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Geachte Voorzitter, 

 

De samenwerking tussen de drie Waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en 

Nederland bestaat sinds 1978. Deze samenwerking wordt om de drie à vier jaar 

bekrachtigd door middel van een trilaterale Regeringsconferentie. De komende 

13de Trilaterale Regeringsconferentie over de Bescherming van de Waddenzee 

vindt in Leeuwarden plaats op 18 mei as. Daar wordt ook stilgestaan bij de 40 jaar 

goede samenwerking, die uiteindelijk heeft geresulteerd in de inschrijving van de 

gehele Waddenzee op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De afgelopen 4 jaar was 

Nederland voorzitter van deze samenwerking.   

 

Ik zal tijdens deze afsluitende conferentie van dit Nederlandse voorzitterschap de 

verantwoordelijke bewindspersonen van Denemarken en Duitsland ontvangen met 

de intentie om een gezamenlijke verklaring te ondertekenen. Hiermee 

onderstrepen wij ons gezamenlijke belang van een goede bescherming van de 

Waddenzee.  

 

Bij deze brief treft u het eindconcept van voornoemde verklaring (de Verklaring 

van Leeuwarden) aan. De inzet van Nederland richt zich op de bescherming van 

het werelderfgoed Waddenzee, met name op zaken als vogels (broed- en 

trekvogels), visbestanden en de ontwikkeling van kennis omtrent de effecten van 

klimaatverandering. Daarnaast op het benutten van de kansen die het 

werelderfgoed biedt, onder meer ten aanzien van duurzame havenontwikkeling en 

visserij. Verder hecht ik aan de ondersteuning van initiatieven die draagvlak 

hebben in de maatschappij, zoals het terugdringen van lichtvervuiling, CO2-

reductie en de aanpak van plastics in het mariene milieu. In de Verklaring van 

Leeuwaarden zijn de punten van de inzet van Nederland goed opgenomen. 

 

Na afloop van de conferentie zal ik u informeren over de definitieve uitkomst en 

de behaalde resultaten. 

 

 

 

Carola Schouten 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 


