
Hoe en WAD van de Gebiedsagenda

Deze update praat u bij over de ontwikkeling van de Gebiedsagenda Wadden 2050, sinds het 
tweede werkatelier van maart 2018. Want er is intussen veel gedaan, mede dankzij uw input. 



Kust, zee en eilanden zijn verbonden en versterken 
elkaar. Economische sectoren verbonden met het 
Wereld erfgoed. Behoud èn ontwikkeling gaan samen. 
Internationaal, nationaal en regionaal verbonden. De 
Gebiedsagenda verbindt de verschillende opgaven en 
partijen. We gaan van een Structuurvisie/PKB Wadden-
zee van het Rijk naar een gezamenlijke agenda voor het 
hele Waddengebied, waar natuur, economie, leefbaar-
heid en ruimtelijke kwaliteit nadrukkelijk samen op gaan. 

Met deze Gebiedsagenda willen we richting geven 
aan de ontwikkelingen in het Waddengebied, met 
een doorkijk naar 2050. Daarvoor werken we aan een 
gezamenlijk wenkend perspectief voor 2050, strategieën 
en een uitvoeringsagenda voor de korte en middellange 
termijn. Daar heeft u in de werkateliers van november 
2017 en maart 2018 ook aan bijgedragen.

Het Waddengebied
                              verbonden 
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ConsultatiConsultatierondes 
                 en uitwerking

De afgelopen maanden hebben het projectteam, de 
klankbordgroep en de stuurgroep van de Gebieds-
agenda verder gewerkt aan de invulling van de 
Gebiedsagenda. In zowel project- stuur- als klankbord-
groep zijn alle partijen betrokken: Rijk, regionale over-
heden, natuurorganisaties, havens, visserij en andere 
belangenorganisaties (lees meer). Daarbij hebben de 
projectleiders van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en bureau Wing voor de zomer een 
consultatieronde langs de betrokken partijen gemaakt, 
ambtelijk en bestuurlijk (‘Gebiedsagenda komt naar de 
Wadden’). Zo zijn we onder andere op bezoek geweest 
bij het programmateam Waddenzeehavens, de water-
schappen, het Samenwerkingsverband De Waddenei-
landen en de Coalitie Wadden Natuurlijk.

https://www.gebiedsagendawadden2050.nl/start/organisatie/). 


Uitdagingen:

• Het Waddengebied kent veel partijen. Hoe zorg je 
ervoor dat iedereen op de hoogte is en blijft van de 
Gebiedsagenda en inhoudelijk kan bijdragen? Met 
alleen een stuurgroep, projectteam, klankbordgroep 
en werkateliers kom je er niet. Met een tweetal 
ateliers over de opgaven, een ontwerpatelier over 
integrale oplossingen, de consultatieronde langs 
partijen in het gebied en drie regiobijeenkomsten op 
provinciaal niveau proberen we de input op te halen. 

• De Gebiedsagenda is een nieuw instrument voor de 
grote wateren en heeft geen juridische status. Toch is 
het een belangrijke stap in de totstandkoming van het 
Waddenbeleid en de doorwerking daarvan in beleid 
en juridisch instrumentarium, zoals de omgevings-
visies van Rijk, provincies en gemeenten, het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl), maar ook bijvoorbeeld 
toekomstige investeringsprogramma’s van de ver-
schillende partijen. Maar hoe leg je dat nou uit? Dat 
is best lastig, want het moet zich nog gaan bewijzen 
in de praktijk. Logisch dus dat er vragen leven, want 
wat betekent het als partijen in 2019 wordt gevraagd 
een intentieverklaring te tekenen en de strategieën, 
keuzen voor beleid en maatregelen op te nemen in 
hun eigen instrumentarium?

Opstekers:

• Partijen in het Waddengebied vinden elkaar meer en meer. 
Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de samenstelling van de 
stuurgroep en het projectteam, waar bijvoorbeeld zowel eco-
nomische sectoren als natuur vertegenwoordigd is. Maar ook 
initiatieven vanuit partijen zelf, zoals het Pact van Marrum 
tussen het havenbedrijfsleven en natuurorganisaties, dragen 
bij aan de doorwerking van de strategieën van de Gebieds-
agenda, en omgekeerd. 

• Met de Gebiedsagenda en de agendering van zgn. discus-
siepapers in het Regiecollege Waddengebied komen nieuwe 
onderwerpen, zoals leefbaarheid en de energietransitie in 
het Waddengebied nadrukkelijk op de gezamenlijke agenda. 

• De grote opkomst tijdens de twee werkateliers. Het Wadden
gebied kent veel betrokken partijen. En die zijn essentieel 
voor het oppakken van opgaven en de uiteindelijke 

 doorwerking van de Gebiedsagenda. 

Een samenwerkingsproces met veel betrokken partijen is complex en tijdrovend. 
We delen een paar uitdagingen en opstekers met u.
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Inmiddels is een 1e concept, het Basisdocument van de gehele 
Gebiedsagenda, gereed. Die bevat hoofdstukken over: 
• Een richtinggevend perspectief voor 2050 met daaruit voort-

vloeiende kernwaarden, hoofddoelstellingen en integrale 
ontwikkelstrategieën. 

• Voor de belangrijkste thema’s in het Waddengebied (zie 
kader) gaan we dieper in op de ontwikkelingen, bijbe-
horende opgaven en strategieën. Die komen in de komende 
maanden samen in een integrale uitvoerings agenda.

• Tegelijk werken we de komende tijd aan de hoofdstukken over 
kennis, organisatie en samenwerking en doorwerking van 
de gebiedsagenda in beleidsinstrumentarium en bestaande 
programma’s. 

Hoofdthema’s van de Gebiedsagenda

1. Natuur

2. Landschap en cultureel erfgoed

3. Klimaatadaptatie

4. Energietransitie

5. Leefbaarheid

6. Bereikbaarheid

7. Economie (havens, landbouw, visserij, recreatie en toerisme)

 Waar 
staan 
      we nu?



Projectteamleden gaan het Basisdocument Gebiedsagenda de komende periode, voor 
verdere input en commentaar, voorleggen aan de verschillende achterbannen. Via hen 
en de klankbordgroep kunt u het Basisdocument inzien en uw commentaar leveren. Zie 
kader voor namen en emailadressen projectteamleden. 

De hoofdlijnen van de Gebiedsagenda bespreken we onder andere ook met leden 
van Staten en Raden. We plannen daar drie regiobijeenkomsten voor: Provincie 
NoordHolland (met Texel), Provincie Fryslân (met Vlieland, Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog) en Provincie Groningen.
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De volgende 
                   stap

Projectteamleden van de Gebiedsagenda:

• Arjen Bosch, namens de Waddenzeehavens, arjen.bosch@delaar.com
• Bert Doze, ministerie van IenW, Bert.Doze@minienm.nl
• Kees van Es, Wing, kees.vanes@wing.nl
• Max van Gils, namens de Waddenkustgemeenten, m.van.gils@denhelder.nl
• Barbara Holierhoek, namens de visserij, b.holierhoek@stieglis.com
• Jorn Jongma, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, j.jongma@cultureelerfgoed.nl
• Aletta Kalma, namens de eilandgemeenten, akalma@dewaddeneilanden.nl
• Nathalie de Koning, projectleider, ministerie IenW, nathalie.de.koning@minienm.nl
• Bart van der Kolk, Groningen Seaports, b.vanderkolk@groningen-seaports.com
• Ester Kuppen, namens Coalitie Wadden Natuurlijk, Kuppen@Waddenvereniging.nl
• Paul Mijland, namens de Waddenprovincies, P.Mijland@provinciegroningen.nl 
• Bram Streefland, ministerie van LNV, a.streefland@minez.nl 
• Rick Timmerman, Rijkswaterstaat, rick.timmerman@rws.nl
• Roel Visser, LTONoord, rvisser@ltonoord.nl

mailto:arjen.bosch%40delaar.com?subject=
mailto:Bert.Doze%40minienm.nl?subject=
mailto:kees.vanes%40wing.nl?subject=
mailto:m.van.gils%40denhelder.nl?subject=
mailto:b.holierhoek%40stieglis.com?subject=
mailto:j.jongma%40cultureelerfgoed.nl?subject=
mailto:akalma%40dewaddeneilanden.nl?subject=
mailto:nathalie.de.koning%40minienm.nl?subject=
mailto:b.vanderkolk%40groningen-seaports.com?subject=
mailto:Kuppen%40Waddenvereniging.nl?subject=
mailto:P.Mijland%40provinciegroningen.nl%20?subject=
mailto:a.streefland%40minez.nl%20?subject=
mailto:rick.timmerman%40rws.nl?subject=
mailto:rvisser%40ltonoord.nl?subject=


We hebben de Gebiedsagenda laten voeden door 
een zevental discussiepapers en adviezen waarover 
vervolgens het Regiecollege Waddengebied (RCW) heeft 
geadviseerd. Het gaat om de thema’s Duurzame Energie, 

Havens, Duurzame Bereikbaarheid, Open Landschap 
en ruimtegebruik, Veerkrachtig Voedselweb, kansen 
voor Economische Initiatieven en Demografische 
ontwikkelingen en leefbaarheid. 

Wilt u meer weten naar aanleiding van deze update? 
Vul het contactformulier in , dan hoort u van ons. 
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        Discussiepapers    
                 en advies

Heeft u een 
                   vraag?

https://www.gebiedsagendawadden2050.nl/start/gebiedsagenda/discussiepapers/
https://www.gebiedsagendawadden2050.nl/start/contact/
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