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Geachte heer Kattenberg, 

 

Op 2 november 2017 is als eerste van de zeven discussiepapers de discussiepaper “Havens als 

motor voor duurzame ontwikkeling”  behandeld in het Regiecollege Waddengebied.  

Afgesproken is dat naar aanleiding van de behandeling, het Regiecollege Waddengebied een 

advies uitbrengt over de betreffende discussiepaper. Het advies dient als inbreng voor de 

verdere ontwikkeling van de Gebiedsagenda Wadden 2050. In dat kader doe ik het advies aan 

u toekomen.  

 

Het Regiecollege Waddengebied wil allereerst de waardering voor de voorbereiding en de 

bijbehorende stukken uitspreken. De aanwezigheid van onderzoeker en econoom Bart Kuipers 

van de Erasmus Universiteit en Cor Zijderveld, vertegenwoordiger van de bedrijven in de 

havens, werd op prijs gesteld. Hun kennis, kunde en ervaring kwamen de discussie zeer ten 

goede. 

 

Arjen Bosch, secretaris van de Raad van Advies Waddenzeehavens gaf namens projectgroep 

van de Gebiedsagenda Waddengebied 2050, een toelichting op de discussiepaper waarbij hij 

gebruik maakte van het onderzoek  Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de 

Waddeneconomie. Naar aanleiding van de presentatie en de vragen daarover heeft een verdere 

verdieping plaatsgevonden van het belang van de Waddenzeehavens.  

 

De vier discussiepunten die Arjen Bosch aansneed waren:  

1. Waar zit de ruimte voor duurzame economische ontwikkeling? 

2. Hoe is het Werelderfgoed inspiratiebron voor havens en haar partners? 

3. Vormt investeringen in de infrastructuur een onderdeel van een integrale 

gebiedsontwikkeling?  

4. Hoe combineer je verbetering van het vestigingsklimaat van de waddenzeehavens met 

een verbetering van de vruchtbare bodem voor een leefbare regio? 

 

Het geheel leidt tot het volgende advies van het Regiecollege Waddengebied: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Spreek de ambitie uit dat bij een natuurgebied van wereldklasse ook havens horen van 

wereldklasse. De voorgestelde oplossingen die bij de discussiepunten werden aangereikt, 

geven de goede richting aan. Ze worden herkend en ondersteund.  

 

Vraagtekens worden gezet bij de mogelijkheid van wettelijke experimenteerruimte. 

Voorgesteld wordt deze alleen in te zetten bij belangwekkende innovaties. Maak in eerste 

instantie vooral gebruik van ruimte binnen de bestaande regelgeving.  

 

Zorg voor een gedeeld beeld van de toekomst van de Waddenzeehavens, zodat keuzes kunnen 

worden afgewogen tegen de te bereiken doelen. De gegroeide samenwerking tussen de 

Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk is daarbij van groot belang. 

 

Een belangrijk punt voor het Regiecollege Waddengebied is het voorstel voor alleen 

landwaartse uitbreiding. Let vooral op plekken die binnendijks al geruime tijd leeg staan. Een 

visie of deze ruimte voor de toekomst behouden moet blijven is van belang. 

 

Daarnaast adviseert het Regiecollege Waddengebied dat er gekeken moet worden naar 

windenergie en de ontwikkeling van de Noordzee als energieproductieplek. De Waddenzee zou 

hiermee ontzien kunnen worden. De oplossingsrichtingen voor windenergie die in de 

discussiepaper genoemd worden, passen niet allemaal in het huidig beleid. In de volgende 

discussiepapers over energie en open landschap zal het totaal in beeld moeten worden 

gebracht zodat hierover dan de discussie kan worden gevoerd.  

 

Het Regiecollege Waddengebied kan zich goed vinden in de afsluitende woorden van de heer 

Zijderveld. Hij stelde dat we zowel voor economie als ecologie met een goede manier met 

elkaar om moeten gaan en elkaar daarbij moeten informeren. Als er knelpunten zijn moeten 

we die bespreken, zonder in de verharding te schieten. Het gezamenlijke belang is er ook als 

we het scenario van excellentie (wereldklasse) nastreven. Het wordt groener en beter en dat 

biedt op zijn beurt economische kansen. Het is een win-win-situatie, zolang we in goede 

dialoog met elkaar blijven en elkaar informeren over vroegtijdige ontwikkelingen. 

 

Hoogachtend, 

 
Bas Eenhoorn,  

Voorzitter Regiecollege Waddengebied. 

 

 

 

 


