
1 De gemeenten van Den Helder, Harlingen, Eemsmond en Delfzijl 
 
Hierna gezamenlijk te noemen: ‘Havengemeenten’ 

2 Overwegende dat 
 

 De Unesco de Waddenzee als natuurgebied heeft erkend als Werelderfgoed. 
 Het project ‘Specialisatie en profilering waddenzeehavens’ heeft geleid tot een door de havens 

breed gedragen perspectief, verwoord in de brochure ‘Koers waddenzeehavens’. 
 Specialisatie economisch verantwoord inspeelt op de natuurlijke ligging en kracht van de 

waddenzeehavens. 
 Specialisatie in hoge mate bijdraagt aan de (inter)nationale energie transitie en het 

topsectorbeleid. 
– Havenontwikkeling hand in hand kan gaan met natuurontwikkeling als de waddenzeehavens 

zich als ‘Unescohavens’ ontwikkelen, door: 
1. milieutechnische maatregelen voortvarend uit te voeren, 
2. havenontwikkeling te koppelen aan natuurontwikkeling, 
3. met baggerwerk meer gebruik te maken van natuurlijke processen. 

– Het consortium ‘Building with nature’ heeft toegezegd om met een kennisprogramma bij te 
dragen aan ‘Unescohavens’ voor de onderdelen 2 (natuurontwikkeling) en 3 (baggerwerk). 

– Het Waddenfonds uitgelezen mogelijkheden biedt om bovenstaand perspectief actief te 
ondersteunen. 

– De Raad van Advies de ‘Havengemeenten’ vroeg om een organisatorische opzet voor het 
vervolg op het project ‘Specialisatie en profilering waddenzeehavens’. 
 
 

3 Spreken over en weer de intentie uit om 
 

– Vorm te geven aan de inhoudelijke lijnen uit de brochure ‘Koers Waddenzeehavens’. 
– Deze in onderlinge samenhang breed te communiceren. 
– Zich in gezamenlijkheid in te spannen voor het verwerven van fondsen voor de uitvoering. 
– In de komende anderhalf jaar op te treden als facilitator voor het ontwikkelen van 

Unescohavens. 
– De middelen bijeen te brengen om de organisatorische opzet1 vorm te geven met bijdragen van: 

o Syntens, coördinerend voor Energy Valley, NOM en NHN 
o Programma Naar een rijke Waddenzee 
o Waddenprovincies 
o Waddenacademie 

– De samenwerking te organiseren met: 
o Andere waddenzeehavens 
o Havenbedrijvenverenigingen en maritieme sectororganisaties 
o Natuur- en milieubeschermingsorganisaties 

– De samenhang in (Waddenfonds)projecten te begeleiden, in de periode dat het Waddenfonds 
functioneert langs individuele projectbeoordeling 

– Initiatiefnemers te ondersteunen bij hun aanvragen bij het Waddenfonds en andere potentiele 
financiers 

– Een ‘Havenprogramma Waddenfonds’ te ontwikkelen. 
  

                                                           
1 Zie notitie: Vervolg programma Waddenzeehavens en Waddenfonds 
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Bestuurlijk statement Waddenzeehavengemeenten 

Den Helder 

Harlingen 

Eemsmond 

Delfzijl 

 

Koers Waddenzeehavens: 
 
Specialiseren op basis van ‘natuurlijke’ economische kracht  

Gaan voor energietransitie  

Vol inzetten op Topsectoren  
 
Unesco-havens  

Havenontwikkeling en natuurontwikkeling gaan hand in hand  

Baggeren speelt in op slibhuishouding Waddenzee  

Milieubewust gevoerde havenbedrijven  
 
Gezamenlijk profileren  
 

Samenhang bieden voor een Havenprogramma Waddenfonds 
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