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Natuur en visserij

1. Eén gezamenlijk plan voor natuurherstel
De natuur is het belangrijkste kenmerk van het Wad en dat moet zo blij-
ven. Daarom verdient het behoud en herstel van de natuur een hoge prio-
riteit. Voor natuurbescherming door gebruikers is absoluut draagvlak.
Daar moeten we zuinig op zijn. De PvdA wil dit draagvlak behouden!
Een veelheid aan overheden (vijf ministeries, drie provincies, gemeenten)
en andere instanties zijn verantwoordelijk voor het Waddengebied. De
bestuurlijke structuur is ingewikkeld en vaag met als gevolg geen eendui-
dige coördinatie en een gebrek aan handhaving. Het is daarom goed dat
de Waddengemeenten hebben besloten bestuurlijk samen te werken. 
De PvdA wil één gezamenlijk plan voor natuurherstel voor de Waddenzee.
De “bestuurlijke spaghetti” moet worden ontrafeld. Alle gebruikers moe-
ten gezamenlijk een realistisch plan met een eenduidige beheersstructuur
opzetten, waarbij de overheid publiekrechtelijk blijft toezien. Voer alleen
regels in als deze te handhaven zijn: bij voorkeur door de gebruikers
(onderling, zoals de Wadvaarders) zelf, óf door de overheid. 
De PvdA wil gebruiksovereenkomsten voor het Waddengebied. Het initia-
tief van de Erecode voor de Wadvaarders is een succesvol voorbeeld. Voor
de PvdA betekent een goede besteding van het Waddenfonds: inzetten op
natuurherstel en -behoud.

2. Zorg voor ambassadeurs van het Wad
Natuurbeleving (bijvoorbeeld wadlopen) en educatie leveren veel op:
ambassadeurs voor het Wad, draagvlak en (vrijwillige) inzet voor natuur-
herstel. Het toegankelijk houden van het waddengebied voor recreatieve
en educatieve activiteiten/ festivals draagt volgens de PvdA bij tot het rea-
liseren van natuurdoelstellingen. De PvdA wil natuurbeleving en een goede
informatievoorziening stimuleren.

3. Geen significante verstoring van de natuur
De natuurbeschermingswet bepaalt dat (bestaande) activiteiten alleen
mogen doorgaan wanneer de verstoring niet significant is. 
Het slibdepot in de Noordzee, met vervuild bagger dat afkomstig is uit de
havens bij Rotterdam stroomt, de Waddenzee binnen. Dat zorgt voor een
flinke verstoring van de ecologie van het Wad. Het depot moet volgens
ons daarom worden verplaatst naar een plek waarbij het slib niet de
Waddenzee kan binnenstromen.

Inleiding

Samen
Met trots presenteert de Partij van de Arbeid dit puntenplan voor het
Waddengebied. Het plan komt voort uit de PvdA Waddentour: brede dele-
gaties van PvdA’ers brachten een aantal thematische werkbezoeken aan
Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel. Op alle eilan-
den is gesproken met mensen die er wonen en werken. Wij hebben daar-
door een goed beeld gekregen van wat er speelt en moet gebeuren op en
vóór het Wad. Voor dit plan hebben we daaruit een selectie gemaakt van
punten en prioriteiten waar de PvdA zich voor in gaat zetten. Dat doen we
samen met de mensen die leven en werken op en voor het Wad. Ons is de
gedrevenheid en passie waarmee vele eilanders en gebruikers zich (belan-
geloos) inzetten voor het gebied opgevallen, zoals de mensen van de red-
dingsboot (KNRM). De PvdA wil hier in het bijzonder haar waardering
voor uitspreken.

Mens en natuur
Het leven van mens in harmonie met de natuur, nu en in de toekomst, is
de rode draad van dit puntenplan. Hierbij is PvdA zich bewust van het
grote spanningsveld tussen de waarde van de Wadden als natuurgebied en
het toerisme. De natuur heeft een economische functie, die geen bedrei-
ging hoeft te zijn voor de schoonheid ervan. De natuur is de kracht van
het Wad. Samen met de eilanders genieten jaarlijks 3,5 miljoen toeristen
van de schoonheid en het karakter van het Wad: de Waddenzee heeft de
status van Werelderfgoed ruimschoots verdiend! De eilanders leven vooral
van toerisme. Mensen moeten er kunnen werken, betaalbaar wonen en
recreëren. 

Er is een keuze gemaakt om gas te winnen uit het Waddengebied. Die
keuze werd voorafgegaan aan een lange maatschappelijke en politieke
geschiedenis van afweging en debat. De PvdA houdt twijfels over de
garantie die het “hand-aan-de-kraan”-principe biedt om natuurschade te
voorkomen. Daarom zullen we de gaswinning zeer scherp in de gaten
houden; bij de geringste aanwijzing dat er toch schade optreedt dient de
winning gestaakt te worden. Het Waddenfonds dat is opgericht ter com-
pensatie van de gaswinningen dient ingezet te worden voor natuurbeheer,
het bevorderen van natuurherstel en het stimuleren van duurzame energie
in het Waddengebied.



voor structurele en innovatieve duurzame energiewinning, zoals het winnen
van energie uit de overgang van zoet- naar zoutwater op de Afsluitdijk. 

Voor de PvdA betekent duurzaamheid óók milieuvriendelijke energie voor
veerboten en openbaar vervoer op de Waddeneilanden. 

7. Open de vaargeul voor besparing van 400.000 liter diesel
Door het in gebruik nemen van de oude vaargeul door het Schuitengat
richting Vlieland en Terschelling kan 350.000 tot 400.000 liter diesel per
jaar worden bespaard. Daarmee wordt de CO2 uitstoot flink beperkt. De
PvdA wil ondersteunt het pleidooi voor opening van de vaargeul door
het Schuitegat. Op korte termijn moet duidelijk worden of dit een reële
optie is. 

Veiligheid

8. Garantie veiligheid van Wash-overs
Nieuw in het natuurbeleid op de Waddeneilanden is het lokaal binnenlaten
van zeewater in het duingebied (wash-overs). Deze wash-overs leiden tot
een gevoel van onveiligheid bij de eilanders. De PvdA wil de garantie dat
wash-overs niet tot gevolg hebben dat delen van de eilanden worden aan-
getast en niet leiden tot overstromingen of onveilige situaties. 

9. Geen toegang voor onveilige schepen over de Noordzee
De route over de Noordzee boven en het dichtst bij de eilanden wordt
bevaren door enkelwandige schepen en containerschepen. Dit brengt het
risico op onveilige situaties en (natuur)ongevallen met zich mee. Deze
schepen varen veel te dicht langs de Waddeneilanden. De PvdA wil dat
deze schepen geen toegang meer krijgen tot deze vaarroute en gedwon-
gen worden om hogere vaarroutes te nemen. 

10. Zorg voor veilige “weg” naar de eilanden
Al langere tijd zijn er klachten over de vaargeulen naar de
Waddeneilanden. Deze zijn ondiep en worden onvoldoende gebaggerd,
met onveiligheid en langere reistijden als gevolg. De PvdA vindt dit onac-
ceptabel. De bevaarbaarheid van de geulen moet gegarandeerd zijn, want
zij vormen de enige “weg” van en naar de eilanden.

Op dit moment loopt een onderzoek naar mogelijke zoutwinning in het
Waddengebied. Als zoutwinning leidt tot (onherstelbare) natuurschade en
bodemdaling is de PvdA tegen verruiming van de huidige concessies.

Betere handhaving en aanscherping van de natuurbeschermingsregels is
hard nodig. De PvdA wil bijvoorbeeld hogere boetes voor overtredingen
van de natuurbeschermingsregels in het Waddengebied. 

4. Schep duidelijkheid 
Het toepassen van natuurgrenzen voor Natura2000 leidt op de eilanden
tot gemillimeter en heeft een negatieve invloed op het draagvlak voor
natuurbeleid. Van belang voor de natuurwaarden en het draagvlak is een
gezamenlijke visie voor (bestaand) gebruik. Gezien onze doelstelling van
natuurbeleving en toegankelijkheid van het Wad vindt de PvdA dat er voor-
af duidelijkheid moet komen welke activiteiten wél, en welke niet zijn toe-
gestaan in het Waddengebied. Het spoedig vaststellen van beheerplannen
biedt die duidelijkheid.

5. Inzetten op duurzame  visserij 
De visserij in de Waddenzee moet “duurzamer” en meer “ouderwets”. De
PvdA pleit daarom voor een aangepast vergunningstelsel: een vergunning
voor kleinschalige visserij voor het vangen van meerdere vissoorten tege-
lijk. De PvdA is voor innovatieve experimenten op het gebied van het kwe-
ken van mosselzaad. Ook willen wij kleine vismarkten in de
Waddenhavens: dat is prettig voor de plaatselijke bewoners en leuk voor
toeristen. 

Duurzaamheid en energie

6. Steun zelfvoorzienend en duurzame  energie- en watervoorziening
De Waddeneilanden willen in 2020 volledig zelfvoorzienend zijn op het
gebied van duurzame energie- en watervoorziening.  De PvdA steunt deze
ambitie van harte! Slechts een klein deel van de totale energiebehoefte
wordt op dit moment gewonnen uit duurzame energie. De actieve inzet van
de Waddeneilanden om proeftuin te worden voor duurzame energieprojec-
ten willen we graag ondersteunen. Ook zal de PvdA zich inzetten voor spe-
cifieke wetgeving wanneer dat nodig blijkt. Er moet ruimte op het Wad zijn



dende hulp. De Tweede Kamer heeft (door het aannemen van een motie
van de PvdA) gevraagd om een samenhangend onderzoek over de locatie-
keuze. Ook is de regering verzocht om af te zien van het uitgangspunt
waarbij de locatiekeuze al is bepaald en wordt voorgenomen het bestaande
SAR-squadron in Leeuwarden op te heffen. 

Wonen

15. Betaalbare huisvesting voor de eilanders
Onbetaalbare huisvesting op de eilanden is een grote bedreiging voor het
functioneren van de eilander gemeenschappen. Huisvestiging op de eilan-
den moet betaalbaar blijven voor eilanders, vooral voor starters op de
woningmarkt. Van belang is dat mensen die op het eiland (moeten) werken
daar ook betaalbaar kunnen wonen. 
De PvdA bepleit een samenstel van maatregelen, zoals een sterk sociaal
woningbouwbeleid door gemeenten (door een hoge sociale woningbouw-
norm voor huur- en koopwoningen), het toepassen van voorkeursrecht en
het toepassen van maatwerk binnen de Huisvestingswet op de eilanden. 
Voor de leefbaarheid op de eilanden wil de PvdA dat de beperkte bouwmoge-
lijkheden worden benut voor mensen die op de eilanden moeten werken en
wonen. Gemeenten moeten zorgen voor betaalbare bouwkavels en afspraken
met woningcorporaties maken over voldoende betaalbare huurwoningen. 

Recreatie 

16. Geen drastische verhoging erfpacht
Ook vakantie op het Wad moet voor iedereen betaalbaar blijven. De PvdA
is tegen een drastische verhoging van de erfpacht, omdat de kosten in de
recreatieve sector hierdoor stijgen. Vakantiehuisjes worden dan alleen
betaalbaar voor de rijken. 

17. Verdere ontwikkeling van cultuur en natuurtoerisme 
Wij vinden dat iedereen kennis moet kunnen nemen van het unieke karak-
ter en de schoonheid van het Waddengebied, en moet leren over natuur en
het belang van zorgvuldige omgang met de natuur. Verdere ontwikkeling
van cultuur- en natuurtoerisme moet zich richten op low-budget activitei-
ten, dagrecreatie, educatie en gebiedsgebonden activiteiten als wadlopen
en wadvaren. 

Zorg

11. Bied adequate en voldoende zorg
De eilanden liggen geïsoleerd. Het bieden van adequate en voldoende
zorg is daardoor een belangrijk vraagstuk. Samenwerking in de (gezond-
heids)zorg is hard nodig om een goed aanbod overeind te houden, waar-
van de kwaliteit hetzelfde is als op de vaste wal. Wetgeving en beleid zijn
vaak gericht op de situatie op de vaste wal, zoals de aanrijdtijden van
ambulances en de taken van een huisarts. Het vervoeren van patiënten
van en naar eilanden brengt extra risico’s met zich mee door de afstand
van het eiland naar de vaste wal en de beschikbaarheid van voorzieningen.
Zeker in het toeristenseizoen, wanneer elk eiland qua bevolking vergelijk-
baar is met een grote stad, worden de risico’s erg groot. 

De PvdA wil vanuit solidariteit erkenning van de meerkosten voor de zorg
en beschikbaarheid van ziekenvervoer op de eilanden en naar de vaste wal.
Deze regeling moet specifieke ‘eiland’-knelpunten in de zorg wegnemen of
verminderen.

12. Digitalisering van zorg en onderwijs
Voor eenvoudige poliklinische diagnostiek moeten eilanders lange afstan-
den reizen. Zij zijn vaak een hele dag onderweg. Wij bepleiten dat de huis-
artsen op de eilanden worden voorzien van digitale röntgenapparatuur,
waardoor men op de eilanden meer ‘medisch-zelfvoorzienend’ wordt.
Zowel voor het onderwijs als de diagnostiek in de zorg wil de PvdA zich
inzetten voor “digitalisering” (digitale ontsluiting) van de eilanden. 

13. Zwaailichten voor de reddingsboot
De PvdA wil onderzoeken of de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij (KNRM) dezelfde rechten kan krijgen als het
ambulancevervoer. Als reddingsboten worden uitgerust met erkende
geluids- en lichtsignalen, dan kunnen zij veiliger en sneller hulp bieden bij
het redden van drenkelingen of wanneer patiënten met spoed moeten wor-
den vervoerd naar een ziekenhuis op de vaste wal. 

14. Goede locatie reddingshelikopter van levensbelang
In noodgevallen telt elke minuut en daarom is de SAR reddingshelikopter
een onmisbare voorziening voor het Waddengebied. De vertrekplaats van
de reddingshelikopter is doorslaggevend voor het bieden van (levens)red-



Slot

Er zijn veel overeenkomsten tussen de Waddeneilanden, maar ze hebben
ook allemaal hun eigen unieke karakter. Dat schuurt soms met Europese
en landelijke regelgeving en beleid. Er onstaan knelpunten in bijvoorbeeld
het goed kunnen uitvoeren van natuurbeheer of het leveren van adequate
zorg voor eilanders en toeristen. 

De PvdA wil het Waddengebied ook in bestuurlijk opzicht een duidelijke
identiteit geven. Bijvoorbeeld door het specifiek maken van wet- en regel-
geving voor de Wadden en de eilanden, en daar waar nodig het maken van
(wettelijke) uitzonderingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een “sta-
tus-aparte”, een Openbaar Lichaam Waddenzee of een nationaal park
zoals in het Duitse en Deense Waddengebied. Ook wil de PvdA dat onder-
zocht wordt welke extra kosten de Waddengemeenten moeten maken en
dat vergoed wordt of zou kunnen worden. 

Contactpersoon: Lutz Jacobi, lid Tweede Kamer PvdA

Colofon
Tekst: Lutz Jacobi en Tjerk Voigt
Organisatie: Sabina Rietveld,
Gerard de Jong, Tjerk Voigt,
Lutz Jacobi en Dorette Corbey
Met medewerking van de PvdA
statenfractie Fryslân.
Wij willen iedereen bedanken
die een bijdrage heeft geleverd
aan de tour en de hartelijke ont-
vangsten op de eilanden. 


