
   

   

 

 

Bijlage 2 Opmerkingen Omgevingsberaad Waddengebied 98% versie Agenda 

voor het Waddengebied  

- Inleiding: 

Op 15 mei jl. heeft het Omgevingsberaad Waddengebied een advies opgesteld over de 

versie van de Agenda voor de Wadden 2050. Tijdens de vergadering is door leden en 

deelnemers van het beraad ook een aantal opmerkingen gemaakt over de Agenda voor 

het Waddengebied 2050. Deze opmerkingen zijn hier op een rij gezet.  

 

- Opmerkingen: 

 

• Beheer: Het vaargeulonderhoud door baggeren optimaliseren:  

In de passage over baggeren zit een inconsistentie. Hiervoor is een vervangend 

tekstvoorstel opgesteld:  

Oorspronkelijke tekst:  

a. baggerspecie uit de Waddenzee en de Waddenzeehavens alleen nog 

verspreiden in de Waddenzee, waarbij de specie dient te voldoen aan het 

Besluit bodemkwaliteit. Voor het Eems-Dollard-estuarium geldt vooralsnog een 

uitzondering, waarbij slib uit het systeem wordt gehaald als maatregel om de 

vertroebeling tegen te gaan.  

Vervangend tekstvoorstel: 

a. baggerspecie uit de Waddenzee en de Waddenzeehavens in beginsel 

verspreiden in de Waddenzee, waarbij de specie dient te voldoen aan het 

Besluit bodemkwaliteit. Voor het Eems-Dollard-estuarium geldt vooralsnog een 

uitzondering, waarbij slib uit het systeem wordt gehaald als maatregel om de 

vertroebeling tegen te gaan. Voor andere gebieden langs de kust en eilanden 

kan onderzocht worden of bepaalde slibonttrekking mogelijk is als bijdrage aan 

natuurherstel, mits dit niet ten koste gaat van het met zeespiegelstijging 

meegroeiend vermogen van de Waddenzee;  

 

• Visserij (pagina 52, strategie 5) 

Wij vragen u bij het integraal beheeroverleg visserij toe te voegen ‘om te komen 

tot afspraken met de natuurbescherming, analoog aan het Pact van Marrum.’  

• Doorkijk Uitvoeringsprogramma punt 15  drones 

Bij punt 15 van het Uitvoeringsprogramma op bladzijde 69 bij beleidsregels voor 

drones in het Waddengebied bij betrokken organisatie ook graag de 

Waddenzeehavens toevoegen. 

 

• Doorkijk Uitvoeringsprogramma punt 12 Ontwikkelingen in de Kop van 

Noord-Holland 

Bij punt 12 in het uitvoeringsprogramma “In de Kop van Noord Holland” CWN te 

vervangen door Landschap Noord Holland. 

 

• Doorkijk Uitvoeringsprogramma punt 13 Verkenning duurzame lange 

termijn bereikbaarheid 



   

   

Bij de organisatie hier ook graag Waddenzeehavens toevoegen.  

 

• Lange termijn investeringen 

Er is in de agenda uitgegaan van investeringen op de korte termijn en soms tot 

een maximale termijn van 2050. Soms is het belangrijk verder te kijken. Een 

voorbeeld hiervan zijn de programma’s voor dijkverzwaringen. Het jaar 2050 is 

voor dit soort programma’s een te korte termijn. Belangrijk is dat dit perspectief 

wordt opgenomen in de Agenda bijvoorbeeld in hoofdstuk 6.2 ( blz 60)  Deze 

wens zou samen met andere grootschalige ruimtelijke wensen ook op de één of 

andere manier nog in het te formuleren uitvoeringprogramma moeten komen. 

 

• Hoofdstuk 5: kennishuishouding  

Het Omgevingsberaad Waddengebied houdt een pleidooi voor het belang van 

kennis (ontwikkeling) voor het Waddengebied.  

 

In dit kader wordt het programma Rijke waddenzee als waardevol gezien. 

Belangrijk is perspectief voor dit programma na 2021. 

Wij adviseren u in overleg te treden met de waddenacademie en de 

wetenschappelijke passages in het stuk na te lopen. Sommige zaken kunnen 

namelijk niet zoals ze er nu staan.  

De Waddenacademie vindt de passages rond het beter organiseren van kennis in 

de 95% versie van de Agenda voor het Waddengebied  duidelijker dan in de 98% 

versie.  

 


