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Een terugblik op de Waddentoogdag 2011 met de thema's
Waddenfonds en Duurzaam ondernemen

De plenaire aftrap
De wind en schuimkopjes op de golven leveren het onmiskenbare waddengevoel. De sleepboot Holland ligt
paraat om gestrande discussies vlot te trekken. In de houtloods knerpen schelpen onder de voeten van de
bestuurders  en  vertegenwoordigers  van  organisaties  en  bedrijfsleven.  De  vijfde  Waddentoogdag,  een
ontmoeting van de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu met de mensen uit het waddengebied.

Burgemeester  Scheffer  heet  iedereen welkom en belicht  de  historie  van Harlingen.  De heer  Jorritsma,
voorzitter van het Regionaal College Waddengebied opent de dag met een speciaal welkom voor minister
Schultz-van Haegen, die het RCW gevraagd heeft deze dag voor haar te organiseren. Hij stipt de duurzame
dinsdag en de bijbehorende lintjes aan. En geeft aan dat de bestuursstructuur een hulpmiddel moet zijn bij
het vormgeven van duurzame ontwikkeling.

Minister Schultz-van Haegen wijst op het belang van de Waddenzee als energiehub, voor de vogels. De
uitgangspunten voor  het  het  rijk  blijven "behoud en versterken van de natuur".  Omdat  het  gebied van
nationaal en essentieel belang is, zal het rijk ook haar verantwoordelijkheid blijven nemen. De regering is
wel bezig met grote schoonmaak in het Huis van Thorbecke, allerlei regels gaan overboord en taken worden
overgedragen. In dit perspectief past ook het overdragen van de zeggenschap over het Waddenfonds aan
de drie waddenprovincies. Met deze overdracht moet ook de procedure van toekenning van de subsidies
minder ingewikkeld worden. Zij  geeft  de provincies de raad om het waddengebied te bezien vanuit  het
gezichtspunt van een boven het gebied zwevende stern.

Gedeputeerde  Schokker,  regisseur  Waddenfonds  van  het  RCW,  benadrukt  dat  de  doelen  van  het
Waddenfonds prima zijn en gehandhaafd blijven. Het blijft één fonds voor het gehele gebied. De werkwijze
gaan de provincies wel veranderen want de jaarlijkse tenders vergden erg veel werk en tijd. De provincies
gaan  samen  met  de  regio  en  partijen  programma's  opstellen.  Daarbinnen  kunnen  dan  ook  meerjarige
projecten worden gehonoreerd. Er komt wel een apart budget voor lokale innovatieprojecten.
Als afsluiting geeft zij aan dit als een kans en verantwoordelijkheid te beschouwen om ecologie en economie
met elkaar te verbinden.

Na het eerste plenaire deel gaan de deelnemers, opgefrist door een flink teug Waddenzeelucht aan boord
van drie schepen en in  de loods het  gesprek aan over  Duurzaam ondernemen.  Aan de hand van de
thema's Werelderfgoed, duurzame energie, duurzame visserij  en Waddenzeehavens worden de kansen,
uitdagingen en samenwerkingsmogelijkheden verkend. Per deelsessie hier een impressie, het volledige
verslag vindt u op www.waddenzee.nl

Deelsessie Werelderfgoed
Er wordt weinig bekendheid gegeven aan de Werelderfgoed status van de Waddenzee. Wat belemmert
overheden, organisaties en bedrijven om die status te benutten en inhoud te geven aan de toeristische
mogelijkheden die dat biedt. Is men zich in Nederland niet bewust van de voordelen die het kan bieden. De
oosterburen beseffen dat wel. Misschien moet de cultuurhistorie van het omringende gebied erbij betrokken
worden.  Ontbreekt  de  regie,  wacht  men  op  elkaar  of  op  de  trilaterale  strategie  die  de  Unesco  heeft
gevraagd.
Begin gewoon en geef het Regiecollege de regie. Er ligt een kans voor open doel. Het Waddenfonds wordt
gedecentraliseerd. Door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen moet het mogelijk zijn te
komen tot een gezamenlijk programma.

Deelsessie duurzame energie
Het gaat om verduurzamen van bestaande energieproductie, zoals het cluster in de Eemshaven, maar ook
om ontwikkelen  van hele  nieuwe concepten  zoals  algenproductie.  Dit  vergt  omschakeling  naar  andere
grondstoffen, samenwerking en drive.
Onze dijken zijn op zichzelf al een concept en bieden interessante opties voor energie uit water. Welke
kansen  zijn  er  voor  getijdenenergie  in  de  Waddenzee.  Hoe  maken  we  de  stap  van  innovatie  en
proefprojecten  naar  praktijk.  Projecten  die  zichzelf  terug  verdienen  moeten  ondersteund  worden,  dat
rendeert.
De Waddeneilanden hebben de ambities uitgesproken om zelfvoorzienend te worden in energie. Elk eiland
heeft  daarvoor  eigen  specifiek  mogelijkheden.  Realiseren  van  de  ambitie  vergt  draagvlak  bij  en
samenwerking met de bevolking.

Deelsessie duurzame visserij
De waddenvisserij moet zich onderscheiden van de overige visserij. Er zijn ideeën en mogelijkheden voor
niche-markten, voor streekproducten en voor lokale verwerking. Maar ook de waddenvisserij heeft te maken
met  Europese  regels  en  beleid.  Wat  kan  er  opgelost  worden  binnen  het  waddengebied  en  binnen
Nederland.
Convenanten  per  deelsector  zoals  het  mosselconvenant  bieden oplossingen  per  deelsector.  Betrek  bij
gesprekken  over  oplossingen  per  sector  ook  de  visserij-gemeenschap  en  andere  visserijtakken.  Door
combinatie van begrip, kennis en betrokkenheid moeten vissers, natuurorganisatie en overheden komen tot
ecologische en economische duurzaamheid. Samen op zoek naar oplossingen.

Deelsessie Waddenzeehavens
Offshore,  bio-based  bedrijvigheid  en  de  binnenvaart  bieden  verschillende  kansen.  Versterk  het  eigen
karakter van de haven, speel in op nichemarkten, zoals de scheepsbouw. Er zijn ook ontwikkelingen die
kleinere havens bestaansrecht bieden. In hoeverre werken havens samen, ook over de grens en in hoeverre
zijn ze elkaars concurrent. Gezamenlijke aanpak van de baggerproblematiek in combinatie met wensen voor
natuurontwikkeling is kansrijk. Inzet van studenten biedt perspectief om studies uit te voeren. Dit vereist
samenspel tussen bedrijfsleven en hoger onderwijs. Er zijn veel ambities en er is moed nodig om daarin
keuzes te maken.

De plenaire afronding
De dagvoorzitter vraagt de bestuurders die langs de verschillende discussies zijn gegaan om hun indrukken:

In de deelsessies zijn veel ideeën op tafel gebracht en er bleek eensgezindheid over de vele kansen.
Er is bereidheid en noodzaak om samen te werken. Samen plannen en programma's te ontwikkelen.
De stap die daarop moet volgen is mouwen opstropen en doen.
In de uitvoering hapert het soms. Partijen wachten op elkaar en op geld.
Om subsidies uit het Waddenfonds te krijgen moet co-financiering meegebracht worden.
Begin en zoek verbinding met elkaar.

Het  laatste  onderdeel  van  deze  toogdag  is  de  ondertekening  van  de  Bestuursovereenkomst  voor  de
decentralisatie Waddenfonds op het programma. De minister en de waddengedeputeerden van Groningen,
Fryslân en Noord-Holland zetten elk hun handtekening op de formele documenten en vervolgens, als bewijs
voor de zaal, op een grote foto van de Waddenzee. De overdracht wordt bezegeld met een gezamenlijke
handdruk.
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