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    Directie Regionale Zaken 

Geachte Voorzitter, 
 
Met deze brief informeer ik u over het besluit van de ministerraad d.d. 7 december jl. om 
de Waddenzee te nomineren als Werelderfgoed.  
 
Inleiding 
 
Tijdens de 10de Trilaterale Regeringsconferentie ter Bescherming van de Waddenzee 
(Schiermonnikoog, 3 november 2005) besloten Duitsland en Nederland om te starten met 
de voorbereiding van deze nominatieprocedure voor de bestaande beschermde gebieden 
in de Nederlandse en Duitse delen van de Waddenzee. De ministerraad had voorafgaand 
aan deze conferentie ingestemd met dit besluit en heeft dit voorgelegd aan de Tweede 
Kamer. Uw Kamer heeft daar toen mee ingestemd onder de voorwaarde dat het draagvlak 
voor de nominatie verder vergroot zou worden. 
 
Zoals toegezegd door mijn voorganger (Kamerstukken II, 2005-06, 29 684, nr. 39) is de 
regio intensief betrokken bij de voorbereidingen en heb ik inmiddels samen met de 
regionale overheden een convenant ondertekend waarin de betrokken partijen hebben 
afgesproken geen extra regelgeving uit de werelderfgoedaanwijzing te laten voortvloeien 
(zie hierna). Dit heeft eraan bijgedragen dat er nu een overtuigend draagvlak is voor 
nominatie. 
 
Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie 
 
Uitgangspunt voor de Nederlandse voorbereiding was een maximale betrokkenheid vanuit 
de regio. Daarom is de ambtelijke Regionale projectgroep Waddenzee Werelderfgoed 
(bijlage 1 1) ingesteld, onder leiding van mr. J. Visser, burgemeester van Terschelling. Deze 
projectgroep is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng in het nominatiedossier en 
voor de communicatie met de regio. Daarnaast is de Klankbordgroep Waddenzee 
Werelderfgoed ingesteld onder leiding van oud gedeputeerde J. van Dijk.  

                                                       
1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer en tevens in te zien via www.lnv.nl of 

www.waddenzeewerelderfgoed.nl  
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Hierin zijn op verzoek van de minister van LNV de 16 belangrijkste niet-bestuurlijke 
partijen vertegenwoordigd (bijlage 1 1). De klankbordgroep heeft drie adviezen 
uitgebracht (bijlagen 2a, 2b en 2c 1). Deze adviezen zijn grotendeels overgenomen en 
hebben bijgedragen aan de overtuigende vergroting van het draagvlak in de regio. 
 
Waarom nominatie?  
 
Als de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst, wordt het gebied 
toegevoegd aan een selectie van gebieden die uniek zijn op de wereld. De wereld-
erfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning van de Waddenzee als uniek en onvervang-
baar gebied en het betekent waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers 
tot op de dag van vandaag met het gebied zijn omgegaan.  
 
De werelderfgoedstatus kan een gunstige bijdrage leveren aan de economische 
ontwikkeling in de Waddenregio. Dit wordt onderschreven door de klankbordgroep en de 
Raad voor de Wadden (advies 2005/01, d.d. 14 maart 2005).  
 
Uit ervaringen in andere werelderfgoedgebieden blijkt dat plaatsing op de lijst gevoelens 
van trots en verbondenheid met het gebied versterkt en dat de werelderfgoedstatus een 
sterk merk is: het roept het beeld op van origineel en uniek. De werelderfgoedstatus: 
- heeft een positieve uitstraling op het toerisme en dan vooral op het hogere 

marktsegment;  
- is een goed marketinginstrument om het gebied en producten daaruit te promoten; 
- biedt organisaties de mogelijkheid zich te onderscheiden; 
- levert geen geld op van UNESCO, maar kan er, zo blijkt elders, aan bijdragen dat locale 

en regionale projecten eerder in aanmerking komen voor (EU)-subsidies; 
- kan extra steun betekenen om het hoofd te bieden aan problemen die in een breder 

internationaal verband moeten worden opgelost, zoals de veiligheid van de 
internationale scheepvaart. 

 
Individuele bedrijven in de Waddenregio geven aan, dat de nabijheid van een gebied met 
de werelderfgoedstatus kan helpen bij het aantrekken en behouden van medewerkers. 
De klankbordgroep heeft in een kansendiscussie de mogelijke kansen verder in beeld 
gebracht en uitgewerkt. 
 
Ambitie in de regio 
 
De mate waarin de status rendeert, zal vooral afhangen van de ambitie die ondernemers 
en overheden hebben. Zowel de bestuurlijke partijen - vertegenwoordigd in het Regionaal 
College Waddengebied (RCW) - als de niet-bestuurlijke partijen - vertegenwoordigd in de 
klankbordgroep - vinden dat de kansen die benoemd zijn in de eerdergenoemde kansen-
discussie verder uitgewerkt moeten worden in publiek - private samenwerking. Deze 
partijen hebben aangegeven dat zij daar actief bij betrokken willen zijn.  
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Draagvlak in de regio  
 
Rekening houdend met het advies van de Raad van de Wadden (2005/01, d.d. 14 maart 
2005), de afspraken die zijn gemaakt in trilateraal verband en het uitgangspunt van 
UNESCO dat een nominatie gebaseerd moet zijn op voldoende draagvlak, is in de 
afgelopen twee jaar hard gewerkt aan verbreding van het draagvlak in de regio. Het 
resultaat is dat alle Waddenprovincies en gemeenten zich hebben uitgesproken vóór 
nominatie en ondertekening van het convenant (bijlage 3 1).  
 
Ook de niet-bestuurlijke partijen in de klankbordgroep hebben zich uitgesproken over de 
voorgenomen nominatie. Vijftien van de zestien leden van de klankbordgroep onder-
steunen de nominatie (bijlage 2c 1).  
 
Geconstateerd kan worden dat het draagvlak stevig is en dat hiermee overtuigend wordt 
voldaan aan de voorwaarde die de Tweede Kamer eerder heeft verbonden aan de 
voorgenomen nominatie (Kamerstukken II, 2005-06, 29 684, nr. 42).  
 
Beheer en activiteiten in het gebied  
 
Het gebied is niet alleen natuurgebied, maar ook een gebied waar mensen wonen, werken 
en recreëren. Dat blijft ook in de toekomst zo. De huidige economische en recreatieve 
(haven)activiteiten kunnen doorgang vinden. Duitsland en Nederland melden het gebied 
aan mét deze bestaande activiteiten en mét de huidige nationale en internationale 
beschermings- en beheersregimes. UNESCO kan hieraan geen eigen regels toevoegen. 
Nieuwe activiteiten in het gebied en de directe omgeving worden getoetst op basis van de 
geldende regelgeving (met name PKB en Natuurbeschermingswet 1998).  
 
Er wordt voor het te nomineren deel van de Waddenzee geen afzonderlijk management-
plan en gebiedendocument opgesteld. Het vigerende managementsysteem, bestaande uit 
het gezamenlijke trilaterale Wadden Sea Plan (1997), de huidige PKB in samenhang met de 
Natuurbeschermingswet en het op te stellen Beheer en Ontwikkelingsplan (waaronder het 
beheerplan Natura 2000 en het stroomgebiedbeheersplan KRW) bieden hiervoor 
voldoende basis.  
 
Convenant 
 
Plaatsing op de werelderfgoedlijst is een kwalitatieve erkenning en geen juridisch 
instrument of een nieuw ruimtelijk toetsingskader. Om in de regio de onzekerheid over 
eventuele beperking die voort zouden vloeien uit de werelderfgoedstatus weg te nemen is 
namens mij op 5 december jl. samen met de vertegenwoordigers van de drie Wadden-
provincies, de Waddeneilanden en de Waddenzeegemeenten een convenant ondertekend. 
Hierin hebben we afgesproken om uit de aanwijzing tot Werelderfgoed geen verdere 
regelgeving of beperkingen te laten voortvloeien. Hoewel het convenant (bijlage 4 1) 
wordt ondertekend door het Rijk en de regionale overheden, is de tekst tot stand 
gekomen op basis van bijdragen van zowel de betrokken bestuurlijke partijen als de niet-
bestuurlijke partijen. De werking van het convenant wordt om de zes jaar geëvalueerd.  
De leden van de klankbordgroep ondersteunen het convenant (bijlage 2a 1).  
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Vervolgstappen 
 
Het gezamenlijke nominatiedossier zal, na een laatste technische afstemming, uiterlijk half 
januari worden afgerond en ondertekend en vervolgens door Duitsland, de huidige 
voorzitter van de Trilaterale samenwerking, worden ingediend bij UNESCO. De UNESCO 
deadline voor het aanbieden van nominaties is 1 februari. Het daaropvolgende jaar zal 
UNESCO benutten om de nominatie te laten beoordelen door deskundigen. Eventuele 
vragen en opmerkingen die UNESCO in dit kader heeft, worden teruggekoppeld naar de 
betrokken overheden. Vervolgens zal in juli 2009 het Werelderfgoedcomité een besluit 
nemen over eventuele plaatsing op de Werelderfgoedlijst. 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN  
VOEDSELKWALITEIT, 
 
 
 
 
G. Verburg 
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