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Bijlage 

1 
Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2015 en de Uitvoeringsagenda 2016 van het 

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) aan. Tevens bied ik u het 

Jaarverslag 2015 van de Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee aan, 

zoals uw Kamer is toegezegd in een brief van 15 oktober 2014 (Kamerstuk 29684, 

nr. 116). 

 

Het PRW wordt sinds 2015 onder medeverantwoordelijkheid van het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, de Waddenprovincies en de Coalitie Wadden 

Natuurlijk uitgevoerd. De belangrijkste opdracht van het programma is: “het 

stroomlijnen en bundelen van bestaande initiatieven voor natuurherstel en 

verduurzaming van het medegebruik van de Waddenzee en het geven van een 

extra impuls aan het realiseren van nieuwe initiatieven”. Naast natuurherstel gaat 

het daarbij ook om het versterken van initiatieven gericht op een duurzame 

Waddeneconomie passend bij de status van het gebied als Werelderfgoed. Het 

afgelopen jaar laat zien dat partijen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid 

samenwerken aan het natuurherstel en duurzaam gebruik van de Waddenzee.  

 

Dankzij de begeleiding van de meerjarige afspraken over de transitie van de 

mosselvisserij in de Waddenzee is inmiddels 28% van de Waddenzee gevrijwaard 

van bodemberoerende visserij en investeert de sector in duurzamere 

productietechnieken. Verder heeft het PRW in 2015 verbindingen gelegd en 

initiatieven aangejaagd, zoals Holwerd aan Zee, en koppelkansen gecreëerd met 

kustveiligheid en natuurwaarden.  

 

Op 15 juni 2015 is uw Kamer geïnformeerd  over de nieuwe periode van het 

Programmaplan Rijke Waddenzee 2015-2018 (Kamerstuk 29684, nr. 123). Tevens 

is uw Kamer toen geïnformeerd over de voortgang van de transitie van de 

mosselsector en natuurherstel Waddenzee 2014. 

 

 

 

 

(w.g.) Martijn van Dam 

Staatssecretaris van Economische Zaken 


