerking tussen belangen-		
groeperingen in integrale projecten, daarmee ook
het maatschappelijk draagvlak voor het Waddenzeebeleid versterkend.

De meest in het oog springende hebben betrekking op:
 de meetbaarheid van de beoogde effecten;
 de afbakening van maatregelen en projecten die 		
voor subsidie in aanmerking komen (het additionele
karakter);
 het vraaggestuurde karakter van het Waddenfonds.

Door een gebrek aan kennis van en inzicht in goede
dosis-effectrelaties kan de financiële haalbaarheid van
einddoelen onvoldoende concreet worden omschreven.
Aan dit probleem kan worden tegemoet gekomen door
een goede monitoring gedurende de looptijd van het
fonds. Geadviseerd wordt derhalve om per thema een
zo beknopt mogelijk overall monitoringplan uit te laten
werken, dat tevens als leidraad dient voor de monitoringopzet voor projecten. Uitgangspunt is een beperkte,
maar effectieve monitoringinspanning, zonder daarbij
een groot beslag op het totaal beschikbare budget te
leggen.

Additionaliteit
De voorwaarde dat projecten alleen voor subsidie in
aanmerking komen als ze additioneel zijn ten opzichte
van de reguliere beheertaken en opgaven, blijkt in de
praktijk moeilijk uitvoerbaar. De Raad adviseert daarom
een aantal typen projecten en maatregelen expliciet van
subsidie uit te sluiten. Hierdoor hoeft een beoordeling
van het additionele karakter in het afwegingsproces
niet meer plaats te vinden.

Vraaggestuurd
Het fonds is vraaggestuurd. De uitvoerder van het Waddenfonds is dus voor het realiseren van de hoofddoelen
in hoge mate afhankelijk van de aard en omvang van
de projecten die door de subsidieaanvragers worden
ingediend.
jaarverslag
2011
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Dit is voor het afleggen van verantwoording lastig. Een
andere wijze van uitvoering van het fonds (zoals het
deels onderbrengen in een investeringsprogramma)
kan op dit onderdeel meer mogelijkheden voor sturing
bieden. Dit vereist echter wel een nadere uitwerking
vanwege de kans op minder gewenste effecten.

Mogelijkheden tot evaluatie en verantwoording van het
Waddenfonds
Uit het vigerende Uitvoeringsplan blijkt dat er in veel
gevallen geen meetbare doelstellingen zijn. Denk
bijvoorbeeld aan een doelstelling als “In het Waddengebied is een optimale natuur- en landschapsbeleving
mogelijk”.
Daarom is de bij de overheid gebruikelijke benadering
VBTB (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording)
slechts toepasbaar op een aantal concreet geformuleerde doelstellingen van het Waddenfonds. Ook voor
de achterliggende doelen, zoals de eerder genoemde
‘aanjaagfunctie’, is een kwantitatieve afrekenbaarheid
niet mogelijk. De Raad stelt daarom een gemengde
aanpak voor: waar mogelijk, kwantitatieve afrekening
en in andere gevallen kwalitatief.

Aangepaste opzet om evaluatie en verantwoording
mogelijk te maken
In het advies wordt de structuur uit het vigerende
uitvoeringsplan, waarin de hoofddoelen zijn uitgewerkt
in (4) thema’s, die op hun beurt weer zijn opgebouwd
uit meerdere programma’s (13), vastgehouden. Deze
thema’s en programma’s bestrijken de hoofddoelen
zoals aangegeven in de Wet op het Waddenfonds niet
volledig. Daarnaast lopen de nadere uitwerking per
hoofddoel en de integratie tussen de hoofddoelen door
elkaar. De Raad stelt voor om (in een volgend uitvoeringsplan) te kiezen voor een transparantere
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structuur met een eenduidige relatie tussen respectievelijk hoofddoelen en thema’s en thema’s en programma’s. De integratie vindt dan plaats in projecten,
waarvoor het Waddenfonds ook bedoeld is.
De door de Raad voorgestelde uitwerking resulteert in 6
thema’s en 14 programma’s, die de reikwijdte van het
gehele Waddenfonds bestrijken.
Behalve een herstructurering zal het thema leefbaarheid
ook worden uitgebreid en de thema’s kennishuishouding
en veiligheid worden toegevoegd.
Per programma wordt in het advies een (niet uitputtend) aantal indicatoren benoemd die kunnen worden
gebruikt voor evaluatie en verantwoording.
Gedurende de looptijd van het fonds kunnen deze indicatoren worden aangevuld, aangescherpt of mogelijk
geschrapt.
De Raad pleit ervoor om de evaluatie en verantwoording
over het Waddenfonds als geheel toe te spitsen op twee
hoofdvragen. In de eerste plaats betreft het de vraag of
het fonds in voldoende mate, en op evenwichtige
wijze over de verschillende hoofddoelen verdeeld, heeft
bijgedragen aan de realisatie van de hoofddoelen van
het Waddenfonds. In de tweede plaats betreft het de
vraag in hoeverre de uitvoering van het Waddenfonds
meer heeft betekend voor het Waddengebied dan alleen
het subsidiëren van projecten. Heeft het Waddenfonds
bijvoorbeeld een aanjaagfunctie vervuld voor andere
projecten en ontwikkelingen en zijn er projecten gerealiseerd die er in dit verband ‘toe hebben gedaan’.
De Minister van IenM heeft niet op het advies gereageerd. Wel is het advies betrokken bij de discussie in de
Tweede Kamer over de decentralisatie van het Waddenfonds.
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2011/02 adviestaken

gebundeld

wadden

voorstel voor één adviesorgaan

                                
In de discussie over de bestuurlijke organisatie van het
Waddengebied is de vraag gesteld of er nog wel ruimte
is voor een afzonderlijk adviesorgaan in het gebied.
Daarbij zijn de volgende opvattingen aangevoerd:
 het strategisch beleid is af; het komt nu aan op de
uitvoering;
 het omgevingsbeleid wordt overgedragen aan provincies en gemeenten.
Daar staat tegenover dat er ook zaken te noemen zijn
waaruit blijkt dat de behoefte aan onafhankelijke advisering over Waddenaangelegenheden duidelijk aanwezig is. Dit uit zich onder meer in de toename van het
aantal adviesorganen in het Waddengebied, en blijkt
uit het rapport van Bureau Berenschot over de bestuurlijke organisatie, maar ook uit de doorwerking van de
adviezen van de Raad voor de Wadden.1

Beleid is nooit af
Het argument dat het Waddenbeleid af is, wordt al meerdere jaren vanuit (delen van) ministeries aangevoerd3,
maar snijdt geen hout. Natuurlijk is er veel Waddenbeleid
ontwikkeld en is het belangrijk dat de aandacht nu meer
wordt gericht op de uitvoering ervan. Dit betekent echter
niet dat het beleid af is; er zullen zich altijd nieuwe
ontwikkelingen voordoen die nopen tot het ontwikkelen
van nieuw rijksbeleid en/of tot de herziening ervan. Het
Waddengebied vormt hierop geen uitzondering.

Voorgenomen decentralisatie omgevingsbeleid

De Raad heeft met dit briefadvies zijn bijdrage geleverd aan de discussie over de organisatie van de adviestaken in het Waddengebied. Daarbij is ingegaan
op de genoemde argumenten om geen afzonderlijk
adviesorgaan in te stellen en op de bestaande adviestaken.

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd dat het omgevingsbeleid zal worden gedecentraliseerd naar de provincies en dat daardoor de bemoeienis
van het Rijk zal afnemen. Het ziet er vooralsnog naar
uit dat deze decentralisatie voor de Waddenzee weinig
gevolgen zal hebben. Hoe het ook zij, het Rijk blijft op
strategisch niveau verantwoordelijkheden en beleidstaken houden ten aanzien van natuur-, milieu- en ruimtelijke vraagstukken; in ieder geval op basis van zijn
internationale verplichtingen (EU-richtlijnen, Werelderfgoed, maar ook in relatie tot de trilaterale samenwerking
met Duitsland en Denemarken, enz.).

Strategisch Waddenbeleid en – advisering

Strategische adviestaak

Het enkele feit dat het Waddengebied een natuurgebied is van internationale waarde en de Staat der
Nederlanden rechtstreeks kan worden aangesproken op
bepaalde internationaalrechterlijke verplichtingen vereist dat er op rijksniveau specifieke aandacht nodig is
voor het gebied. Die aandacht is nodig voor het natuurbeschermingsbeleid, maar ook voor het overige omgevingsbeleid en veel andere (beleids)ontwikkelingen2 die
in het gebied spelen. Op al die beleidsterreinen moet
op rijksniveau permanent strategisch beleid worden
ontwikkeld, en dus geldt dat ook voor de Waddenzee.

Op alle relevante beleidsterreinen zal op rijksniveau
strategisch beleid worden ontwikkeld, dat voor de Waddenzee, binnen de randvoorwaarden die het natuurbeleid stelt, tegen elkaar moet worden afgewogen. Hier
ligt voor dit gebied een belangrijke taak om, vanuit de
bijzondere natuurwaarden van het gebied, de praktische
kennis van het gebied en rekening houdend met bewoners en gebruikers van het gebied, onafhankelijk (checks
and balances) te adviseren. Dergelijke adviezen ontlenen
hun meerwaarde aan het integrale gebiedsgerichte kader
waarbinnen ze worden ontwikkeld.

1 2010 Evaluatie tweede zittingsperiode Raad voor de Wadden 2007-2010.
2	Voorbeelden zijn: mijnbouw (gas- en zoutwinning), veiligheid (rampenbestrijding, beloodsing, grote scheepvaarroutes Noordzee, PSSA (IMO), klimaat,
	Deltaprogramma, kustverdediging, zandsuppleties), defensie (militaire activiteiten in het gebied), burgerluchtvaart, bestuurlijke organisatie, verontreiniging (olie,scheepsafval enz.), kabel- en buisleidingen, en verdere relaties met de Noordzee (Waddenzee als kraamkamer voor vis), vaargeulbeheer, kennis, onderzoek, monitoring, sociaaleconomisch beleid, zeehavenbeleid, inspectie en handhaving, visserij en landbouw.
3	O.a. in 1995 naar aanleiding van het evaluatierapport van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland over de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied.
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De betekenis van de Waddenzee heeft ertoe geleid dat
er specifiek nationaal beleid is gekomen voor dit gebied.
Het decentraliseren van de uitvoering van dat beleid
betekent niet dat het beleidsproces als afgerond kan
worden beschouwd. Als de rijksoverheid de uitvoering
van het beleid in de regio neerlegt (op afstand zet), zal
het Rijk des te meer behoefte hebben aan advisering
over het (doorgaande) strategisch beleid door een adviescollege met specifieke regionale kennis.

Overige adviestaken Waddengebied
Naast de hierboven genoemde adviestaak, zijn er een
aantal andere adviestaken in het gebied te onderscheiden waarvoor verschillende adviesorganen bestaan. Het
gaat daarbij om adviestaken ten aanzien van:
 het Waddenfonds;
 kennis;
 beleidsuitvoering (bv. Waddenvisserij);
 Afsluitdijk;
 Deltaprogramma Wadden.

Bundeling adviestaken
Uit vorenstaande blijkt dat er een aantal adviestaken
in het Waddengebied zijn die bij verschillende organen
zijn ondergebracht. De Raad adviseert om tot vereenvoudiging en afslanking van het geheel aan organen
te komen door de adviestaken te bundelen en neer te
leggen bij één nieuw onafhankelijk adviescollege. Dit
adviescollege dient zodanig flexibel te worden ingericht
dat de bestaande en toekomstige adviestaken hier ondergebracht kunnen worden.

Taken adviescollege
Het nieuwe adviescollege zou o.a. de volgende taken
kunnen krijgen:
 ministers en parlement adviseren over strategisch
	Waddenbeleid (taak Raad voor de Wadden);
 adviseren over het Waddenfonds (taak Adviescommissie Waddenfonds en Regiocommissie Wadden-		
fonds);

 adviseren over kennis en het verbeteren van de 		
relatie tussen de kennisagenda en de praktijk (taak
Maatschappelijke adviesraad Waddenacademie);
 op ad hoc-basis adviseren over concrete onderwer pen (zoals bijvoorbeeld nu gebeurt door de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk);
 adviseren over uitvoering van het Waddenbeleid, 		
zoals het Deltaprogramma Wadden (taak van de 		
	Raad voor de Wadden en de nog in te stellen Maat schappelijk adviesorgaan Deltaprogramma Wadden)
en de uitvoering Waddenvisserij (adviescollege Waddenvisserij).

Samenstelling en werkwijze adviescollege
Het nieuwe adviescollege moet uit een kernraad bestaan, die per adviesonderwerp aangevuld wordt met
externe deskundigen, ofwel geassocieerde leden. Maatschappelijke organisaties uit het Waddengebied moeten
intensief bij de werkzaamheden van het college worden
betrokken. Dit kan door per onderwerp een reviewgroep
in te stellen, die op een aantal vaste momenten bij de
adviesvoorbereiding wordt betrokken. De reviewgroep
kan daarbij als klankbord fungeren, maar ook praktische
en creatieve inbreng in het adviestraject leveren.
Door de maatschappelijke organisaties een plaats te
geven in het nieuwe adviescollege waar zij hun mening
kunnen geven, kan worden voorkomen dat er, zoals de
laatste jaren gebeurt, per onderwerp een platform wordt
ingesteld.
Een dergelijk adviescollege kan flexibel opereren en
ingezet worden en met de beste (wetenschappelijke
en maatschappelijke) kennis en creatieve inbreng zijn
adviestaak uitoefenen.
De Minister van IenM heeft niet rechtstreeks gereageerd
op het briefadvies. Het briefadvies is betrokken in de
discussie met de Tweede Kamer over de bestuurlijke
veranderingen in het Waddengebied.
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“Tussen droom en daad…
Het realiseren van de ambities voor de Wadden”
Prof.mr. Marleen van Rijswick
Dromen, praten, plannen maken en veel overleggen;
Nederlanders zijn er goed in. Ook voor de Wadden
bestaan er vele dromen: hoe de kwaliteit van de
Waddenzee, de eilanden, de polders, de natuur, het
gebied op het vasteland dat grenst aan de Waddenzee
kan worden verbeterd, hoe economie, toerisme en natuurbeheer in harmonie samen gaan. Hoe een duurzaam
beheer voordelen zal brengen voor iedereen - mens
en natuur - in het gebied.
Om deze dromen waar te maken moet er veel gebeuren.
Er moet nog behoorlijk wat onderzoek worden gedaan, omdat er nog veel onzekerheden zijn. Het is nog onduidelijk wat het beste bestuursniveau is om van de
dromen werkelijkheid te kunnen maken. Er moet gezocht worden naar de beste balans waarop de verschillende verantwoordelijke overheden binnen het gebied hun
bevoegdheden en instrumenten gaan inzetten. Heel belangrijk voor een succesvol
Waddenbeleid is ook de directe betrokkenheid van de bewoners in het gebied bij
het opstellen en het uitvoeren van alle plannen. In een van zijn laatste adviezen ‘Regio aan het roer’, heeft de Raad voor de Wadden onderzocht wat er inmiddels is gerealiseerd van alle plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, wat
er gedaan is met de onderzoeken die zijn uitgevoerd en is er een lijn uitgezet
die kan worden gebruikt bij het daadwerkelijk realiseren van de ambities voor
het Waddengebied.
Wat blijkt nu uit het onderzoek dat aan het advies ten grondslag ligt: tussen
droom en daad staan niet de wetten in de weg. Integendeel: juist op die terreinen waar (Europese) wetgeving tot stand is gebracht, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water, is daadwerkelijk actie ondernomen om de
natuur beter te beschermen en de waterkwaliteit te verbeteren. Blijkbaar helpt
dwingende wetgeving als steuntje in de rug, wanneer vele en soms tegenstrijdige
belangen met elkaar verenigd moeten worden. Maar wetgeving alleen kan nooit zorgen voor het realiseren van de ambities voor het Waddengebied. De droom dat de
overheid van bovenaf de maatschappij kan sturen is voorbij. Er is meer dan ooit
vertrouwen in elkaar en een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel voor de publieke
zaak voor nodig. En samen werken aan een duurzame bescherming en beheer van de
Wadden is een publieke zaak, waarbij zowel overheden en particulieren een taak
hebben, hoewel ieder zijn eigen rol daarin heeft. Het is nu tijd om de plannen
uit te voeren, de praktische bezwaren op te lossen en aan het werk te gaan.
De Wadden zijn het waard!

x

regio aan het roer
governance als uitdaging voor het Waddengebied
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Het kabinet heeft aangekondigd de uitvoering van het
Waddenfonds te zullen decentraliseren. Dit voornemen
past in de bestuursfilosofie om overheid en samenleving
dichter bij elkaar te brengen. De rijksoverheid doet een
stap terug en legt meer verantwoordelijkheden neer bij
de medeoverheden, burgers en private organisaties.
Deze ontwikkeling wordt aangeduid met “van government naar governance”. Onder government wordt verstaan dat de centrale overheid doelen stelt en bepaalt
hoe die moeten worden gerealiseerd. Bij governance
is het aan verschillende publieke en private partijen
om, binnen de kaders die de overheid heeft gesteld,
overeenstemming te bereiken over de doelen en de
wijze van realisatie. In het advies geeft de Raad voor de
Wadden aan wat ervoor nodig is om de ambities uit het
Waddenbeleid volgens het laatstgenoemde principe te
realiseren.

Stand van zaken
De Waddenzee en het Waddengebied (eilanden en vastelandskust) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Beide hebben kenmerkende en onvervangbare waarden
en beide zijn het best gediend met een toekomstperspectief dat deze waarden beschermt en erop voortbouwt. Ondanks de grote betrokkenheid bij de waarden
en de fascinatie hiervoor van de diverse gebruikers
(bewoners, vissers, agrariërs, wetenschappers, toeristen e.d.), staan zowel de natuurlijke als sociaal-economische waarden in het Waddengebied onder druk.
Dit wordt versterkt door externe ontwikkelingen als de
klimaatverandering, bevolkingskrimp en financieel-economische schommelingen.
In de huidige situatie komt met name de duurzame
economische ontwikkeling onvoldoende van de grond.
De belangrijkste oorzaak daarvoor is het ontbreken van
een richtinggevende visie en regie, met als gevolg een
gebrek aan samenhang in de uitvoering. Het ontbreken
van een overkoepelende visie vormt een belemmerende
factor voor een samenhangende en inspirerende ontwikkeling in de onderliggende sectoren als de visserij,

recreatie en toerisme, landbouw, energie en havenactiviteiten. Het gevolg is dat er vooral ad-hocprojecten
worden uitgevoerd waarvan het resultaat het lokale
niveau vaak niet overstijgt. De transitie die nodig is om
van een werkelijk duurzaam toekomstperspectief te
kunnen spreken komt in veel sectoren nog onvoldoende
tot stand.
Voor natuur is er wel een overkoepelende visie, waarmee de natuurontwikkeling voor het overgrote deel
gestructureerd kan worden aangepakt. Wel heeft de
natuur dringend behoefte aan gebiedsdekkend beheer
en de visserij aan een aanjager die stuurt op een duurzame, innovatieve en economische gezonde visserij die
(internationaal) samenwerkt en haar belangen terugziet
in Europees beleid. Landbouw, havens, energie en toerisme en recreatie hebben vooral een heldere integrale
visie nodig die de kaders aangeeft voor de uitvoering
van beleid.

Transitie
Voor alle sectoren en deelgebieden geldt dat de vraagstukken zo complex zijn geworden dat enkelvoudige
maatregelen tekortschieten. Voor een afdoende antwoord is een systeembenadering nodig: een transitie
die zowel het ecologische, economische en sociale
domein omvat en waarin een balans wordt gevonden
tussen de verschillende belangen die in het Waddengebied spelen. De uitvoering van transitiebeleid loopt in de
praktijk veelal stroef. Dikwijls komt dit doordat er teveel
nadruk ligt op de stuurbaarheid van een technische systeemverandering. Daarmee samenhangend zijn er ook
vaak uitsluitend professionals bij de omvorming betrokken. Daardoor wordt er onvoldoende rekening gehouden
met de maatschappelijke inbedding en complexiteit,
terwijl die cruciaal zijn voor de (ook economisch) duurzame oplossing (onafhankelijk van het Waddenfonds).
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Governance

Goed Waddenbestuur

De governancebenadering biedt kansen om het transitieproces met alle betrokkenen in te vullen en in gang
te zetten. Een overheid die als regisseur optreedt, moet
oog hebben voor het democratisch proces en de brede
maatschappelijke inbedding. Haar rol spitst zich toe op
het faciliteren van het proces, het sturen in de juiste
richting, het leren van fouten en op het versnellen van
de dynamiek van verandering.

De Raad voor de Wadden heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd waarmee het Waddenbestuur rekening moet houden. Deze principes zijn gebaseerd op de
algemene uitgangspunten voor good governance, met
inachtneming van de extra verantwoordelijkheden die
voortvloeien uit de status van Werelderfgoed.

Om een beslissende impuls te kunnen geven aan de realisatie van het Waddenbeleid, moet de overheid – in dit
geval is dat het Regiecollege Waddengebied (RCW)- beschikken over een sturingsfilosofie. Deze filosofie geeft
het RCW de mogelijkheid verdere concretisering van de
visie (en daarmee de benodigde transitie) te stimuleren,
belemmerende regelgeving aan te passen, verkokering
te overstijgen, innovatiemiddelen vrij te maken en toegankelijk te zijn voor vernieuwers. Zij moet gebaseerd
zijn op ambitieuze streefbeelden die robuust zijn in de
tijd, gericht op het prikkelen van de betrokken partijen,
uitgaan van de wens om continu te leren, draagvlak
creëren en de dynamische krachten in de samenleving
benutten.

en criteria worden bepaald door de externe omstandigheden en veranderlijk zijn in de tijd;
geeft richting en ruimte: dat wil zeggen dat er vanaf
het begin overeenstemming moet zijn over de mate
van urgentie, basiswaarden (de nulsituatie of mi-		
nimumbeschermingsniveau), procesafspraken en een
langetermijnvisie (streefbeeld);
kent passende vormen van coördinatie, informatie		
voorziening en toedeling van verantwoordelijkheid:
dat wil zeggen dat er duidelijke spelregels moeten
zijn waaraan alle betrokken partijen zich moeten 		
houden en dat de partijen gelijkwaardig zijn en over
dezelfde kennis en informatie kunnen beschikken;
doet recht aan de lokale en sectorale diversiteit:
dat wil zeggen dat er rekening moet worden ge-		
houden met de diversiteit in relaties tussen de overheden, burgers en private sector en met de diver-		
siteit binnen deze groepen;
heeft oog voor waarden en werking;
leert, innoveert en verandert;
biedt ruimte voor politiek: omdat er voor complexe
vraagstukken vaak geen technische oplossingen 		
zijn die aan alle uitgangspunten voldoen, moet 		
worden geaccepteerd dat het proces uiteindelijk 		
wordt afgerond met een politieke afweging en be-		
sluitvorming.

Een van de valkuilen van governance is dat het ‘van
onderop werken’ in de hand werkt dat kortetermijnresultaten belangrijker worden dan publieke waarden
(bijvoorbeeld rechtsgelijkheid, integriteit, zorg voor
toekomstige generaties). De regisseur dient daarom
continu te beoordelen of het ‘hier en nu’ past in het perspectief van ‘daar en later’. Ook dienen kaders duidelijk
te zijn en verantwoordelijkheden goed afgebakend. Tot
slot is het de rol van de regisseur om de spelregels vast
te stellen en te bewaken.
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Goed Waddenbestuur:
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Conclusie en aanbevelingen
Sinds het van kracht worden van de pkb Derde Nota
Waddenzee is de uitvoering van het Waddenbeleid
opgepakt. Mede in het licht van de governance-ontwikkelingen ligt er nog een aantal belangrijke uitdagingen.
De belangrijkste zijn:
 Het opstellen van een integraal overkoepelend 		
streefbeeld (visie) voor de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het Waddengebied, op 		
basis waarvan sectorale streefbeelden en 		
programma’s voor de uitvoering kunnen worden 		
geformuleerd.
 Het grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland is gebaat bij een duidelijk gebiedsdekkend be heer.
 Het Waddenfonds speelt een duidelijke rol in de 		
uitvoering van het Waddenbeleid. Het fonds is sinds
kort gedecentraliseerd. Het is nu aan de provincies
de programma’s goed vorm te geven op basis van
de hierboven genoemde streefbeelden. Deze pro-		
gramma’s moeten private partijen inspireren uitvoeringsprojecten op te zetten die op bovenlokaal 		
niveau effect hebben. Het Waddenfonds is eindig, het
dient nu gebruikt te worden om een transitie in gang
te zetten die uiteindelijk de structurele behoefte aan
subsidiegeld doet afnemen.
 Om de ambities op het gebied van governance waar
te maken, is een duidelijke regie en rolverdeling 		
nodig. Er moeten inhoudelijke en procesmatig 		
samenhangende maatregelen worden getroffen die
voor alle partijen acceptabel zijn. Het Regiecollege
	Waddengebied moet het initiatief nemen in het 		
transitieproces door kaders te stellen, voorwaarden
te scheppen en alle partijen in het gebied actief te
benaderen.
Het advies is op 8 december 2011 aangeboden aan
John Jorritsma, CdK van de provincie Fryslân en
voorzitter van het Regiecollege Waddengebied.
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“Natuur en landschap op de Waddeneilanden”
prof.dr. Jan Bakker

Recreatie vormt een belangrijke bron van inkomsten
voor de Waddeneilanden. De ongekende kwaliteiten van
natuur en landschap zijn vaak de redenen voor het
bezoek van zoveel toeristen aan de eilanden. Duinen
en het strand, kwelders en het wad herbergen planten en dieren en vormen het landschap waardoor het
Waddengebied internationaal hoog staat aangeschreven. Er is een weg ingeslagen naar herstel waardoor
de kwaliteit van de Waddenzee weer op peil wordt
gebracht. De Raad voor de Wadden heeft hiervoor
streefbeelden geschetst in zijn in 2009 uitgebrachte
advies ‘Visie en Focus Waddenfonds’. Dit fonds heeft
een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen
van het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’. Het bood immers de mogelijkheid uit
een impasse te komen na het verbieden van de mechanische kokkelvisserij, hetgeen
de start kon inluiden van het herstel van de Waddenzee. De vissers gaan nu op een
andere manier om met de Waddenzee.
Hoe staan natuur en landschap er voor in het deel van de eilanden waar de landbouw een overheersende rol speelt: de polders? Overwinterende ganzen varen nu wel
bij de gangbare landbouw als vorm van agrarisch natuurbeheer. Ze pendelen heen
en weer tussen kwelder en polder, zoals wadvogels met hoog water in de polders
overtijen. Maar vogels die broeden in de polders zijn er steeds minder. Planten
die zorgen voor variatie en kleur hebben het moeilijk bij de gangbare landbouw.
De van bloeiende planten afhankelijke insecten hebben het daardoor ook niet gemakkelijk. De balans is dat er steeds minder is te zien en te beleven in de polders voor de bewoners en de toeristen. Weinig mensen zullen naar een eiland gaan
om tegen maïsakkers aan te kijken.
Misschien is het mogelijk een vergelijkbaar pad te bewandelen voor de polders als
eerder is gedaan voor de Waddenzee. Het lijkt op zijn minst de moeite waard eens
na te denken over de lange termijn van het aanzien van de polders. Welke vorm
van landbouw kan er voor zorgen dat natuur en landschap van de polders en van de
duinen en de kwelders weer geleidelijk in elkaar overgaan? En als dat geld gaat
kosten, welke rol kan het Waddenfonds spelen om het herstel van natuur en landschap van de polders vorm te geven? Grote plannen hebben tijd nodig om uit te
kristalliseren. De looptijd van het Waddenfonds is nog 15 jaar.
Het Waddengebied wordt completer als naast een Rijke Waddenzee Prachtige Polders
tot stand komen.

x

de Wadden in internationaal
perspectief
aandachtspunten voor internationale samenwerking,
bescherming en beheer van trekvogels
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De Waddenzee herbergt een keur aan natuurwaarden. De natuurwaarde van de Waddenzee wordt voor
een belangrijk deel bepaald door mobiele soorten als
vogels en vissen die een deel van hun levenscyclus
in andere gebieden (ecosystemen) doorbrengen. Het
Waddenecosysteem is via deze soorten verbonden met
andere ecosystemen op de wereld. Enerzijds wordt de
internationale betekenis van de Waddenzee hierdoor
benadrukt. Anderzijds is de natuurwaarde van de Waddenzee hierdoor mede afhankelijk van ontwikkelingen in
ecosystemen elders.
Vanwege deze onderlinge afhankelijkheid is het belangrijk een beeld te krijgen van de zwakke schakels en de
risico’s binnen dit zogenaamde meta-ecosysteem. Het
biedt handvatten voor een duurzame instandhouding en
ontwikkeling van de natuurwaarden van de Waddenzee.
Het aanpakken van problemen in die gebieden waar
de knelpunten zich voordoen, is immers efficiënter dan
symptoombestrijding of het treffen van beschermingsmaatregelen elders. Met dit inzicht kan ook duidelijk
worden of het effectiever is om geld beschikbaar voor
ontwikkeling van de Waddennatuur, in te zetten voor
gebieden buiten de Waddenzee.
De Raad voor de Wadden heeft een ecologisch adviesbureau opdracht gegeven de knelpunten en mogelijke
maatregelen in de aan de Waddenzee verbonden ecosystemen te inventariseren. De inventarisatie is gericht
op de trekvogels, omdat er relatief veel informatie is
over de ecologie en verspreiding van deze soortsgroep.
Bovendien representeren ze een belangrijk deel van de
natuurwaarde van de Waddenzee en geven ze een goed
beeld van de staat van de Waddenzee.
Op basis van dit rapport heeft de Raad enkele aandachtspunten over het onderwerp geformuleerd, die in
een briefadvies zijn uitgebracht.

Bescherming op meta-ecosysteemniveau
De Waddenzee is via de trekvogels verbonden met
andere gebieden binnen en buiten Europa. Deze zoge-

naamde sleutelgebieden zijn gebieden waar de vogels
tijdens hun trek langs de trekroute geconcentreerd
voorkomen, bijvoorbeeld om te rusten, te foerageren, te
broeden of te overwinteren.
Trekvogels in deze gebieden bepalen voor een belangrijk deel de natuurwaarde van een gebied. Doordat deze
soorten mobiel zijn en een verbinding vormen tussen
de verschillende gebieden zijn ze te beschouwen als
mobiele natuurwaarden. Vanuit ecologisch-functioneel
oogpunt kunnen de op deze wijze onderling verbonden
gebieden als één metasysteem beschouwd worden.
Om deze vorm van natuurwaarde (trekvogels) te kunnen waarborgen in de Waddenzee, moet idealiter de
bescherming van de vogelsoorten in al deze gebieden
gewaarborgd zijn en zou er een samenhangend beschermingsbeleid en –beheer moeten gelden. De sleutelgebieden van de Waddenzee kennen echter verschillende beschermingsniveaus.
Bescherming binnen Europa
De Europese sleutelgebieden van de Waddenzee kennen
verschillende internationale én nationale beschermingsniveaus. De bescherming van de gebieden varieert in
niveau (van hoog tot laag), betreft slechts een deel van
het sleutelgebied of ontbreekt geheel. Een aanzienlijk
deel van de trekvogelpopulatie maakt gebruik van deze
gebieden en de gebieden staan bloot aan bedreigingen.
Voor een adequate en eenduidige bescherming van de
trekvogels van de Waddenzee binnen Europa, biedt
Natura 2000 (N2000) de beste aanknopingspunten. Niet
alle Europese sleutelgebieden van de Waddenzee zijn in
dit N2000-netwerk opgenomen, waardoor N2000 vooralsnog niet voor een adequate en coherente bescherming van de Waddenzeetrekvogels binnen Europa zorgt.
Binnen Europa kan een adequate en coherente bescherming wellicht geborgd worden door de belangrijke Europese sleutelgebieden daadwerkelijk, ook op juridisch
niveau, als meta-ecosysteem te beschouwen. Hiervoor
kunnen de volgende opties nader onderzocht worden:
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1 ervoor zorgen dat alle belangrijke sleutelgebieden
door de betrokken Europese lidstaten worden 		
aangewezen als N2000-gebied;
2 het verkennen van de toepassing, reikwijdte en effectiviteit van de zogenaamde ‘externe werking’ in
relatie tot trekvogels;
3 de aanwijzing van de belangrijke sleutelgebieden als
één samenhangend Natura2000-gebied voor de 		
verschillende trekvogelsoorten.
Als de aanwijzing als één N2000-gebied juridisch onhaalbaar blijkt, moeten samenhangende doelstellingen
en maatregelen tot stand worden gebracht door onderlinge afspraken op Europees niveau. Eén en hetzelfde
beschermingsniveau voor alle Europese sleutelgebieden, met daaruit voortvloeiend een samenhangend
doelstellingen- en maatregelenpakket zou het meeste
recht doen aan de ecologische samenhang van de verschillende Europese gebieden.
De Raad adviseert een nadere verkenning uit te voeren
naar de mogelijkheden die Natura 2000 kan bieden om
de bescherming van de Waddenzeetrekvogels binnen
Europa te vergroten. Juridische bescherming op metaecosysteemniveau zou recht doen aan de ecologische
samenhang tussen de Europese sleutelgebieden.

Internationale samenwerking
Veel van de met de Waddenzee verbonden gebieden
liggen in Afrika, waaronder drie belangrijke zustergebieden in Tunesië, Guinee-Bissau en Mauritanië.
De (internationale) bescherming van de Afrikaanse
wetlandgebieden is in veel gevallen op papier wel geregeld, zeker in de 3 belangrijke zustergebieden. Ook
hebben de meeste betreffende landen de internationale
verdragen getekend (AEWA, RAMSAR4) die gericht zijn
op aanwijzing en beheer van gebieden die van belang
zijn voor trekvogels. In de praktijk blijkt het beheer,
de bescherming en de handhaving voor verbetering
vatbaar. Vaak zijn de kennis en de middelen aldaar
ontoereikend.
Nationaal samenwerkingsbeleid
Nederland heeft op internationaal en op EU-niveau afspraken gemaakt om de internationale biodiversiteit te
behouden, bv. middels de Europese Vogel- en
Habittrichtlijn en met het Biodiversiteitsverdrag.
Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid spitst zich toe op
een select aantal landen en onderwerpen. Nederland
gaat op watergebied samenwerken met een aantal deltagebieden in ontwikkelingslanden. Deze samenwerking

                                                            

                              
is echter niet gericht op deltagebieden die een functionele of ecologische verbondenheid hebben, onderling of
met Nederland.
Bij het opstellen van een nieuw beleidsprogramma biodiversiteit zou, aldus de Raad, de internationale insteek
bij voorkeur gebaseerd moeten worden op de ecologische verbondenheid met landen buiten de EU. Dit zou
voor de gebieden verbonden aan de Waddenzee een
belangrijke meerwaarde zijn.
Concrete samenwerking
Van een coherente en consistente samenwerking tussen
colofon
de verschillende sleutelgebieden van de Waddenzee
De Wadden
in internationaal perspectief
is nog
onvoldoende
sprake. Vanwege de onderlinge
relaties tussen ecosystemen wereldwijd heeft NederBRIEFADVIES 2011/04
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De Wadden in internationaal perspectief
aandachtspunten voor internationale samenwerking,
bescherming en beheer van trekvogels

druk
Van der Eems, Easterein

De Raad is van mening dat het opzetten van een coherente
en consistente internationale samenwerking en
RAAD VOOR DE WADDEN, Leeuwarden
Overname van teksten is uitsluitend
beheer
de gebieden die ecologisch verbonden
toegestaanbinnen
onder bronvermelding
zijn met Waddenzee, op trilateraal niveau daadkrachtig
opgepakt en gecoördineerd moet worden.

Kennisleemten
Met de knelpunteninventarisatie heeft de Raad getracht
grip te krijgen op de relaties tussen waddenecosystemen onderling en zicht te krijgen op de mate waarin
die ecosystemen bijdragen aan de kwaliteit cq. natuurwaarde van de Waddenzee. Het is in de meeste gevallen
niet mogelijk gebleken de bedreigingen als daadwerkelijke knelpunten te duiden. De relatie tussen de bedreigingen en de eventuele negatieve effecten daarvan op
de populatietrends blijkt zelden één-op-één te leggen.
Hierdoor zijn de meeste bedreigingen niet als concrete
knelpunten aan te merken, hooguit als risico of potentieel knelpunt.
Het programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ zet via het
ontwikkelingstraject ‘Internationale Samenhang’ onder
meer in op een geïntegreerde populatiemonitoring als
4 	AEWA: Afrikaans-Euraziatisch verdrag over watervogels dat valt onder
de Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
(CMS). RAMSAR: Internationale overeenkomst ter bescherming van 		
wetlands en watervogels.
5 Zie hiervoor de Trilaterale Regeringsverklaring van 2010, Sylt.
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aandachtspunten voor internationale samenwerking,
bescherming en beheer van trekvogels

‘early-warning’-systeem voor ecologische problemen
langs de trekroute van de Waddenzeetrekvogels. Het
zicht krijgen op de relatie dan wel effecten van problemen of bedreigingen op populatietrends wordt op basis
van deze uitkomsten als belangrijk aandachtspunt door
de Raad meegegeven.

Duurzame instandhouding en ontwikkeling voor de
toekomst
De kennis over de knelpunten voor de trekvogels langs
de trekroute is niet compleet. Hierdoor is het niet
mogelijk een volledig beeld te geven van mogelijke
maatregelen in die ecosystemen die bijdragen aan de
kwaliteit van het Waddenecosysteem. Desalniettemin
zijn er al zinvolle stappen te nemen die kunnen leiden
tot een betere bescherming van het meta-ecosysteem
Waddenzee. Met het onder de aandacht brengen van
deze stappen in dit briefadvies hoopt de Raad hieraan
bij te dragen en een duurzame en efficiënte bescherming van het meta-ecosysteem Wadden voor de nabije
toekomst een stap dichterbij te brengen.
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werkzaamheden van de raad

                              
Uitvoering werkprogramma
In januari 2011 heeft de Raad het advies ‘Vat op het
Waddenfonds’ vastgesteld. Dit adviesonderwerp was
nog afkomstig uit het werkprogramma van 2010.
Daarnaast werden in het werkprogramma voor 2011 de
volgende adviesonderwerpen genoemd:
1 Herziening natuurbeschermingswetgeving: gewenste
wijzigingen vanuit de Waddenzee bezien
2	Waddenzee in internationaal perspectief
3 Toekomstbeelden Waddengebied
4 Beleidsagenda Wadden middellange en lange termijn
5 Maritieme Strategie en Geïntegreerd Beheer van 		
Kustgebieden (GBKG)
6 Klimaat en/of Deltaprogramma Wadden
Het voornemen van het kabinet om de Raad voor de
Wadden op te heffen, vormde de aanleiding om – in
overleg met het ministerie – het werkprogramma te
herzien. De adviezen over de natuurwetgeving, klimaat
en/of Deltaprogramma en toekomstbeelden Waddengebied zijn komen te vervallen. Over de onderwerpen
beleidsagenda Wadden en energetische zelfvoorzienendheid eilanden (werkprogramma 2010) zijn geen
zelfstandige adviezen uitgebracht. Deze zijn opgenomen
in het slotadvies ‘Regio aan het roer’.
Daarnaast is de Raad in 2010/2011 betrokken geweest
bij een advies over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie
dat werd voorbereid door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Deze betrokkenheid is voortgekomen uit de eerdere gezamenlijke advisering over het
Groenboek Maritieme Strategie en de relatie tussen de
Noordzee en de Waddenzee. De Raad heeft besloten om
niet aanvullend op het advies, een eigen advies gericht
op de Waddenzee uit te brengen.

Symposium ‘‘Governance’, een uitdaging voor de Waddenregio’
De laatste maanden van 2011 stonden in het teken van
het advies Regio aan het Roer en het daaraan gekoppelde symposium over het onderwerp governance. Dit
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symposium vond plaats op 8 december in het Natuurmuseum te Leeuwarden en werd in samenwerking met
de Waddenacademie georganiseerd. De dag stond in het
teken van de verschuiving van Wadden‘government’
naar Wadden’governance’. Centraal stond de vraag of
dit werkelijk een nieuwe manier van besturen is en zo
ja, wat dit betekent voor de doeltreffendheid van het
Waddenbeleid. Welke gevolgen heeft deze verschuiving
voor de organisatie van de betrokkenheid van burgers
en de besluitvorming in de vele bestuurlijke gremia?
Welke uitdagingen liggen er voor de Waddenregio?
In de ochtend gingen Margreeth de Boer (voorzitter Raad voor de Wadden), John Jorritsma (voorzitter
RCW), prof. Arthur Mol (hoogleraar milieubeleid WUR)
en drs. Franke van der Molen (promovendus aan de
RUG) nader op dit onderwerp in. Margreeth de Boer
bood tevens het laatste advies van de Raad voor de
Wadden, getiteld ‘Regio aan het roer’, over de gewenste
aansturing van de uitvoering van het Waddenbeleid, aan
John Jorritsma aan. In de middag was er een interactieve discussie onder leiding van Rimmer Mulder, voorheen
hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. In het panel waren diverse partijen (o.a. ondernemers, vissers,
natuurbeschermers) vertegenwoordigd. Het panel ging
in op een achttal stellingen over governance in het Waddengebied. Het publiek kon met behulp van stemkastjes
zijn mening over de stellingen kenbaar maken en daarnaast ook reageren op de verschillende sprekers.

Plenaire vergaderingen en werkbezoeken
De Raad heeft 10 keer plenair vergaderd in 2011. Er
hebben geen werkbezoeken plaatsgevonden.

Rondetafelgesprek met Tweede Kamer
Op 5 april heeft er een rondetafelgesprek Wadden met
de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu
plaatsgevonden. Daarvoor waren diverse partijen (overheden, bedrijfsleven, natuurbeschermingsorganisaties)
uit de Waddenregio uitgenodigd. Namens de Raad zat
de voorzitter Margreeth de Boer aan tafel. Het gesprek
ging over de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied en de decentralisatie van het Waddenfonds.
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externe contacten

                                 
European Environment and Sustainable Development
Advisory Councils (EEAC)
De Raad is intensief betrokken bij de werkzaamheden van de EEAC, waarvan hij lid is. De EEAC is een
Europees netwerk van adviesraden op het terrein van
milieu en duurzame ontwikkeling. Namens de Raad was
Marleen van Rijswick lid van de EEAC-werkgroep Marine
and Coastal Zones. De secretaris van de Raad, Jacoba
Westinga, heeft de jaarlijkse plenaire vergadering in
Wroclaw (Polen) bijgewoond, gehouden van 14 tot 16
september.

Wadden Sea Forum (WSF)
De voorzitter en secretaris van de Raad zijn als waarnemer respectievelijk plaatsvervangend waarnemer betrokken bij het WSF. Het WSF bestaat uit
stakeholders uit de drie Waddenzeelanden en is ingesteld
tijdens de Trilaterale Regeringsconferentie in Esbjerg in
2001. Tijdens de plenaire bijeenkomsten van het WSF
worden de adviezen van de adviesraden uit de drie Waddenzeelanden gepresenteerd en besproken. In 2011 is
deelgenomen aan de plenaire bijeenkomsten in Den Helder (17 en 18 mei) en Norden (D) (15 en 16 november).

ZKO-onderzoek
De RuG (Faculty of Mathematics & Natural Sciences University of Groningen) voert het ZKO-onderzoek “Sharing
knowledge and management approaches in coastal
zones; The case of the Wadden Sea” uit.
De Raad voor de Wadden is bij de voorbereiding van
het onderzoeksvoorstel betrokken geweest en heeft zijn
medewerking toegezegd bij de uitvoering van het onderzoek. De RuG wilde o.a. graag gebruik maken van het
netwerk van de Raad.
Tijdens het symposium op 8 december is het onderzoeksprogramma gepresenteerd en is besproken hoe
onderzoek toegevoegde waarde kan hebben voor governanceprocessen in het Waddengebied. De resultaten van
het symposium worden benut door de onderzoekers.
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samenstelling raad & secretariaat

                               

RAAD
Mevrouw M. (Margreeth) de Boer voorzitter
Prof.dr. J.P. (Jan) Bakker ecologie
Mevrouw prof.mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick water- en bestuursrecht

Prof.dr.ir. J.C. (Han) Brezet duurzame innovatie
Prof. M.A. (Rien) Herber energie

SECRETARIAAT
Mevrouw mr. J. (Jacoba) Westinga secretaris
Ir. R. (Roel) de Jong projectmanager tevens plaatsvervangend secretaris
Drs. H.M. (Harbert) Jongsma senior adviseur
Mevrouw drs. L.H. (Lisa) Gordeau senior adviseur
Mevrouw F.S. (Foke) Zijlstra senior medewerker bedrijfsbureau
Mevrouw M.J. (Mia) van Raamsdonk medewerker bedrijfsbureau
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overzicht adviezen

                                
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
2004/02
2004/03
2004/04
2004/05
2004/06
2004/07

“Duurzaam duurt het langst – II”: Naar een nieuw schelpdiervisserijbeleid voor de Waddenzee
Reactie op het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid
Rampenplan Waddenzee
Notitie Stappenplan Servicepunt Handhaving Waddenzee (Seph-W)
Risicoanalyse Waddenzee – Een samenhangend overzicht
Natuur- en landschapsgrenzen, monitoring, kennisaudit en Waddenacademie
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

ADVIEZEN 2006
2006/01 Pkb Waddenzee beleidsinstrument in blessuretijd
2006/02 Uitvoeringsplan Waddenfonds (briefadvies)
2006/03 Concept Convenant Vaarrecreatie Waddenzee
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ADVIEZEN 2007
2007/01 Naar een 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
2008/02
2008/03
2008/04
2008/05

Wind oogsten met blikvangers? (briefadvies)
Zoet-zout; kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied
Kaderrichtlijn Water (briefadvies)
Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa
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

ADVIEZEN 2010
2010/01‘Gelijk speelveld’ voor ondernemers: feit of fictie?
2010/02 een Waddenzeewaardig bestuur? Waddenzee niet gebaat bij rapport Berenschot (briefadvies)
2010/03 Eems-estuarium: van een gezamenlijk probleem naar een gezamenlijke oplossing
2010/03 Ems-Ästuar: vom gemeinsamen Problem zur gemeinsamen Lösung
2010/04 Afsluitdijk vanuit Waddenperspectief (briefadvies)
2010/05 Waddenfonds: rijk of regio? (briefadvies)

ADVIEZEN 2011
2011/01 Vat op het Waddenfonds; Aanzet voor evaluatie en verantwoording van het Waddenfonds
2011/02 Adviestaken Wadden gebundeld (briefadvies)
2011/03 Regio aan het roer. Governance als uitdaging voor het Waddengebied
2011/04	De Wadden in internationaal perspectief (briefadvies)
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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)

2010
Symposiumverslag ‘een landschap vol verrassingen’ over de ontwikkeling van
recreatie en toerisme in het Waddengebied (31 maart te Groningen)
Evaluatie tweede zittingsperiode Raad voor de Wadden 2007 - 2010
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