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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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Het jaar 2008 bracht een bestuurlijke verandering 
voor de Raad voor de Wadden teweeg. 
Roel Cazemier die vanaf 1 juni 2003 voorzitter 
was, trad per 1 april 2008 af. Per die datum werd 
hij directeur van Omrop Fryslân, een positie die 
niet goed te combineren is met een adviesfunctie 
aan de overheid. De Raad voor de Wadden is hem 
voor zijn inzet veel dank verschuldigd. 
Fred Fleurke, de vice-voorzitter van de Raad, nam 
het voorzitterschap waar tot de benoeming van 
ondergetekende in september jl. 

Het waren roerige tijden voor de adviesraden. Na 
een intensieve discussie lijkt de samenvoeging 
van de Raad voor het Landelijk Gebied, de VROM-
raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat 
een feit. De Raad voor de Wadden blijft tot onze 
vreugde een zelfstandig adviesorgaan. Daarmee 
onderstrepen Kabinet en Kamer het belang van 
een adviesorgaan dat zich geheel en al op het 
Waddengebied richt. 

Deze zelfstandige positie doet niets af aan de 
door de Raad gevoelde noodzaak intensief te 
communiceren met de vele andere partijen die 
zich met het Waddengebied bezig houden. Als 
laatste loot aan deze bestuurlijke Waddenstam 
mochten we de Waddenacademie verwelkomen. 
Met dit instituut zullen wij geregeld van gedach-
ten wisselen over de wetenschappelijke onder-
bouwing van het Waddenbeleid. Kennisontsluiting 
en opsporing van kennisleemten met betrekking 
tot het gebied maken de Waddenacademie be-
langrijk.  
Een andere verheugende ontwikkeling is het 
Waddenfonds dat in 2007 echt van start is ge-
gaan. Het kabinet heeft de Raad voor de Wadden 
gevraagd medio 2009 met een beknopt advies 

te komen over de wijze waarop het Waddenfonds 
verder het best ingezet kan worden om de kern-
doelstelling van het fonds, het versterken en be-
schermen van de natuurwaarden in het Wadden-
gebied, te effectueren. De vraag op welke wijze 
duurzame economische ontwikkeling daarbij een 
belangrijke rol kan spelen is van fundamentele 
betekenis.

Het zijn verheugende ontwikkelingen. De Raad zal 
daarbij ook de komende jaren graag zijn exper-
tise en ervaring inzetten ten dienste van de juiste 
beleidsbeslissingen.  

Maart 2009 

Margreeth de Boer,
voorzitter    
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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 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).

Het Waddengebied heeft een bijzondere status. 
De Waddenzee is het grootste aaneengesloten 
natuurgebied in Nederland. De internationale Wad-
denzee is op Europees niveau een van de belang-
rijkste 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 en de Kaderrichtlijn 
Water.

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 beleid 
voor de Waddenzee is neergelegd. Binnen de 
voorwaarden van deze hoofddoelstelling wordt een 
afweging gemaakt tussen de verschillende belan-
gen 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 adviezen van de Raad en andere informatie over de Raad zijn terug te vinden op:
www.raadvoordewadden.nl



De Raad heeft in 2008 de volgende adviezen uitgebracht:

1  ‘Wind oogsten met blikvangers?’ 

2  Zoet-zout; kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied 

3  Kaderrichtlijn Water 

4  Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa
 
5  Identiteit als troef: Waddenlandschap vol verrassingen 

Twee adviezen zijn uitgebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, één aan de minister van VROM, 
één aan de minister van LNV en één aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Er zijn dit jaar geen 
ongevraagde adviezen uitgebracht.

Hieronder volgt een samenvatting van de uitgebrachte adviezen in 2008:
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1`Wind oogsten met blikvangers?’ 
(2008/01)

Op verzoek van de minister van VROM heeft de 
Raad een advies uitgebracht over de mogelijke 
plaatsing van windturbines in het Waddengebied. 
De Minister heeft de Raad gevraagd aan te geven 
welke ruimte het huidige rijksbeleid en met name 
de planologische kernbeslissing (pkb) Derde Nota 
Waddenzee laat voor de plaatsing van windturbines 
in het Waddengebied, en welke invloed windturbi-
nes hebben op de belevingswaarde van het gebied. 
De achtergrond van deze vraag is dat het kabinet 
heeft besloten landelijk te streven naar plaatsing 
van 2000 megawatt aan windturbines extra, naast 
de reeds geplaatste 1500 megawatt in Nederland. 

Regie
Gezien de trend naar steeds grotere windturbines, 
zelfs tot een ashoogte tussen 80 en 120 meter, 
waardoor de turbines over tientallen kilometers 

zichtbaar zijn, meent de Raad dat het Rijk in sa-
menwerking met de provincies de regierol op zich 
moet nemen en nationaal beleid voor de plaatsing 
van windturbines en windturbineparken moet ont-
wikkelen. 

Planologisch beleid
Het planologische toelatingsbeleid is tot nu toe 
vooral een zaak van gemeenten en provincies 
geweest. 
De pkb Derde Nota Waddenzee staat nieuwe hoge 
bebouwing alleen toe op vier locaties aan de Wad-
denkust, mits ingepast in de skyline. Voor windtur-
bines kent de pkb een afzonderlijke van-geval-tot-
geval benadering. De Raad meent dat windturbines 
bouwwerken zijn en adviseert daarom om het 
beleid inzake bebouwing aan de Waddenkust ook 
te laten gelden bij het plaatsen van windturbines. 
De eventuele plaatsing van de nieuwe generatie 
windturbines moet daarom beperkt worden tot Den 
Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven.
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ken en vogeltrekroutes verstoren. Bij het zoeken 
naar geschikte locaties voor windturbines zullen de 
effecten op vogels meegenomen moeten worden. 

Onderzoek belevingswaarde
De Raad adviseert om onderzoek te laten uitvoe-
ren naar de belevingswaarde van het Wadden-
landschap, en naar de vraag op welke wijze een 
optimaal maatschappelijk rendement kan worden 
behaald, waarbij zowel het maatschappelijk nut, 
het economisch rendement als de belevingswaarde 
worden meegewogen. 

Criteria
In het advies worden enige criteria gegeven die 
gehanteerd kunnen worden bij het vinden van het 
optimale maatschappelijk rendement van de plaat-
sing van windturbines. 
Zo wordt geadviseerd windturbines in clusterver-
band te plaatsen, zodat ze een landmark in het 
landschap kunnen vormen. Een bepaald aantal 
verouderde windturbines die hier niet aan vol-
doen zouden daarom moeten worden gesaneerd. 
Windturbines zijn een industriële activiteit en 
passen daarom volgens het advies het best in een 
industrieel landschap, waarbij wel veiligheidsrand-
voorwaarden moeten gelden. Ook moet er reke-
ning mee worden gehouden dat sommige locaties 
sowieso ongeschikt zijn vanwege bijvoorbeeld 
vogeltrekroutes of militaire activiteiten. Daar-
naast meent de Raad dat windturbines niet voor 
de eeuwigheid vergund hoeven te worden; dit zou 
ook voor een beperkte tijd, in overeenstemming 
met de economische of de technische levensduur 
van de turbines kunnen gebeuren. Tenslotte wil de 
Raad graag ontwerpcriteria geformuleerd zien, om 
zo middels innovatief ontwerpen windturbinepar-
ken zo goed mogelijk in het landschap in te passen 
en mogelijk te vermengen met andere ruimtelijke 
functies. 

De minister van VROM heeft bij brief aan de 
Tweede Kamer van 26 mei 2008 (Kamerstuk-
ken II, 29 684, nr. 68) positief gereageerd op 
het advies. De Minister kan er in hoofdlijnen 
mee instemmen, en vooral met de gedachte 
om windturbines te clusteren bij de steden en 
de grote havens in het gebied. De Minister zal 
aan de hand van het advies met de provincies 
overleg voeren over de taakverdeling tussen 
Rijk en provincies en over de grootte van de 
te plaatsen windturbines in het Waddenge-
bied.  

Raadslid Elisabeth Ruijgrok: 
“Beleving is meer dan open ruimte: het 
gaat om schoonheid en gebruiksmoge-
lijkheden”.
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van zoet-zoutovergangen in het 
Waddengebied (2008/02) 

Waarom dit advies?
Het overheidsbeleid is al decennialang gericht op 
het herstellen van de verbindingen tussen zoete en 
zoute watersystemen. In het Waddengebied is een 
aantal projecten uitgevoerd en liggen er voor ver-
schillende locaties plannen en ideeën in een meer 
of minder vergevorderd stadium van voorbereiding. 
Het is in het kader van water- en natuurbeleid ge-
wenst dat die discussies worden omgezet in acties. 
De pkb Derde Nota Waddenzee biedt een handvat 
om de verschillende plannen niet alleen op hun 
eigen merites te beoordelen, maar ook tegen de 
achtergrond van hun betekenis voor het ecologisch 
functioneren van het Waddengebied als geheel. De 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit (LNV) heeft daarom de Raad voor de Wadden 
gevraagd advies uit te brengen over zoet-zoutover-
gangen in het Waddengebied.

Waarde van zoet-zoutovergangen
Voor de compleetheid van het natuurgebied en de 
versterking van de natuurwaarden is de aanwezig-
heid van zoet-zoutovergangen in het Waddenge-
bied onmisbaar. Met het herstel van zoet-zoutover-
gangen wordt de biodiversiteit vergroot en zal het 
aantal karakteristieke flora- en faunasoorten en 
levensgemeenschappen toenemen. Het herstel van 
zoet-zoutovergangen levert een positieve bijdrage 
aan de doelstellingen van Natura 2000 en de 
Kaderrichtlijn Water op alle beschouwde (aange-
wezen) locaties. Voor de vastelandskwelders en de 
Waddeneilanden is het behalen van de beleidsdoe-
len in sterke mate gekoppeld aan het herstel van 
de natuurlijke processen en dynamiek.

Focus op functies
In het Waddengebied komen verschillende typen 
zoet-zoutovergangen voor. Zo zijn er grootscha-

lige dynamische typen die in open verbinding met 
de zee staan (estuaria, lagunes) en kleinschalige 
landgebonden overgangen waarbij de zoet-zout-
gradiënt soms maar een klein onderdeel vormt van 
een grootschalig, dynamisch systeem (kwelders, 
eilanden). Elk type overgang vervult bepaalde 
functies met een eigen waarde voor de Wadden-
zee, het achterland en de overgang zelf, waarbij 
niet elk type overgang van nature alle functies ver-
vult. Herstel van alle soorten functies kan daarom 
alleen worden gerealiseerd door de inrichting van 
meerdere zoet-zoutovergangen. De Raad adviseert 
om de ‘beslissing van wezenlijk belang’ in de pkb 
Derde Nota Waddenzee, waarin is aangegeven dat 
‘het beleid is gericht op een zo natuurlijk mogelijke 
ontwikkeling van het ecosysteem’, te laten preva-
leren boven de ‘beslissing van wezenlijk belang’ 
waarin wordt nagestreefd om per stroomgebied 
aanvullend ‘één natuurlijke zoet-zoutovergang te 
realiseren’. 

Bij de uiteindelijke keuze van potentieel geschikte 
locaties is het belangrijk na te gaan welke functies 
op welke locatie een bijdrage kunnen leveren aan 
het functioneren van het Waddenecosysteem. De 
Raad adviseert de herstelopgave primair vanuit de 
functies van zoet-zoutovergangen in te vullen en 
dus niet uitsluitend te focussen op de natuurlijk-
heid van de zoet-zoutovergang.

De mogelijkheden voor het herstellen van een 
zoet-zoutovergang met een hoge mate van na-
tuurlijkheid zijn voor het vasteland zeer beperkt. 
Als gevolg van de bodemdaling binnendijks, is 
het herstellen van verbindingen tussen het zoete 
water binnendijks en het zoute water buitendijks 
op de meeste locaties alleen nog op kunstmatige 
wijze realiseerbaar. De locaties waar herstel van 
overgangen de natuurlijke situatie nog het meest 
benadert, zijn de buitendijkse gebieden op de Wad-
deneilanden.



a
d

v
ie

z
e

n
 v

a
n

 d
e

 r
a

a
d Potenties per locatie

De keuze voor herstelmaatregelen is gebaseerd 
op ecologische potenties, fysieke beperkingen en 
haalbaarheid in de maatschappelijke context (incl. 
besluitvorming) op de beschouwde locaties.

Eems-Dollard
De Raad adviseert de Minister om bij de Duitse 
overheden aan te dringen op verbeteringen in 
de benedenloop van de Eems, in combinatie met 
gezamenlijk door Nederland en Duitsland uit te 
voeren verbeteringen in de Dollard, gericht op ver-
betering en herstel van het ecologisch functioneren 
van het Eems-Dollard estuarium. Aangezien de 
mogelijkheden en potenties voor de Westerwoldse 
Aa beperkt zijn, wordt geadviseerd om voor het 
herstel van de estuariene overgang in het stroom-
gebied van de Eems vooral in te zetten op het 
Eems-Dollard estuarium.

Lauwersmeer
De Raad acht het herstel van een estuariene zoet-
zoutovergang met een permanente brakwaterzone 
in het Lauwersmeer niet realiseerbaar. De haalbare 
scenario’s leiden hooguit tot beperkt functione-
rende zoet-zoutgradiënten. Het inlaten van zout 
water kan wel een bijdrage leveren aan de na-
tuurwaarde van het gebied zelf, met name aan het 
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen 
voor het Vogelrichtlijngebied Lauwersmeer. Verdere 
bosontwikkeling kan naar verwachting worden 
tegengegaan door gedurende korte perioden zout 
water in te laten, of door over langere perioden 
een hoger (zoet)waterpeil in te stellen. Eventuele 
negatieve effecten van periodieke verzilting op de 
aquatische leefgemeenschap moeten nader worden 
onderzocht. De laatste maatregel leidt gemid-
deld tot een hogere kweldruk in de omgeving dan 
de eerstgenoemde. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen welke invloed beide maatregelen hebben 
op de kwelintensiteit in het omringende gebied en 
welke aanvullende maatregelen hiervoor kunnen 

worden getroffen. In het noordoostelijke deel van 
het Lauwersmeer (Marnewaard) liggen wel goede 
potenties voor het realiseren van een permanente 
binnendijkse zoet-zoutgradiënt.

IJsselmeer
De directe verbinding met de IJssel en Rijn en 
de grootte van het IJsselmeergebied maken deze 
locatie in potentie de meest waardevolle zoet-zout-
overgang in het Waddengebied. De aanstaande 
uitbreiding van de spuicapaciteit, de noodzakelijke 
aanpassing van de Afsluitdijk aan de veiligheids-
voorwaarden en de mogelijkheden voor energie-
winning (Blue Energy) bieden perspectieven om 
herstelmaatregelen voor zoet-zoutovergangen 
langs de Afsluitdijk nu in beschouwing te nemen. 
De Raad adviseert om alle opgaven en uitdagingen 
in een integraal project uit te werken. Het ver-
lies aan zoetwatervoorraad kan met een geringe 
peilopzet worden gecompenseerd. Het effect 
hiervan op de IJsselmeerdijken en de kwelinten-
siteit zal in het project in beeld moeten worden 
gebracht. Verder ziet de Raad mogelijkheden om 
de inrichting zodanig vorm te geven dat er sprake 
is van landschappelijke en recreatieve meerwaarde 
ten opzichte van de huidige situatie. De Raad 
adviseert om voor het herstel van de estuariene 
overgang in het stroomgebied van de Rijn in te 
zetten op een overgang in het IJsselmeer.

Amstelmeer
De kansen voor een binnendijkse zoet-zoutgradi-
ent in het Amstelmeer zijn beperkt vanwege de 
waterhuishoudkundige randvoorwaarden en func-
ties van het meer. Het realiseren van een directe 
verbinding tussen het Amstelmeer en het Balgzand 
(bijvoorbeeld in de vorm van een ebsluis in de 
Amstelmeerdijk) kan mogelijkheden bieden voor de 
hervestiging van Zeegras in het Amstelmeer, maar 
meer nog op het Balgzand. De Raad adviseert de 
mogelijkheden van een buitendijkse zoet-zoutover-
gang ter plaatse van het Amstelmeer nader uit te 
werken.
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quote Susanna

Noard-Fryslân Bûtendyks
Het realiseren van de afvoer van zoet water over 
de Friese kwelder herstelt het proces van menging 
van zoet en zout water dat medebepalend is voor 
het ecologisch functioneren van de kwelder. Door 
de breedte van de kwelders zal de zoete afstroom 
maximaal kunnen worden benut, en kunnen lokaal 
ecologisch waardevolle gradiënten ontstaan. De 
Raad adviseert de huidige planontwikkelingen te 
stimuleren om ook dit type overgang op een voor 
Nederlandse begrippen unieke schaal te herstellen.

Eilanden
Het meer natuurlijke beheer van kustlijn en zee-
reep, waarbij natuurlijke processen en dynamiek 
de ruimte krijgen, biedt kansen voor herstel en 
kwalitatieve verbetering van (bestaande) zoet-
zoutovergangen. De Raad adviseert om op de bui-
tendijks gelegen oostpunten van de Waddeneilan-
den in te zetten op een duurzaam herstel van de 
kenmerkende functies van zoet-zoutovergangen die 
(uiteindelijk) worden aangestuurd door natuurlijke 
processen. Op de andere delen van de eilanden 
kunnen zoet-zoutgradiënten hersteld worden mid-
dels kleinschalige maatregelen in combinatie met 
(actief) beheer.

Vismigratie
Het herstel van migratiemogelijkheden voor vis 
moet, waar mogelijk, worden gestimuleerd, reke-
ning houdend met locatiespecifieke eisen van vis-
soorten (en andere organismen) ten aanzien van 
de vormgeving.

Potentiële bijdrage zoet-zoutherstel voor de
veiligheid
De veiligheid van het achterland heeft voor de 
Raad de hoogste prioriteit en wordt als absolute 
randvoorwaarde gesteld voor alle mogelijke her-
stelmaatregelen. Dat geldt eveneens voor water-
huishoudkundige maatregelen die in verband met 

klimaatverandering (Waterbeheer 21e eeuw) wor-
den uitgevoerd. Waar mogelijk moet wel gebruik 
worden gemaakt van natuurlijke processen in het 
klimaatbestendiger maken van de kust. De mo-
gelijkheden hiervoor zijn echter beperkt en lijken 
voornamelijk op de Waddeneilanden aanwezig.

Kansen en beperkingen
Zoet-zoutovergangen kunnen op de beschouwde 
locaties zo worden ingericht en beheerd dat effec-
ten op de landbouw of andere ruimtelijke functies 
effectief kunnen worden tegengegaan. Het verbe-
teren van vismigratiemogelijkheden zal bijdragen 
aan een betere visstand, die onder andere voor de 
binnenvisserij kansen biedt op betere vangstresul-
taten. Op een aantal locaties zijn er mogelijkheden 
om met de inrichting een recreatieve meerwaarde 
te bereiken. De beschikbare informatie over kosten 
en baten van het herstel van zoet-zoutovergangen 
is te beperkt gebleken om als beoordelingscrite-
rium mee te nemen. De Raad adviseert de econo-
mische effecten bij de uitvoering van toekomstige 
projecten goed te monitoren zodat hieruit gege-
vens kunnen worden afgeleid voor een zinvolle 
kosten-batenanalyse van toekomstige projecten.

Maatschappelijk draagvlak
De Raad adviseert uitgangspunten en randvoor-
waarden met betrekking tot veiligheid expliciet 
en transparant in plannen voor herstel van zoet-
zoutovergangen te verwerken en de communicatie 
hierover een prominente plaats te geven, zowel 
voor, tijdens als na uitvoering van de maatregelen. 
De belanghebbenden moeten worden betrokken 
bij de opzet en uitvoering van onderzoek naar ver-
wachte effecten. Maatregelen dienen zo mogelijk 
gefaseerd uitgevoerd te worden zodat kennis en 
draagvlak werkenderweg kan worden opgebouwd.

Het advies is op 5 maart aan de minister van LNV, 
mevrouw Verburg aangeboden. Daarnaast heeft de 
voorzitter van de Raad, de heer Cazemier op 31 maart 
het advies gepresenteerd aan het Regionaal College 
Waddengebied. De Raad heeft nog geen formele reac-
tie op het advies van de minister van LNV ontvangen. 
Het advies is door het ministerie van Verkeer en Water-
staat meegenomen in het Stroomgebiedbeheerplan en 
het Beheer- en Ontwikkelingsplan.
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lijn Water (2008/03)

Op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat heeft de Raad dit advies over de imple-
mentatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het 
Waddengebied uitgebracht. 

Trilaterale afstemming
De stroomgebiedsbenadering van de KRW heeft als 
nadeel dat de samenhang van het Waddeneco-
systeem over de – in de kustwateren fictieve - 
stroomgebiedsgrenzen heen, ondergeschikt wordt 
aan de relaties binnen de respectieve stroomge-
bieden. De Raad heeft geconstateerd dat er geen 
Waddenzeebrede afstemming heeft plaatsgevonden 
bij de KRW-vertaalslag van de doelen voor de Trila-
terale Waddenzee, waardoor er verschillen kunnen 
ontstaan. Op dit moment is nog niet duidelijk wat 
de gevolgen hiervan zijn. Wel meent de Raad dat 
bij de vaststelling van ambities en maatregelen 
daarom alsnog aandacht moet worden geschonken 
aan en zorg worden gedragen voor een trilaterale 
afstemming die recht doet aan de samenhangen 
binnen het Waddenecosysteem. 
De Raad kan zich vinden in de voorgestelde begren-
zing en status van de waterlichamen. Ook hier geldt 
evenwel dat, door het ontbreken van trilaterale af-
stemming, er extra aandacht moet worden besteed 
aan het bewaren en versterken van de ecologische 
samenhang en het streven naar evenwichtige con-
currentieverhoudingen in de fase van het vaststel-
len van doelen en maatregelen.

De Raad heeft waardering voor de manier waarop 
de Staatssecretaris de open communicatie en 
publieke participatie via gebiedsgroepen heeft inge-
richt. Dit heeft positief bijgedragen aan het draag-
vlak voor de richtlijn.

Praagse methode
Ook voor de als ‘natuurlijk’ water gekwalificeerde 
delen van de Waddenzee is de zogenaamde Praagse 

methode gebruikt, terwijl deze alleen toegestaan 
is voor ‘kunstmatig’ en ‘sterk veranderd’ water. De 
Raad heeft begrip voor deze keuze, gezien de sterk 
veranderde ecologische kenmerken van de Wad-
denzee. In het Stroomgebiedbeheerplan moet dan 
wel de vastgestelde Goede Ecologische Toestand 
zorgvuldig worden gemotiveerd. 

Eutrofiëring 
Waddenzeebreed wordt eutrofiëring als een van 
de grootste problemen gezien. De omvang van het 
probleem en de omvang van de te nemen maatre-
gelen zijn echter niet expliciet in beeld gebracht. 
De Raad adviseert om eerst in kaart te brengen 
welke milieufactoren naast nutriënten de werkelijk 
beperkende factor vormen voor het herstel van de 
primaire productie in de Waddenzee, alvorens over 
te gaan op maatregelen.

Zoutlozing Eems
In Duitsland loopt een onderzoek naar de moge-
lijkheden van lozing van zout water in onder meer 
de Eems. De Raad vraagt aandacht voor het effect 
van licht verhoogde zoutgehalten op het verhoogde 
troebelingsmaximum in de Eems en Dollard gezien 
de nu al bestaande problemen van vertroebeling in 
dit gebied. Ook moet gekeken worden naar de mo-
gelijkheden van nuttig gebruik van het zeer zoute 
water voor bijvoorbeeld energiewinning. 

Aanpak eilandkwelders
Tenslotte adviseert de Raad een gefaseerd her-
stel van natuurlijke processen en dynamiek op de 
eilandkwelders op de oostpunten en een goede 
monitoring daarvan. 

De staatssecretaris van Verkeer en Water-
staat heeft bij brief van 22 september 2008 
haar waardering uitgesproken voor het advies 
en meent dat het een goed beeld geeft van de 
gevoelens die er spelen rond de implementa-
tie van de Kaderrichtlijn Water. Zij zal het ad-
vies meenemen in de verdere besluitvorming.

Raadslid Susanna Twickler: “De Waddenzeelanden zijn autonoom in 
de wijze van implementatie van Europese regelgeving. De Europe-
se instituten spreken de lidstaten afzonderlijk aan op nakoming van 
de wettelijke verplichtingen. Toch is afstemming tussen de Wad-
denzeelanden bij de implementatie van de KRW in het Waddenge-
bied noodzakelijk, omdat verschillen kunnen leiden tot ongewenste 
verschillen in concurrentieverhoudingen en het Waddenecosy-
steem versnipperd kan raken”.



4Het Waddengebied als proeftuin 
voor biomassa (2008/04)

Adviesaanvraag
De Tweede Kamer heeft de Raad voor de Wad-
den advies gevraagd over de mogelijkheden van 
productie, opwerking en gebruik van biobrand-
stoffen in het Waddengebied. De Raad heeft de 
adviesvraag verbreed naar de mogelijkheden van 
biomassa in het Waddengebied, aangezien biomas-
sa ook aangewend kan worden voor energiewin-
ning (warmte en elektriciteit) en als grondstof kan 
worden ingezet voor de productie van materialen 
en binnen de chemie. Juist deze toepassingsmoge-
lijkheden kunnen een belangrijke rol spelen in het 
Waddengebied.

Specifieke sterktes Waddengebied
Het Waddengebied heeft enkele specifieke sterktes, 
zoals een sterk agrarisch cluster, een energie- en 
chemiecluster in de Eemsdelta, nabijgelegen ken-
nisclusters en een duurzaam ondernemersklimaat. 
De Raad stelt dat de mogelijkheden tot aansluiting 
bij deze gebiedsspecifieke sterktes het Wadden-
gebied een goede uitgangspositie geven om met 
biomassa-toepassingen een duurzame bijdrage te 
leveren aan de economische versterking van de 
regio.

Randvoorwaarden voor biomassa
Duurzame biomassa-ontwikkelingen moeten wel 
op een verantwoorde manier gerealiseerd worden. 
De identiteit c.q. het karakter van het gebied moet 
een belangrijk uitgangspunt zijn bij toekomstige 
ruimtelijke en economische ontwikkelingen, waar-
bij de kernkarakteristieken van het Waddengebied 
niet aangetast en bij voorkeur ondersteund moeten 
worden. Om dit te bereiken adviseert de Raad om 
de benodigde biomassa-installaties en bebouwing 
aan te laten sluiten bij de bestaande bebouwing.
In het buitengebied moet aansluiting worden ge-
zocht bij boerenerven of industrieterreinen. Voor 
optimalisatie van de synergetische voordelen door 
aansluiting bij biomassa-aanbieders én/of benut- a
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economisch onderzoek noodzakelijk. 
Grootschalige activiteiten, die afhankelijk zijn 
van grote hoeveelheden van elders aangevoerde 
biomassa, moeten geconcentreerd worden in de 
Waddenhavens, aangezien hier al sprake is van een 
verregaande inbreuk op het open landschapsbeeld 
en de havens een faciliterende rol kunnen spelen. 
De Raad adviseert gemeenten en provincies om 
deze ruimtelijke voorwaarden voor biomassa-
activiteiten in te passen in het ruimtelijke beleid 
om aantasting van het Waddenlandschap te voor-
komen.
Het Waddengebied is, aldus het advies, bij uitstek 
geschikt voor kleinschalige biomassa-teelt, waarbij 
het als experimentele proeftuin kan dienen, gericht 
op ontwikkeling van kennis en innovatieve con-
cepten. De agrarische sector met zijn potentiële 
hoeveelheid (reststroom)biomassa kan hierbij als 
leverancier fungeren.

Een optimale benutting van kansen
Mestvergisting is momenteel de meest voorkomen-
de productiecombinatie met biomassa in de agrari-
sche sector in het Waddengebied. Deze toepassing 
levert momenteel echter geen duidelijk financi-
eel-economisch voordeel. De Raad meent dat een 
herziening van het huidige (subsidie)beleid voor 
mestvergisting overwogen zou moeten worden in 
het licht van het toekomstige mogelijke potentieel 
en kosteneffectiviteit. De mogelijkheden tot meer 
hoogwaardige toepassingsvarianten van biomassa 
in de agrarische sector zouden nader onderzocht 
moeten worden. Een dergelijk onderzoek valt 
buiten de onderzoeksopdracht. De Raad ziet tevens 
kansen voor een beter gebruik van de verschillende 
reststromen uit het landelijk Waddengebied.

Decentrale, kleinschalige biomassa-reststroom-
benutting kan een bijdrage leveren aan de lokale 
werkgelegenheid in het Waddengebied. 
Grootschalige biomassa-activiteiten moeten in de 
Eemsdelta geclusterd worden, gezien de aanwe-
zigheid van diepzeehavens en de mogelijkheden 
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tot aansluiting bij het hier aanwezige energie- en 
chemiecluster. Ruimtelijke concentratie (clus-
tering) van biomassa-ontwikkelingen biedt de 
beste kansen op groei, innovatie en economische 
versterking, voorkomt versnippering van kennis en 
ontwikkeling en vermindert tevens de ruimtedruk 
op de rest van het Waddengebied. 
Door een intensieve samenwerking met de aanwe-
zige kennisclusters kan experimentele kennis snel 
industrieel en commercieel toegepast worden en 
wordt de innovatiekracht van het Waddengebied 
verbeterd. Het Waddengebied kan zich zo ontwik-
kelen en profileren tot een innovatieregio voor 
biomassa; een proeftuin voor nieuwe technologieën 
en concepten. Geslaagde pilots en innovaties kun-
nen daarna buiten het Waddengebied commercieel 
opgeschaald en geëxploiteerd worden.
Voor de verdere ontwikkeling en innovatie in de 
hoogwaardige biomassa-technologieën is hoog-
opgeleid personeel nodig. Het percentage van de 
beroepsbevolking dat hoger onderwijs heeft geno-

ten is in Noord-Nederland echter relatief laag. Om 
het Waddengebied daadwerkelijk te kunnen laten 
ontwikkelen tot innovatieregio op het gebied van 
biomassa is inzet op gerichte kennisontwikkeling 
noodzakelijk. De Raad adviseert de overheid beleid 
in te zetten om het kennis- en scholingsknelpunt in 
het Noorden op te lossen.  

Waddenfonds
Het Waddenfonds kan beschouwd worden als een 
gebiedsspecifieke faciliteit die bijdraagt aan de 
goede uitgangspositie die het Waddengebied heeft 
voor een verdere ontwikkeling van biomassa-
activiteiten.
Innovaties en doorontwikkeling van biomassa-tech-
nologieën kunnen met behulp van het Wadden-
fonds sneller gerealiseerd worden, waarmee het 
fonds een positieve bijdrage kan leveren aan de 
geschetste ontwikkeling van het Waddengebied tot 
proeftuin voor biomassa.
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landschap vol verrassingen 
(2008/05) 

De Tweede Kamer heeft de Raad gevraagd om op 
basis van een zo volledig mogelijk overzicht van 
de toeristische en recreatieve bedrijvigheid in en 
rond de Waddenzee aan te geven waar voor deze 
sector ontwikkelingsmogelijkheden liggen, en wat 
de economische effecten daarvan zijn. De ontwik-
kelingsmogelijkheden kunnen bestaan uit een 
groei of afname van de omvang en economische 
betekenis van de recreatiesector en uit een verdere 
verduurzaming ervan. Vanwege de relatie hiervan 
met de doelen van het Waddenfonds, is besloten 
het advies ook ongevraagd aan de minister van 
VROM uit te brengen. 

Uitgangspunt voor het advies is de realisatie van 
de beleidsdoelen voor de Waddenzee en het Wad-
dengebied, zoals die zijn vastgelegd in de pkb 
Derde Nota Waddenzee. 

Het onderzoek naar de huidige betekenis en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de recreatiesec-
tor in het Waddengebied, dat de Raad in samen-
werking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft 
uitgevoerd, vormt de basis voor het advies. In 
dat onderzoek zijn de beschikbare economische 
data verzameld en geanalyseerd en zijn, mede 
aan de hand van interviews en enquêtes onder de 
ondernemers, de kansen en knelpunten in beeld 
gebracht zoals de recreatiesector die zelf ziet of 
ervaart.

De vastgestelde beleidsdoelen voor het gebied zijn 
in het advies vertaald in een streefbeeld voor re-
creatie en toerisme voor 2025. Op deze manier is 
– op hoofdlijnen – inzichtelijk gemaakt hoe de door 
de sector gewenste ontwikkelingen zich verhouden 
tot de door de overheid gewenste ontwikkelings-
richting (beleidsdoelen). 

Economisch onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de traditionele be-
zoeker van de Waddeneilanden en de Waddenzee 
kwaliteiten als rust, ruimte, natuur en landschap 
het meest waardeert. In het toeristisch veel minder 
ver ontwikkelde kustgebied van het vasteland 
spelen naast het landschap en de ruimte, cultuur-
historische bezoekersmotieven een belangrijke rol. 
Het Waddengebied kent een grote groep trouwe 
bezoekers die vaker dan één keer de streek bezoe-
ken, wat overigens onverlet laat dat de toerist van 
vandaag andere wensen en eisen heeft dan die van 
enige tijd geleden.
Het onderzoek laat verder zien dat het Waddenge-
bied wat betreft de recente banengroei het tempo 
van de nationale economie niet heeft kunnen bij-
houden. De eilanden hebben het met 11,8% groei 
(ten opzichte van 19,4% landelijk) relatief nog 
goed gedaan in verhouding tot de vastelandskust 
met 4,5%.

Eilanden
De Waddeneilanden zijn een populaire vakantiebe-
stemming. Meer dan de helft van alle Nederlanders 
heeft tenminste een keer een eiland bezocht, vaak 
tijdens een gezinsvakantie. Nog steeds komen de 
meeste bezoekers voor een lange vakantie. Toch 
neemt daar de gemiddelde vakantielengte af door 
een groeiend aantal korte vakanties buiten het 
(bijna) volledig bezette hoogseizoen.

Recreatie en toerisme is de belangrijkste economi-
sche sector op de eilanden. Met percentages van 
ruim 22% tot bijna 50% van de mensen werkzaam 
in de horeca stijgen de eilanden ver boven de 
kustgemeenten uit. Het aandeel van de werkgele-
genheid in de vrijetijdssector ligt met percentages 
tussen de 30% en 60% nog hoger. Van de eilanden 
heeft Schiermonnikoog het hoogste aandeel horeca 
en vrijetijdswerkgelegenheid; Texel het laagste 
aandeel. Schiermonnikoog heeft naast de recrea-
tiesector geen andere economische activiteiten van 
enige omvang. Er is op de eilanden een rijk aanbod 
aan voorzieningen, activiteiten, natuurgebieden 
en cultureel aantrekkelijke locaties. In het hoog-



seizoen is sprake van een hoge benutting van de 
beddencapaciteit. 

Vastelandskustgebied
De economische betekenis van recreatie en toe-
risme in de kuststrook op het vasteland is ten 
opzichte van de eilanden bescheiden. De werkge-
legenheid in de vrijetijdssector ligt duidelijk lager 
dan op de eilanden, zowel absoluut als procentueel 
gezien. Wel maakt de recreatiesector in het vaste-
landskustgebied een bovengemiddelde groei door 
ten opzichte van andere sectoren. Aan de kust zijn 
de gemeenten met het hoogste horeca-aandeel, 
Wieringen in Noord-Holland, Wûnseradiel in Fryslân 
en De Marne en Reiderland in Groningen.

Waddenzee
Op de Waddenzee is het jaarlijkse aantal recreatie-
ve vaarbewegingen de afgelopen 25 jaar verdub-
beld tot 126.000 sluispassages. Het merendeel 
komt voor rekening van zeilschepen. Er treedt 
daarbij een verschuiving op naar meer luxe, gro-
tere jachten, die voornamelijk door de grote vaar-
geulen in de westelijke Waddenzee van haven tot 
haven varen. Een andere categorie wordt gevormd 
door wadvaarders met platbodems en andere 
minder diep stekende boten en kanovaarders, die 
zich meer in de rustige, maar kwetsbare oost-west 
gerichte geulen begeven. Ze varen daarbij regel-
matig buiten de boeien en laten zich bij laagwa-
ter droogvallen. Een derde categorie omvat de 
bijna 400 schepen van de chartervloot (de ‘bruine 
vloot’), die met groepen recreanten vaartochten 
maken en eveneens regelmatig droogvallen. 

Een andere, naar omvang stabiele en karakteris-
tieke vorm van recreatief gebruik is het wadlo-
pen, dat voornamelijk in de oostelijke Waddenzee 
plaatsvindt.

Resultaat interviews en enquêtes recreatieonder-
nemers
Een opmerkelijk resultaat uit de enquête is de 
duidelijke keuze van de recreatieondernemers voor 

behoud en versterking van de identiteit van het 
Waddengebied. Binnen deze keuze gaat de voor-
keur (op de eilanden) uit naar verdere groei van 
het aantal bezoekers, met als doel zo een ‘Wad-
denvakantie’ voor iedereen bereikbaar te houden.

De belangrijkste algemene trends die kansen bie-
den voor de recreatie en toerisme in het Wadden-
gebied zijn de vergrijzing en doorgaande stijging 
van de welvaart, de toenemende vraag naar korte, 
goed georganiseerde vakanties en de groeiende 
vraag naar duurzaam (eco)toerisme.

Met het oog op de trends en de gewenste be-
leidsontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal 
strategische keuzen te maken. De vragen waarvoor 
dit aan de orde is zijn per gebied in de vorm van 
dilemma’s voor de toekomst weergegeven. 

Eilanden
Dilemma 1: kan de autonome trend naar minder 
maar meer welgestelde mensen worden gecombi-
neerd of verenigd met de wens naar blijvende of 
zelfs groeiende toegankelijkheid voor veel mensen? 
De recreatieondernemers streven naar een zo 
groot mogelijke doelgroep, maar maken daarnaast 
ook de economische afweging om in te spelen 
op de vraag naar meer luxe (i.c.m. meer ruimte 
vragende) accommodaties. In combinatie met een 
ongeveer gelijkblijvende beschikbare oppervlakte 
resulteert dit in hogere prijzen per overnachting.

Dilemma 2: kan de groei van het aantal bezoekers 
worden gecombineerd met het behoud van het 
eilandgevoel?
Als de toename van het aantal bezoekers vooral 
moet worden gevonden in een groei van het dag-
toerisme en de daarvoor noodzakelijke verbetering 
van de bereikbaarheid van de eilanden, kan dit ten 
koste gaan van het ‘eilandgevoel’. In hoeverre het 
eilandgevoel voor eilandbezoekers een bepalend 
identiteitskenmerk is, is niet geheel duidelijk; uit 
de beschikbare gegevens blijkt dat een deel van de 
bezoekers zich (mede) door dit gevoel tot de eilan-a
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den voelt aangetrokken, terwijl een ander deel de 
beperkte bereikbaarheid als een negatief kenmerk 
waardeert.   

Dilemma 3:  kan de groei van het aantal bezoekers 
door een betere bereikbaarheid op een duurzame 
wijze worden vormgegeven?
Intensivering van de verbindingen tussen de eilan-
den en het vastelandskustgebied leidt in beginsel 
tot een grotere belasting van het milieu. De opgave 
is om na te gaan op welke wijze deze toename kan 
worden beperkt of kan worden gecompenseerd 
door het realiseren van aanvullende maatregelen 
of voorzieningen (bijv. via gebruik van biobrand-
stoffen).  

Vastelandskust
Dilemma 1: betekent veel ruimte ook ruimte voor 
recreatie en toerisme?
In het vastelandskustgebied speelt recreatie en 
toerisme als economische activiteit een bescheiden 
rol, ook gezien de recreatieve potentie van het 
gebied. Dat kan te maken hebben met de relatief 
grote fysieke afstand tussen de verschillende toe-
ristisch interessante elementen en/of met de ont-
sluiting (vindbaarheid) ervan. De aantrekkelijkheid 
van het vastelandskustgebied ligt onder andere in 
de weidsheid, de karakteristieken van het land-
schap, waarin de ontstaansgeschiedenis nog is af 
te lezen, en in de (cultuur)historische waarde van 
het gebruik en de bewoning van het gebied. De 
opgave is om in het vastelandskustgebied ontwik-
kelingen tot stand te brengen die, met behoud van 
de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van het gebied, 
toeristisch-recreatieve voorzieningen toevoegen. 

Dilemma 2: hoe kan de recreatiesector groeien 
zonder ‘sterk merk’?
Met uitzondering van het uiteraard overal aanwe-
zige landschap is de infrastructuur van beziens-
waardigheden ijl en vooral gericht op kleinschalig 
toerisme. Verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn 
dun gezaaid en over het algemeen eveneens klein-
schalig. Nieuwe ontwikkelingen zoals Esonstad la-

ten zien dat er wel mogelijkheden zijn voor (meer 
grootschalige) recreatieve ontwikkelingen, en de 
zeehondencrêche van Pieterburen bewijst al jaren 
dat er ook voor grootschalige dagattracties be-
staansrecht kan zijn. In het economisch onderzoek 
wordt gebrek aan samenwerking als (een van) de 
reden(en) genoemd voor de achterblijvende ont-
wikkeling. Het kan echter ook een kip–en–ei vraag-
stuk zijn: initiatieven komen niet van de grond 
omdat er teveel onzekerheden zijn over het aantal 
toeristen dat wordt aangetrokken en omgekeerd 
blijven toeristen weg omdat het toeristisch-recrea-
tieve aanbod tekortschiet en omdat het gebied een 
imago heeft van wind en kaalheid. 

Waddenzee
Dilemma 1: hoe kan iedereen genieten van de 
kwaliteiten van de Waddenzee?
Op de Waddenzee zijn de verschillende vormen van 
recreatie over het algemeen wettelijk of in de vorm 
van convenanten gereguleerd. Dit geldt in ieder 
geval voor activiteiten als wadlopen, droogvallen 
van schepen en de chartervaart. Met de inwerking-
treding van de pkb Derde Nota Waddenzee is de 
ligplaatsennorm voor jachthavens vervallen. De be-
trokken overheden hebben een Convenant Vaarre-
creatie gesloten, gericht op integraal kwaliteitsge-
richt beleid. Het gaat vooral om het verbeteren van 
de monitoring, het verbeteren van de voorlichting, 
het geven van trainingen en het ontwikkelen van 
reserverings- en informatiesystemen en meldpun-
ten voor verstoringen. 

Dilemma 2: veiligheid en voldoende capaciteit in 
jachthavens
De watersportrecreatie is onderverdeeld in een 
aantal groepen, ieder met eigen wensen en eisen 
t.a.v. toeristisch-recreatieve voorzieningen en dus 
ook met een verschillende mate van afhankelijk-
heid van recreatieondernemers. De groep die het 
minst afhankelijk is van voorzieningen is de groep 
die individueel vaart met een platbodem of vlak-
gaand schip en gedurende laagwater droogvalt op 
het Wad. Recreanten met een scherp kieljacht zijn a
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doorgaans iets minder onafhankelijk, en hebben de 
voorkeur voor het overnachten in een jachthaven. 
In de chartervaart tenslotte, spelen recreatieon-
dernemers een belangrijke rol als aanbieder van 
charters. Zowel binnen als tussen deze groepen 
Waddenzeerecreanten kunnen de eisen en wensen 
op het gebied van kwaliteit en voorzieningen sterk 
verschillen.

De uitdaging in het convenant is het vinden van 
een balans tussen het aanbod en de vraag naar 
ligplaatsen binnen economisch en ecologisch ver-
antwoorde grenzen.

Identiteit van het Waddengebied 
Het Waddengebied is een fysische regio die zich 
langs de zuidoostkusten van de Noordzee uitstrekt, 
langs de randen van het Noordwest-Europese 
vasteland. Rond de gelijknamige ondiepe kustzee is 
een Waddenlandschap ontstaan dat zich vanwege 
de specifieke associatie van vormen van zowel 
fysische als sociaal-culturele aard onderscheidt van 
zijn omgeving.

De Waddenzee heeft het aangrenzende kleiland 
gevormd. Tot ongeveer 1500 is er sprake geweest 
van een op en neer gaan van land en zee. Daarbij 
was in de tijd vóór de bedijkingen en in cultuurne-
ming van de binnenlandse veenzoom (tot pakweg 
800) sprake van landwinst. Die winst was mogelijk 
omdat de venen tot die tijd zo goed als onaange-
tast bleven en het zeewater tevens nog zijn vrije 
loop had over de onbedijkte kwelders. Daarente-
gen was tussen 800 en 1500 per saldo sprake van 
landverlies en grote wateroverlast. In deze periode 
begonnen de bewoners van het Waddengebied te 
bedijken en te sleutelen aan de afwatering. Met de 
dijken werd het Wad letterlijk en figuurlijk buiten 
gesloten. In Groningen, maar vooral in Friesland 
en Oost-Friesland werd de band tussen land en zee 
steeds zwakker. Meer en meer werd de zee als een 
last en bedreiging gezien. 
In de kustplaatsen waar de zeevaart en de visserij 
van belang bleven, zoals de Friese Zuiderzeestad-

jes, Harlingen, Wierum, Zoutkamp, Delfzijl, Emden, 
Tönning, enz. bleef wel een sterke oriëntatie op de 
zee bestaan. De leefwereld van de eilanders wordt 
sowieso al eeuwen gekenmerkt door een span-
ningsveld tussen de dynamiek van buiten (grote 
handelsvaart, walvisvaart, haringvisserij) en die 
van binnen (landbouw, strandrijderij, kustvisserij).

In de Nieuwe, Vroegmoderne Tijd (1500-1850), 
toen het de bewoners van het Waddengebied voor 
de wind ging, werd zijn schoonheid afgemeten aan 
de uitnemende geschiktheid voor het menselijk ge-
bruik. Al in de tweede helft van de achttiende eeuw 
sloeg dat beeld om, met name wat de eigenlijke 
Waddenzee betrof, om pas van het midden van 
de negentiende eeuw opnieuw en met name op 
de eilanden door een verpozende elite te worden 
herontdekt. 

Het kleiland (de bedijkte kwelders) met zijn terpen, 
dijken en zijlen, kwelder- en oeverwallen, boerde-
rijen, middeleeuwse stinswieren en dorpskerken, 
kreken, kanalen en eendenkooien raakte na 1850 
niet alleen economisch, maar ook sociaal en cultu-
reel uit beeld. 

Het is duidelijk dat het kleiland, de bedijkte kwel-
ders, zowel landschapsgenetisch als cultuurhisto-
risch een integraal onderdeel is van het Wadden-
gebied en een voorbeeld van een minstens twee 
millennia oude interactie tussen de mens en zijn 
fysieke omgeving. Eeuwenlang was het kwelder-
land het ‘strijdtoneel’ tussen mens en natuur. Dat 
het desondanks veelal niet als samenhangend 
geheel werd en wordt herkend houdt zonder meer 
verband met zijn decentrale, insulaire karakter. 
 
Veranderende opvattingen over natuur en milieu 
maakten het in de jaren zeventig mogelijk om 
de Waddenzee en zijn natuurlijke belendingen 
een bijzondere status te geven als natuurgebied. 
Cultuurhistorisch gezien zou dit vergelijkenderwijs 
eveneens voor het Waddengebied, met inbegrip 
van het kleiland moeten gelden. Dit laatste gebied a
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maakt uiteindelijk zowel in landschappelijk als 
cultureel opzicht deel uit van de Waddenregio, een 
samenhangend gebied bestaande uit zee, eilanden 
en de kleigebieden. 

Maatregelen realisatie van het streefbeeld 2025
De Raad heeft ervoor gekozen om zijn adviezen 
vooral toe te spitsen op de maatregelen die kunnen 
bijdragen aan het realiseren van een aantrekkelijk 
toekomstperspectief. Deze maatregelen betreffen:

a. mogelijke uitruil gebieden
Een van de mogelijkheden om zowel de omvang 
van verblijfsrecreatieve voorzieningen uit te brei-
den, als ook de natuurwaarden op de eilanden te 
vergroten, is het verkennen van de mogelijkheden 
voor uitruil van gebieden. Het gaat hierbij dan om 
gebieden met potentieel hoge natuurwaarden, zo-
als het binnenduinrandgebied, tegen Natura 2000-
gebieden met meer algemene natuurwaarden, of 
gebieden die in beginsel een grotere draagkracht 
hebben ten aanzien van recreatief medegebruik. 
De mogelijkheden hiervan moeten worden bezien, 
als daarvoor voldoende draagvlak bestaat bij na-
tuurbeschermingsorganisaties, plaatselijke bevol-
king en recreatieondernemers.

b. bescherming natuurwaarden tegen eventuele 
effecten seizoensverlenging
Eventuele nadelige effecten van seizoensverlenging 
op natuurwaarden dienen voorkomen te worden 
door te zorgen voor een goede bescherming van 
de betreffende natuurwaarden (bijv. via zonering, 
inrichtingsmaatregelen). Door dit te combineren 
met een goede monitoring kan de draagkracht 
van verschillende gebieden beter in beeld worden 
gebracht.

c. ontwikkeling culturele evenementen en arrange-
menten
De ontwikkeling van culturele evenementen en 
arrangementen levert zowel een bijdrage aan de 
specifieke kwaliteiten van het Waddengebied, als 
ook een economische impuls, met name wanneer 

het activiteiten betreft die buiten het hoogseizoen 
worden georganiseerd. De Raad adviseert beleids-
matig ruimte te bieden aan de ontwikkeling van 
regelmatig terugkerende (culturele) activiteiten 
die de identiteit van het Waddengebied verster-
ken. Voorwaarde is wel dat deze activiteiten van 
meet af aan zorgvuldig worden ingepast binnen 
de randvoorwaarden op het gebied van natuur en 
landschap.

d. versterking samenwerking eilanden en vaste-
landskustgebied 
De oplossing voor het ruimtetekort voor de ver-
dere groei van verblijfsrecreatie op de eilanden 
en de ruimte voor de groei van het dagtoerisme 
kan worden gevonden in het vastelandskustge-
bied. Daar zijn nog volop mogelijkheden voor een 
verantwoorde ontwikkeling van de recreatiesector. 
Omgekeerd lijkt dit meteen ook een oplossing 
te bieden voor het belangrijkste obstakel voor 
verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in 
het vastelandskustgebied (te weinig bezoekers in 
combinatie met een tekort aan initiatieven op het 
gebied van ontwikkeling van accommodaties en 
attracties). Om zo’n ontwikkeling van de grond te 
krijgen zal de samenwerking tussen de eilanden 
en het vastelandskustgebied aanzienlijk moeten 
worden geïntensiveerd. Naar verwachting heeft 
dit alleen kans van slagen als ook de openbaar 
vervoerverbindingen tussen de eilanden en de kust 
sterk worden geïntensiveerd. De overheid kan zo 
het gebruik van openbaar vervoer in het gebied 
stimuleren en tevens een bijdrage leveren aan het 
imago van het Waddengebied als milieuvriendelijke 
omgeving.

e. ontwikkeling sterke merken vastelandskust-
gebied
In het vastelandskustgebied zijn mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van sterke merken. Op dif-
fuse wijze bestaan deze al in de vorm van de rijke 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
van het vastelandskustgebied. De Raad adviseert 
andere trekpleisters te ontwikkelen die veel bezoe- a
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kers trekken en die de bestaande kwaliteiten beter 
zichtbaar maken. Van belang daarbij is dat de aard 
en thematiek van de trekpleisters passen bij de 
identiteit van het Waddengebied. Recreatief aan-
trekkelijke thema’s zijn bijvoorbeeld de Afsluitdijk, 
energie, klimaatverandering (in combinatie met 
de uitwerking van het rapport van de Deltacom-
missie), de transitie van de visserij, mobiliteit en 
uiteraard natuur. Door deze thema’s verspreid over 
het Waddengebied een prominente plaats te geven 
kunnen ze een grote aantrekkende werking heb-
ben voor recreatie en toerisme. Verder bieden ook 
plaatsen als Appingedam, Dokkum en Harlingen en 
de oude universiteitsstad Franeker, die de vroegere 
rijkdom en cultuurhistorische betekenis van het 
Waddengebied weerspiegelen, kansen.

Werelderfgoedstatus benutten
Naar verwachting zal de status van Werelderfgoed 
van het natuurgebied Waddenzee eveneens een 
aantrekkende werking hebben op recreatie en 
toerisme. Deze status biedt echter ook voor het 
aangrenzende kustgebied kansen, als de regio er in 
slaagt om een verband te leggen tussen de waarde 
van het natuurgebied Waddenzee en de Wereld-
erfgoedwaardige cultuurhistorische en culturele 
waarden van het gehele Waddengebied. Door de 
logische verbanden tussen Waddenzee en Wadden-
gebied zichtbaar te maken en te benadrukken kan 
het hele kustgebied meeliften op de bekendheid en 
de uitstraling die de status van Werelderfgoed met 
zich meebrengt.

Daarnaast geldt dat de Werelderfgoedstatus ook 
goed te gebruiken is bij de promotie in het buiten-
land van het Trilaterale Waddengebied. Daarbij is 

van belang dat de campagne niet alleen het Duitse 
of bijvoorbeeld het Nederlandse Waddengebied 
promoot, maar het gehele Trilaterale Wadden-
gebied. Om de Werelderfgoedstatus daadwerke-
lijk een bijdrage te kunnen laten leveren aan de 
verdere ontwikkeling van de recreatiesector in het 
Waddengebied, zal ook de toeristische infrastruc-
tuur, waaronder bezoekerscentra, die hiervoor 
nodig is moeten worden gerealiseerd.

Effecten op natuurwaarden
Nieuwe recreatieve activiteiten betekenen meestal 
een aanvulling op bestaande activiteiten en kunnen 
de druk op een gebied opvoeren. Het kan ook om 
activiteiten gaan, die recreanten in gebieden bren-
gen die daarvoor nog onverstoord waren. Over de 
effecten van recreatie en toerisme op natuurwaar-
den, en met name als het gaat om dosis-effect-
relaties, is de kennis beperkt. In het advies zijn de 
belangrijkste conclusies overgenomen die door het 
RIKZ in een overzichtsonderzoek op dit onderwerp 
zijn gepubliceerd. 

Ontwikkelingen zoals geschetst in het streefbeeld 
zijn naar verwachting niet a priori in strijd met de 
waarde van natuur en landschap en de flora en 
fauna zolang de nodige behoedzaamheid wordt 
betracht bij de verdere ontwikkeling van de recre-
atiesector. Bij de uitvoering van de nagestreefde 
ontwikkelingen moet zeer bewust en expliciet 
invulling worden gegeven aan de aanbevelingen 
op het gebied van inrichting, beheer en toezicht en 
aan het opzetten en uitvoeren van gerichte moni-
toring en langetermijnonderzoek, om daarmee ten 
aanzien van nieuwe ontwikkeling een bestuurlijke 
“vinger aan de pols te houden”.
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Uitvoering werkprogramma 2008
Van de in het werkprogramma voor 2008 aan-
gekondigde adviezen zijn er twee door de Raad 
in 2008 uitgebracht, te weten de adviezen over 
biomassa en recreatie en toerisme. Het advies over 
zoet-zoutovergangen was in het werkprogramma 
van 2007 aangekondigd, maar is naar 2008 door- 
geschoven.

De overige twee uitgebrachte adviezen (windturbi-
nes en KRW) stonden niet in het werkprogramma 
van de Raad voor 2008, maar zijn op verzoek van 
de betreffende overheid (onvoorzien) uitgebracht. 

Een aantal adviezen is doorgeschoven naar het 
werkprogramma voor 2009. Het gaat daarbij om 
het advies over het Trilaterale Wadden Sea Plan 
en het advies over de noodzakelijke investeringen 
voortkomend uit de instandhoudingsdoelstellingen. 

Adviezen in voorbereiding
In 2008 is de Raad begonnen met de voorbereiding 
van een tweetal adviezen welke in 2009 zullen wor-
den uitgebracht. Dit zijn adviezen over:

1Trilateraal Wadden Sea Plan 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa-
liteit heeft de Raad voor de Wadden gevraagd te 
adviseren over het Trilateraal Wadden Sea Plan. De 
Minister wil van de Raad weten hoe het plan een 
inspirerende positie kan innemen, ook passend in 
de diverse (nationale) lopende beheerplanontwik-
kelingen.
Tijdens de voorbereiding heeft de Raad, conform 
de vraag van de Minister, met de Duitse en Deense 
adviesraden van gedachten gewisseld. 
In het advies zal ook worden ingegaan op de 
aangepaste omgeving waarin het plan zal funge-
ren. Immers, er wordt gewerkt aan een nieuwe 
structuur van de Trilaterale samenwerking met een 
centrale rol voor de in oprichting zijnde Wadden 
Sea Board.

2Briefadvies Klimaat

In 2008 is het rapport van de Tweede Deltacom-
missie verschenen over de bescherming van Ne-
derland tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Hierin zijn de analyse en daaruit voortvloeiende 
aanbevelingen voor het Waddengebied, onder ver-
melding van een aantal onzekerheden, in algemene 
en beknopte formuleringen verwoord. Het rapport 
heeft bij de Raad de vraag opgeroepen op welke 
wijze de uitwerking ervan voor het Waddengebied 
op de meest efficiënte manier kan worden opge-
pakt. Hierop heeft de Raad het initiatief genomen 
een rondetafelgesprek te organiseren met een 
groep externe deskundigen op het terrein van eco-
nomie, ecologie, waterbeheer, openbaar bestuur, 
landbouw en het bedrijfsleven om de aanbevelin-
gen van de Deltacommissie voor het Waddenge-
bied nader te beschouwen en zonodig verder aan 
te vullen. Mede op basis hiervan zal de Raad via 
een briefadvies gericht aan de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat als eerst verantwoordelijk 
bewindspersoon voor de implementatie van het 
advies van de Deltacommissie in het Nationaal 
Waterplan, aandacht vragen voor de belangrijkste 
onderwerpen en onderzoeksvragen voor de verdere 
uitwerking van het advies van de Deltacommissie 
voor het Waddengebied.
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Een nieuwe voorzitter
De heer Cazemier heeft per 1 april 2008 zijn 
ontslag genomen als voorzitter van de Raad voor 
de Wadden. Op diezelfde datum is hij in dienst ge-
treden als algemeen directeur van Omrop Fryslân, 
een functie die hij niet kan combineren met het 
voorzitterschap van de Raad. 

In de periode van 1 april tot 1 september 2008 
heeft de heer Fleurke, vice-voorzitter van de Raad, 
het voorzitterschap waargenomen.

Met ingang van 1 september 2008 is Margreeth de 
Boer de nieuwe voorzitter van de Raad. 

Installatie Margreeth de Boer
Op 23 september 2008 heeft de minister van 
VROM, mevrouw Cramer, Margreeth de Boer geïn-
stalleerd als nieuwe voorzitter van de Raad voor de 
Wadden. De installatie vond plaats in Nieuwspoort 
te Den Haag. 
Tijdens deze gelegenheid heeft scheidend voor-
zitter, de heer Roel Cazemier, als eerste spreker 
teruggeblikt op zijn jaren als voorzitter en de ef-

fectiviteit van het adviesstelsel benadrukt. 
Wouter van Dieren heeft hierna zijn visie op de 
toekomst voor het Waddenzeebeleid gegeven. 
Minister Cramer gaf in haar installatietoespraak 
aan veel waarde te hechten aan de Raad en zijn 
adviezen.  
Mevrouw De Boer, als nieuwe voorzitter, benadruk-
te tenslotte het belang van een goede samenwer-
king en dialoog met de omgeving.

Plenaire vergaderingen
De Raad heeft in 2008 9 keer plenair vergaderd. 
De vergaderingen zijn gehouden op 23 januari, 20 
februari, 5 maart, 23 april, 11 juni, 12 september, 
8 oktober, 12 november en 17 december. 
De plenaire vergaderingen van 5 maart en 12 
november zijn respectievelijk in Groningen en
Lauwersoog gehouden.
De overige vergaderingen vonden plaats in Leeu-
warden.
Tijdens de plenaire vergadering van 8 oktober  
kreeg Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad, 
uit handen van de voorzitter de heer Sneep, de 
Waddenvisie van de vereniging Sportvisserij Neder-
land aangeboden.



Bezoek Esonstad te Oostmahorn
Op 2 april 2008 heeft de projectgroep Recreatie en 
Toerisme, in het kader van de voorbereiding van 
het advies over recreatie en toerisme, een werk-
bezoek gebracht aan recreatiepark Esonstad te 
Oostmahorn. 

Werkbezoek Spiekeroog en Wilhelmshaven 
Op 17 en 18 april 2008 heeft de Raad een werk-
bezoek gebracht aan het Duitse Waddengebied. 
Op 17 april is de Raad naar Spiekeroog vertrok-
ken, waar de Raad welkom is geheten door de 
burgemeester, de heer Fiegenheim. Daarna is er 
een excursie gemaakt over het eiland, dat be-
kend staat als een groen en duurzaam toeristisch 
eiland. Het eiland leeft nagenoeg geheel van 
(natuur)toerisme.
’s Avonds hebben de heren Schulz en Meyer-Vos-
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Peter Südbeck: “The joint meeting in April in Wil-
helmshaven and Spiekeroog brought together new in-
sights in nature conservation and management in the 
Dutch and German Wadden Sea ecosystem. Learning 
from each other is prerequisite for successful land use 
management and conservation”. 

gerau van het National Park Niedersächsisches 
Wattenmeer een presentatie verzorgd over het 
National Park. 
De volgende dag is in Wilhelmshaven overleg 
gevoerd met het Common Wadden Sea Secretariat. 
Dit overleg was tevens bedoeld als voorbereiding 
op het advies over het Trilateraal Wadden Sea Plan 
en de Trilaterale samenwerking. 
Daarnaast heeft de Raad gesproken met de heer 
Südbeck, werkzaam bij de Nationalparkverwaltung 
Niedersächsisches Wattenmeer en uit dien hoofde 
ook secretaris van de adviesraad (Beirat) van het 
nationaal park. Ter afsluiting is het bezoekerscen-
trum van het Wattenmeerhaus in Wilhelmshaven 
bezocht. 
Het werkbezoek is op vrijdagavond terug in Ne-
derland afgesloten met een intern afscheid van de 
voorzitter, Roel Cazemier. 
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Werkbezoek Lauwersoog
De Raad heeft op 12 november 2008 een werk-
bezoek gebracht aan Noord-Fryslân en aan de 
visafslag te Lauwersoog. Naast het bezichtigen van 
een aantal natuurprojecten onder begeleiding van 
de heer De Vries van ’t Fryske Gea (zoet-zout, ver-
kweldering enz.) heeft de Raad zich bij Heiploeg in 
Zoutkamp laten informeren over het MSC-keurmerk 
voor garnalen.

Overleg met de Stuurgroep Waddenprovincies
Met de Stuurgroep Waddenprovincies heeft de Raad 
op 10 januari overleg gevoerd. De belangrijkste 
agendapunten waren de adviezen van de Raad over 
waddenvisserij (2007/04), de plaatsing van wind-
molens in het Waddengebied (2008/01) en het (op 
dat moment in voorbereiding zijnde) advies over 
het herstel van zoet-zoutovergangen (2008/03).

Overleg met de minister van LNV
Op 5 maart heeft een delegatie uit de Raad overleg 
gevoerd met mevrouw Verburg, minister van LNV. 
Het gesprek stond naast kennismaking in het teken 
van de adviezen die de Raad heeft uitgebracht over:

het Groenboek maritieme strategie (2007/02);
natuurgrenzen ( 2007/03);
waddenvisserij (2007/04);
de plaatsing van windmolens in het Wadden-   

 gebied (2008/01) en
het herstel van zoet-zoutovergangen (2008/03).

Overleg met de Tweede Kamer 
Op 4 juni heeft een delegatie van de Raad overleg 
gevoerd met de Waddenwoordvoerders uit de Twee-
de Kamer. De belangrijkste bespreekpunten waren 
recent uitgebrachte adviezen van de Raad, de plan-
ning van de aan de Tweede Kamer uit te brengen 
adviezen alsmede mogelijke adviesaanvragen van 
de Tweede Kamer in 2009 en volgende jaren. 








Overleg met de minister van VROM
Op 18 juni heeft een delegatie van de Raad overleg 
gevoerd met de minister van VROM, mevrouw Cra-
mer. In het overleg zijn de adviezen van de Raad 
aan de orde geweest, en dan met name het advies 
‘Wind oogsten met blikvangers?’ over windturbines 
(2008/01). Daarnaast is het werkprogramma van 
de Raad voor 2008 besproken. 

Rondetafelgesprek met de Deltacommissie 
De Raad heeft op 13 november een rondetafel-
gesprek georganiseerd met de heer Veerman, als 
voorzitter van de Tweede Deltacommissie, en een 
aantal externe deskundigen. Centraal tijdens het 
gesprek stonden de gevolgen van het rapport van 
de Deltacommissie voor het Waddengebied. De 
resultaten van het gesprek worden door de Raad 
meegenomen in een briefadvies aan de staatsse-
cretaris van Verkeer en Waterstaat in het voorjaar 
van 2009.

Overleg Deense en Duitse adviesraden
Op 18 en 19 november hebben de voorzitter en 
secretaris van de Raad met hun collega’s van de 
Duitse en Deense adviesraden van gedachten ge-
wisseld over het Trilateraal Wadden Sea Plan. 

Overleg met de Waddenzeegemeenten
De Raad heeft op 4 december overleg gevoerd 
met de Waddenzeegemeenten. Het was voor het 
eerst dat er een gezamenlijk overleg met zowel de 
eiland- als de kustgemeenten plaatsvond. Cen-
traal gespreksthema was het conceptadvies over 
recreatie en toerisme, dat de Raad op 17 december 
heeft vastgesteld. 
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Samenwerking met andere raden
Gezamenlijk adviseren
De Raad heeft in overleg met de Algemene Ener-
gieraad (AER) en de Raad voor het Landelijk Ge-
bied (RLG) zijn advies over biomassa voorbereid. 
Nadat in april 2008 de AER een advies op hoofdlij-
nen over biomassa heeft uitgebracht, heeft de RLG 
in mei 2008 een advies over biomassa in relatie tot 
het landelijk gebied gepresenteerd. De adviezen 
zijn door de Raad meegenomen bij de voorberei-
ding van zijn advies over de mogelijkheden van 
biomassa in het Waddengebied. 

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

EEAC
De Raad is intensief betrokken bij de werkzaamhe-
den van de European Environment and Sustainable 
Development Advisory Councils (EEAC), waarvan 
hij lid is. De EEAC is een Europees netwerk van 
adviesraden op het terrein van milieu en duurzame 
ontwikkeling. De heer Fleurke is lid van de EEAC-
werkgroep marine and coastal zones en heeft in de 
vergaderingen van deze werkgroep geparticipeerd 
De heer Groenendijk heeft namens de Raad op 29 
januari 2008 een workshop over duurzame energie 
te Brussel bijgewoond. Mevrouw Twickler is naar 
de jaarlijkse plenaire vergadering van de EEAC ge-
weest, die is gehouden van 9 t/m 11 oktober 2008 
te Bordeaux. 

 

Wadden Sea Forum
De voorzitter en secretaris van de Raad zijn als 
waarnemer respectievelijk plaatsvervangend 
waarnemer betrokken bij het Wadden Sea Forum 
(WSF). Het WSF bestaat uit stakeholders uit de 
drie Waddenzeelanden en is ingesteld tijdens de 
Trilaterale Regeringsconferentie in Esbjerg in 2001. 
Het WSF heeft tijdens de Regeringsconferentie op 
Schiermonnikoog in 2005 de opdracht gekregen 
om tot een nadere uitwerking van het rapport 
‘Breaking the ice’ te komen. Dit rapport gaat over 
duurzame ontwikkeling van het Waddengebied 
en is op Schiermonnikoog door het WSF gepre-
senteerd. In 2006 is een begin gemaakt met de 
uitwerking. Het WSF is in 2008 tweemaal plenair 
bijeen geweest (op 29 en 30 mei te Groningen en 
op 18 en 19 november op het Deense Wadden-
eiland Fanø). Tijdens de plenaire bijeenkomsten 
worden de adviezen van de adviesraden uit de drie 
Waddenzeelanden gepresenteerd en besproken.
Voorzitter en secretaris hebben de bijeenkomst op 
Fanø bijgewoond.



Inleiding
Het werkprogramma van de Raad is tot stand geko-
men na inventarisatie van adviesaanvragen bij de 
betrokken ministers, de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en de Waddenprovincies en -gemeenten. 
Op basis van deze inventarisatie heeft de Raad op 
11 juni 2008 een conceptwerkprogramma vastge-
steld, dat vervolgens op 18 juni met de minister 
van VROM is besproken en nadien door haar is 
vastgesteld.
Leidend bij het opstellen van het werkprogramma 
is de afspraak met de Minister om ongeveer vier 
strategische adviezen per jaar uit te brengen. 
Daarnaast zal er nog enige ruimte zijn voor andere 
(niet voorziene c.q. spoed)adviezen. Deze hebben 
een andere benaming (briefadvies) om daarmee 
het verschil met strategische adviezen duidelijk te 
maken. 

Over de precieze formulering van de adviesaanvra-
gen vindt nog overleg met de betrokken bestuur-
ders plaats.

Adviesonderwerpen voor 2009
De Raad voorziet in 2009 adviezen te zullen uit-
brengen over:

Visie op de gewenste sociaal-economische ontwik-
keling van het Waddengebied
In verschillende plannen, zoals de pkb Derde Nota 
Waddenzee, het Beheer- en Ontwikkelingsplan en 
het (eerste) uitvoeringsplan voor het Waddenfonds, 
worden mogelijkheden genoemd om tot een duur-
zame sociale economische ontwikkeling (inclusief 
energie) te komen. Een visie, in de zin van hoe het 
gebied er uiteindelijk – over een periode van 20 
jaar, met een doorkijk op nog langer termijn - uit 
zou moeten komen te zien, bestaat echter niet. De 
Raad zal hierover een advies uit brengen. Centrale 
vraagstelling voor het advies is naar welke sociaal-
economische ontwikkeling in het gebied dient te 
worden gestreefd, via welke – offensieve - aanpak 
dit kan worden bereikt en op welke wijze het Wad-
denfonds hiertoe een bijdrage kan leveren; 

Visie op de (gewenste) natuurontwikkeling in het 
Waddengebied
Wat voor een duurzame sociaal-economische 
ontwikkeling van het Waddengebied geldt, geldt 

ook voor de ontwikkeling (en het herstel) van de 
natuur in het gebied. Wat is de visie op de (toe-
komstige) natuur, op welke wijze kan die visie via 
een – offensieve – aanpak worden bereikt en hoe 
kan het Waddenfonds hierin een rol spelen? Bij de 
voorbereiding van het advies zal zo mogelijk ook 
een vraag van de Tweede Kamer om te onderzoe-
ken welke investeringen er noodzakelijk zijn om 
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied 
te realiseren, worden meegenomen. Daarnaast zal 
worden bezien welke organisatie van het feitelijke 
(natuur)beheer passend is voor de ontwikkelde 
visie; 

Outputsturing Waddenfonds 
Tot dusver is weinig aandacht besteed aan het 
vraagstuk van de effectiviteit en efficiëntie van 
het Waddenfonds. In het afgelopen jaar was de 
aandacht vooral gericht op de eerste tender van 
het Waddenfonds. De Raad is voornemens advies 
uit te brengen over een systematiek van outputstu-
ring, die ten grondslag zou moeten liggen aan de 
toekenning van gelden uit het Waddenfonds, al was 
het slechts om te zijner tijd over heldere uitgangs-
punten te beschikken bij de verantwoording van de 
bestede gelden. In het advies wordt tevens – op 
grond van de ervaringen tot dusver - aandacht 
besteed aan de te volgen procedures bij de jaar-
lijkse toekenningsrondes. Daarbij zullen criteria als 
robuustheid en transparantie voorop staan; 
 
Level playing field van Europese richtlijnen in het 
trilaterale Waddengebied
De uitwerking van het Europese natuurbeleid (VHR, 
KRW) blijkt in de praktijk in het trilaterale Wad-
dengebied niet altijd op dezelfde manier plaats te 
vinden. Verschillen in bestuur, cultuur, maar ook 
in de wijze waarop in het nationale beleid van elk 
van de Waddenzeestaten invulling wordt gegeven 
aan de Europese richtlijnen en het Europese beleid 
leiden tot verschillen in het level playing field, die 
niet altijd uit te leggen zijn. De Raad is voorne-
mens hierover – en dan met name toegespitst op 
de Kaderrichtlijn Water – te adviseren.

Daarnaast zal er ruimte zijn voor het uitbrengen 
van een of enkele briefadviezen (bijv. over de tot-
standkoming van een Waddenzeedekkend beheer 
via de Beheerraad).
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Meerjarenprogrammering advies-
aanvragen voor 2010 en volgende 
jaren
Op de langetermijn voorziet de Raad te zullen 
adviseren over: 

Geïntegreerd beheer van kustgebieden
In 2006 hebben de lidstaten een eerste rapportage 
aangeboden aan de Europese Commissie, waarin 
de wijze waarop de aanbeveling Geïntegreerd 
beheer van kustgebieden (GBKG) is geïmple-
menteerd, is beschreven. Deze aanbeveling biedt 
kansen om tot een beter beheer van het Wad-
dengebied te komen. De Raad overweegt daarom 
hierover te adviseren;

Witboek Maritieme Strategie
In april 2007 heeft de Raad voor de Wadden, 
samen met de Raad voor het Landelijk Gebied, de 
Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad 
het kabinet geadviseerd over het Groenboek Mari-
tieme Strategie. Over enkele jaren zal het Groen-
boek worden gevolgd door een Witboek. De Raad 
houdt er rekening mee dat het Witboek opnieuw 
aanleiding zal vormen om over dit onderwerp ad-
vies uit te brengen; 

Agenda Trilaterale Regeringsconferentie 2010
In 2010 zal de eerstvolgende Trilaterale Regerings-
conferentie in Duitsland plaatsvinden. De minister 
van LNV heeft aangekondigd de Raad om advies te 
zullen vragen over de agenda voor de Regerings-
conferentie.

Gevolgen klimaatverandering Waddengebied 
De klimaatverandering heeft wereldwijd gevolgen 
voor het leven van mens en dier. Op dit moment 
worden er diverse studies verricht naar de gevol-
gen van de klimaatverandering in Nederland. 

Overige activiteiten
Voor de uitvoering van zijn adviserende taak is het 
noodzakelijk dat de Raad de actuele ontwikkelin-
gen op enkele gebieden nauwlettend volgt. Met het 
oog daarop vindt er regelmatig overleg plaats met 
betrokken bewindslieden en bestuurders en legt 
de Raad jaarlijks, of zo nodig vaker, werkbezoeken 
af in het Waddengebied om zich ter plaatse op de 
hoogte te stellen van ontwikkelingen. Ook onder-
houdt de Raad contacten met maatschappelijke 
organisaties en zijn er internationale contacten, 
gericht op het (advies)werk van de Raad (zoals de 
EEAC en het WSF). 
Tenslotte worden jaarlijks, conform de Kaderwet 
Adviescolleges, een begroting, een werkprogram-
ma en een jaarverslag opgesteld.
 
Tenslotte
Het tijdig voorbereiden van een werkprogramma 
kan met zich meebrengen dat zich nieuwe ontwik-
kelingen voordoen die bij nader inzien om advise-
ring door de Raad vragen. Bovendien is een advies-
raad soms afhankelijk van het moment waarop de 
overheid plannen en maatregelen uitvaardigt. Dit 
kan gevolgen hebben voor de op dit moment voor-
ziene advisering door de Raad in 2009 en kan dus 
tot wijzigingen in het werkprogramma leiden.
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RAAD
                   31 december 2008

Mr. R.S. (Roel) Cazemier voorzitter (tot 1 april 2008)
Mevr. 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 
 (waarnemend voorzitter van 1 april tot 1 september 2008)
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 

SECRETARIAAT
 31 december 2008

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

Mr. dr. P. (Peter) Mendelts senior projectleider 
Ing. K.H.C. (Koene) Bik senior projectleider (tot 15 april 2008) 
Mevr. drs. L.H. (Lisa) Gordeau beleidsmedewerker/projectleider    

Mevr. F.S. (Foke) Zijlstra senior medewerker bedrijfsbureau 
Mevr. M.J. (Mia) van Raamsdonk medewerker bedrijfsbureau

bijlagen
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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
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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

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)
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