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Werkatelier Gebiedsagenda Wadden 2050

Op 23 november vond in Groningen het eerste Werkatelier Gebiedsagenda Wad-
den 2050 voor beleidsmedewerkers van overheden en belangenorganisaties plaats. 
Een dag die in het teken stond van het verkennen en delen van ambities voor 
toekomstig Waddenbeleid. Met een grote diversiteit aan deelnemers werd het een 
dynamisch werkatelier waarbij vertrouwen, eigen belang(en), gedeelde identiteit 
en samenwerking centraal stonden.

“Vertrouwen vormt de basis voor samen-
werking. Vertrouwen in elkaars intenties 
en bereidheid om te zoeken naar duurza-
me, gedragen oplossingen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat deze middag op die ma-
nier mooie kansen oplevert. U mag er op 
vertrouwen dat we daar dan ook écht wat 
mee gaan doen.”  Bas Eenhoorn, voorzitter 
Regiecollege Waddengebied (RCW)

Willem Kattenberg, beleidscoördinator van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, presenteerde o.a. het hoe, wat, waarom  en de planning van de Gebieds-
agenda Wadden 2050 (zie bijlage voor de volledige presentatie). 

Kort samengevat is de Gebiedsagenda een gezamenlijk opgesteld document van 
organisaties uit Rijk en regio. Het is vooral een gezamenlijke verkenning naar de 
ambities, kansen, opgaven en mogelijke maatregelen en een intentieverklaring 
voor de doorwerking van de ambities en opgaven in het beleid van Rijk en regio. 
De kracht van de Gebiedsagenda zit ‘m in de contextuele benadering (of anders 
gezegd, het in samenhang bekijken) van hoofdopgaven en maatregelen in relatie tot 
de verschillende terreinen (zoals economie, ecologie, demografische krimp, visserij) 
en thema’s (zoals bereikbaarheid, duurzame energie, toerisme). De agenda is rich-
tinggevend voor financiering, beleid en regelgeving richting 2050 van de betrokken 
organisaties.
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In interactie met de zaal werd verder kort stil gestaan bij vormgeven aan samenwer-
ken, het informeren van ieders achterban, de mogelijke verschillen of overeenkom-
sten met eerdere trajecten en over de impact van een intentieverklaring. Genoeg 
stof om tijdens de koffiebreak over door te praten ...

Planning consultatie
2017 -                     2e helft Voorbereiding start gebiedsagenda Wadden 2050
2017 - 11                 Werkatelier 1
2017 - 12                 Oprichting Stuurgroep Gebiedsagenda Wadden 2050
2018 - 01                 Formele start ontwikkeling Gebiedsagenda door Rijk en regio
2018 - 03                Werkatelier 2
2018 - 06                 Werkatelier 3
2018 - 1e helft      Ontwikkeling en vaststelling eindconcept op ambtelijk niveau
2018 - 2e helft      Start bestuurlijke consultatie vaststelling gebiedsagenda
2018 - 09                 Bestuurlijke conferentie
2018 - 12                 Ondertekening gebiedsagenda door besturen organisaties
2019 - 12                 Verwachte vaststelling Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

WAD heeft impact
Een korte, frisse kijk op samenwerken binnen grote gebiedsopgaven door Hans van 
Zijst, directeur van Wesselink van Zijst (zie bijlage voor de volledige presentatie).

Volgens Hans van Zijst is er geen gezamenlijk belang, alleen eigen belang. Is daar-
mee gezamenlijk succes een utopie? Niet als je met elkaar kijkt waar de overlap 
in eigen belang het grootst is en zo een ‘gouden driehoek’ weet te realiseren. En 
anders durft te kijken, misschien wel van achter naar voren en dus monitoring 
en beleid als vertrekpunt neemt… Tot slot stelt Hans dat de basis voor succesvol 
samenwerken ligt in het vinden van de gemeenschappelijke identiteit die partijen 
en belangen verbindt. Kortom, verrassende invalshoeken om het Werkatelier mee 
in te gaan.
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Doe mee in het Werkatelier van Kust, Eilanden,  
Wadden-breed of Zee! 
Projectteam leden pitchten in duos’ over ‘hun’ thema voor het Werkatelier in de 
middag. Inschrijven voor twee thema’s kon tijdens de lunch.

Werkatelier middag
Na de lunch in twee rondes aan de slag met de verschillende thema’s. Waar liggen 
zorgen, waar zie je kansen? De complete oogst van alle post-its en opmerkingen 
vindt u in de bijlagen).
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Proces

Regelgeving

Ruimte voor 
transities

Dynamiek

Identiteit

Top-Down vs. 
Bottom-up

Kansen 
Spoelzee(en)
(bv. Termunterzijl)

Onderaf vs. 
Top --> ruimte 
voor “onder-
stroom”

Gemalen, 
randen debie-
ten verbeteren

Achterland 
Debiet
(Zoutspoeling)

Ondergrond 
bepaalt identi-
teit

Aanluiting 6 
Majeuere 
opgaven

Government

Governance

Lokaal initiatief

(Top-down)

(Bottom-up)

Werken vanuit 
de basis-
principes 
(identiteit en lo-
kaal initiatief)

Ambitie

Identiteit Markt/
Beleid

Doorbreek 
Algemeen- 
heden

Benut identi-
teit(en) Kust

Uitzondering 
op de regel

Volg natuur-
lijke proces-
sen

Leeuwarden 
en Groningen 
aan Zee

Brede kust 
buffer

Specifiek vs. 
Systeem
(systeem aanpak 
met lokaal maat-
werk)

Gezamenlijk 
afwegingska-
der 
(rol beheer-
autoriteit)

Gebiedstafels

Ophoging 
Kwelders
(waterveiligheid)

Bouw voort 
op bestaande
(lokaal zeekraal 
in de Appie)

Kansen 
Zonne-
energie op 
water

Gebiedsspe-
cifiek:
Lage gronden 
verzilting

Ondersteu-
ning Rijk bij 
lokale initia-
tieven 
(regiodeals)

Zorgen 
over opzet 
PROCES!

Hoe nemen 
we mensen 
mee?

Ruimte 
voor nuan-
cering / ge-
bied

Missen Regie 
op Gebieds-
ontwikkeling
(Waardecreatie)

Input 
Boeren en 
waterschap-
pen

Aansluiting 
Beleidsoverlap
(NOVI-POVI-
ROVI-GOVI + 
IKW)

Wat is klein-
schalig? 
(Sense of 
Place)

Sense of 
place
(Buitendijks re-
gels pkb/n2000 
30m2)

Doorbreken 
harde grens 
(slenken terug-
brengen)

Zorgen en ambities Waddenkust

Gebrek aan 
Dynamiek

Gebrek 
Interactie 
Zoet-Zout

Werkge-
legenheid
(Mismatch)

Tunnelvisie 
(op Regelge-
ving)

Energie/
Bio-based/
Waterstof/
Chemie 
(aanjagen)

Heilige 
Huisjes --> 
omver 

Polititek 
Bepaalt!

Samen-
brengen 
belangen is 
Maatwerk

Lokale trots 
niet groot, 
leven met de 
rug naar zee

“van terp-
ironie naar 
terp-
economie” 

(Helderheid in) 
onderscheid 
wat waar wel 
en waar niet

Ruimte 
buiten beleid 
(Lauwersoog wa-
terstof / Dollard 
kwelder)

Waterbeheer 
Groningen 
(vrij verval Lau-
wersmeer, ge-
brek aan gemaal)

huidige dijk- 
aanpak on-
houdbaar bij 
stijgende zee 
- dalend land 

Krimp:
verpaupering

Onduidelijk-
heid over 
effecten ver-
zanding

Goed funda-
menteel on-
derzoek

Schakelen 
tussen 
schalen

Plaats voor 
lokale visies 
(bv. Fryske Gea / 
LNH)

Kansen ver-
zanding?

Krimp:
“Holwerd aan 
zee trend” 
(binding vergroot)

“Het kan 
wel!” 
(Samen positief)

Lauwersoog 
doorbraak 
(30% meer water 
in komberging)

Slenk-
structuren 
versterken 
(grutsk op Frys-
lan)

Huidige sys-
teem is 1 di-
mensionaal
(water-dijk
Natuur-m2)

Snelheid 
kansen pak-
ken waarde-
creatie

N-2000 daar-
bij ervaren 
als bedrei-
ging

Energie-, 
Grondstoffen-  
en Klimaat-
transitie

(Denk)
ruimte voor 
“Slow 
policy” Ruimte voor 

ontwikkeling 
economische 
Hotspots 

Hotspots:
Havens, 
Landbouw 
en Chemie

Landbouw/
gebied
(Pootaardappe-
len GR./Vee Fr./
Bollen NH)

Kansen Zilte-
teelt en 
zonne-
enerige 

N-2000 biedt 
beperkt 
ruimte voor 
dynamiek

Framing (on)
mogelijkhe-
den Natuur en 
landschap vs 
economie

Zout is fout 
zoet is goed 
dogma

Zout grond-
water

Waddenge-
bied brede 
slibstrategie

N-2000 en 
NB wet 1op1 
in Omge-
vingswet?

Nuancering 
per gebied 
(regionale 
schaal)

Rijkdom in 
Kwelder-
gebied 
(600-1900)

Bewerking 
van gebied 
sinds 600 
met terpen

Harde dijk 
heeft realtie 
met zee ver-
minderd

Post-its Werkatelier

Tijdens de werksessies werden tal van zorgen en ambities gedeeld.
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ZEE
De natuurlijke dynamiek van de Wadden-
zee staat onder druk. De Waddenzee wordt 
steeds ondieper. Harde oevers, vertroe-
beling (ED) en de natuurlijke dynamiek 
staat onder druk (vastgepinde eilanden). 
Het voedselweb is fragiel. De flora en fauna 
neemt af en kent minder soorten. De klimaat-
verandering vormt daarbij een extra bedrei-
ging. De Waddenzee is opgedeeld in gebieden 
met grenzen tbv van de verschillende gebrui-
kers. Het is zoeken naar een juiste balans tus-
sen die gebruikers en de natuur. Maar ook on-
derling tussen visserij, scheepvaart, toerisme en 
tussen lokale en regionale/nationale initiatieven. 
Vijandigheid tussen de diverse gebruikers moet 
omgezet worden naar een integrale samenwer-
king. Immers de Wadden is iets waar iedereen 
trots op is. Daarbij is een goede monitoring 
en beheer van belang, samen met kenni-
suitwisseling en onderzoek. Door de 
vele beperkingen moet er gezocht 
worden naar slimme oplossingen 
(innovatie). De Waddenzee moet 
in groter verband worden gezien, 
als onderdeel van internationale 
natuurnetwerken (swim/flyway), 
maar ook dat oplossingsrich-
tingen buiten de Waddenzee 
gezocht kunnen worden, zoals 
in relatie met de Noordzee of 
het achterland.
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Eilanden
De leefbaarheid op de eilanden staat onder 
druk. De bevolking krimpt, er is weinig werkge-
legenheid (buiten het seizoen) en het onder-
wijsaanbod is zwak.Daarnaast is de verhouding 
wonen en betaalbaarheid niet in balans. De 
verbinding met het vaste land moet verbeterd 
worden. De vaartijden zijn niet frequent genoeg 
en tijdens de pieken gedurende het seizoen is er 
vaak niet voldoende ruimte voor auto’s op de 
boot. Een oplossing hierin kan gezocht worden in 
de digitalisering. De eilanden moeten enerzijds 
samenwerken voor hun gezamenlijke belangen 
en tegelijkertijd zich afzonderlijk profileren om 
zo vanuit heel Nederland toeristen aan te trekken. 
De Waddeneilanden zijn van wereldklasse, waarbij 
elk eiland een eigen identiteit en tradities kent. Deze 
tradities zijn tevens een kans voor export. De natuur is 
de belangrijkste aantrekkingskracht voor het toerisme. 
Echter staat deze ook onder druk, juist door het toe-
risme. Een van de opgave is om hierin een balans 
te vinden.
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Kust
De kust van de Waddenzee is een harde, scherpe oever. Zoet-zoutgradiënten ont-
breken. Om deze problematiek aan te pakken hoeft de kust niet als een systeem 
benaderd te worden, maar moet er gezocht worden naar specifieke oplossingen. 
De oplossingsrichting moet integraal bekeken worden in combinatie met andere 
kwesties die spelen (zoals krimp, landbouw, energie, etc) en tevens de identiteit en 
landschapskwaliteit van het gebied versterken. De openheid van het landschap kan 
via vensters gewaarborgd worden.
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Waddenbreed
Er zijn veel opgaven die op het Waddengebied afko-
men: het versterken van het natuurlijk kapitaal, de 
energietransitie, klimaatverandering, een duurzame 
visserij, de toekomst van de havens, de leefbaar-
heid van de eiland- en vastelandbewoners, etc. Veel 
grootschalige ontwikkelingen moeten ingepast worden 
in een kleinschalig landschap. Het gebiedseigen DNA moet 
daarbij uitgangspunt zijn, waarbij cultuurhistorische tradities 
en gewoontes niet verloren gaan. Een ruimere gebiedsafba-
kening is nodig. De opgaven zijn groter dan de Waddenzee. 
Ook de Noordzee en het achterland horen daarbij. Economie 
en ecologie moet in balans zijn. De natuurwaarden moeten ver-
sterkt en beschermd worden. Door de vele beperkingen moet 
er gezocht worden naar slimme oplossingen. De opgedane 
kennis en innovaties kunnen vervolgens geëxporteerd 
worden. De Waddenzee is een uniek UNESCO-werel-
derfgoed, dat niet op zichzelf staat maar on-
derdeel is van het gehele ecosysteem van de 
Nederlands-Duits-Deense Noordzeekust.



De Gebiedsagenda Wadden 2050 is een gezamenlijk initiatief van Rijk en regio.  
Bij het opstellen van de Gebiedsagenda zijn de volgende partijen betrokken: Provincies 
(Friesland, Groningen, Noord-Holland), Waddenkustgemeenten, Samenwerkingsverband de 
Waddeneilanden, Coalitie Wadden Natuurlijk, Raad van Advies Waddenzeehavens, Visserij, 
Regiecollege Waddengebied, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat en de ministeries van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Economische Zaken en Infrastructuur en  
Waterstaat.


