
Gespreksnotitie Baggeren in en om Waddenzeehavens 
 

1. Praktische mogelijkheden  

Op de vraag hoe Waddenzeehavens de slibhuishouding in de Waddenzee kunnen verbeteren 
zijn meerdere suggesties gedaan rond de volgende thema’s: 

a. wijze van baggeren 
b. wijze van verspreiden 
c. contracten 
d. dieptebepaling 
e. …. 

Waar liggen de beste mogelijkheden om het baggeren te verbeteren? 
 

2. Referentiekader 

Veel Waddenzeehavens gaven aan dat een referentiekader voor de vergunningverlening 
ontbreekt. Dat is onbevredigend, omdat er per aanvraag een onderhandelingssituatie ontstaat 
waarbij allerhande monitoring vragen worden gekoppeld aan de vergunning zonder dat 
duidelijk is wat met de resultaten wordt gedaan en hoe deze metingen leiden tot een betere 
kennis over het baggeren en wat de referentie is waartegen een baggeractiviteit wordt 
beoordeeld. Dat leidt tot de volgende vragen: 

a. Kunnen we een grotendeels vergunning gestuurd monitoring systeem, naar een milieu 
gestuurde monitoring? 

b. Kun je een monitoringplan maken en aangeven hoe de vereisten van de vergunningen 
daarin passen? 

c. Wat zijn mogelijkheden om dit te realiseren? 
 

3. Kennis 
De relatie met de kennisinstituten is beperkt, maar in ontwikkeling. Rijkswaterstaat 
organiseerde eerder een werkconferentie Helder over Slib, waarvan u de nodig informatie 
kunt vinden op de Website www.helderoverslib.nl. In dat kader zetten Waddenacademie, 
Rijkswaterstaat en Programma Rijke Waddenzee een traject in om medio 2011 inzichtelijk en 
gedragen een overzicht te maken van ontbrekende zaken ten aanzien van monitoren, data-
informatie en modellering wat betreft de slibhuishouding op de Waddenzee en hoe die in de 
komende 10 jaar in programma’s zou moeten worden ingevuld. 
 
Daarnaast hielden zij een projectinventarisatie, dat onderzocht waar mogelijkheden liggen om 
kennis over slibhuishouding en concrete projecten onderling te verbinden. Het rapport 
“projectinventarisatie monitoring slibhuishouding Waddenzee” kunt u downloaden via 
http://www.helderoverslib.nl/bestand/Rapportprojectinventarisatie.pdf . 
 
Aan de orde komen de volgende vragen: 

a. Zijn er andere projecten (zie link Rapport projectinventarisatie) die bijdragen aan de 
kennis over baggeren/slibhuishouding? 

b. Hoe kunnen de havens beter gebruik maken van de bestaande kennis en wat is 
daarvoor nodig? 

c. Welke kennis is belangrijk voor de toekomst? 
d. Hoe kunnen de Waddenzeehavens invloed hebben op de kennisontwikkeling? 
 

4. Besluitvorming 

Over welke slepende kwesties zou een besluit genomen moeten worden? 
 

5. Programma Waddenzeehavens 
Zijn er op het gebied van baggeren projectvoorstellen te formuleren die in een programma 
voor het Waddenfonds thuishoren? 

 
De resultaten van dit werkatelier worden besproken in de Raad van Advies specialisatie 
Waddenzeehavens, welke plaatsvindt op 29 september 2011. 
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