
 



De Wadden zijn een prachtig gebied dat we moeten koesteren. Om te wonen, te recreëren en 
om er van te genieten. Dit gebied staat niet voor niets op de lijst van UNESCO werelderfgoed. 
De PvdA wil dat de Wadden nu en in de toekomst een prachtig gebied blijven voor bewoners en 
toeristen. 

1. Een Waddencommissaris 
Het is tijd voor een duidelijk aanspreekpunt voor het hele Waddengebied. Er wordt al gekeken 
voor een beheerautoriteit, het wordt tijd dat dit wordt doorgezet. Een beheerautoriteit met een 
duidelijk aanspreekpunt. Er bestaat al een samenwerkingsagenda, maar deze loopt in 2018 af. 
De samenwerking en samenhorigheid van de Waddeneilanden moet warden doorgezet door het 
aanstellen van een duidelijk aanspreekpunt: de Waddencommissaris. 

2. Wadden voor iedereen 
Als je bent geboren op de Wadden wil je er ook graag blijven wonen. Ook komen er steeds meer 
mensen werken op de Waddeneilanden. De Wadden moet voor iedereen, ongeacht je 
portemonnee, toegankelijk blijven. Er zijn nu te weinig betaalbare woningen voor starters die 
graag op een eiland willen wonen en werken. Daarom moeten er meer betaalbare woningen 
warden gebouwd. 

Het basis- en middelbaar onderwijs op de eilanden staat onder druk. We moeten er voor zorgen 
dat het onderwijsaanbod blijft gehandhaafd, zodat ook gezinnen op de eilanden kunnen blijven 
wonen. Onderwijs is een levensader voor de eilanden. 

Ook op vakantie gaan naar een Waddeneiland moet voor iedereen betaalbaar blijven. We willen 
dat iedereen kan genieten van de Wadden en daarom moeten recreatiemogelijkheden voor 
iedereen mogelijk blijven. De eilanden moeten net zoals alle delen van Nederland betaalbaar en 
bereikbaar blijven. 

3. Bevaarbaarheid geulen 
Als je naar de overkant wilt, wil je dat dat veilig en snel kan. Door het ondiepe water en sterke 
stromingen in de Waddenzee is het een moeilijk bevaarbaar gebied. Het dichtslibben van de 
vaargeulen zorgt ervoor dat het reizen langer duurt en onveiliger wordt. Om de veiligheid te 
waarborgen moeten vaargeulen op tijd warden gebaggerd zodat ze diep genoeg zijn. 

4. Ruimte voor de natuur 
De natuur is op de Wadden is het belangrijkste bezit van de Wadden. Daar wil je van genieten, 
nu, maar ook in de toekomst. Bovendien is deze natuur de belangrijkste inkomstenbron van de 
Wadden. Het versterken, in stand houden en toegankelijk houden voor bezoekers kost geld. 
Staatsbosbeheer en andere publieke beheerorganisaties staan financieel onder druk. Daar moet 
weer extra geld bij. 

De Waddeneilanden hebben de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. De eilanden moeten 
wel ondersteund warden in deze ambitie. Zo de Waddeneilanden als een voorbeeld fungeren 
voor de rest van Nederland. 

Een grote bedreiging voor de natuur in het Waddengebied zijn de gasboringen. Door deze 
boringen kunnen stukken van de grond verzakken. Waardoor het wad sneller volledig onder 
water zal komen te staan en dus niet meer zal droogvallen bij laag water. Om dit te voorkomen 
moeten boringen onder de Waddenzee warden gestopt. 



5. Zorg 
ledereen heeft zorg nodig. Van een zalfje halen bij de apotheek tot gips om een been zetten of 
bevallen. Op een eiland kan het krijgen van die zorg een stuk lastiger zijn. Op een Waddeneiland 
is vaak maar een huisarts en die mag niet alles doen. Huisartsen moeten meer bevoegdheden 
krijgen, zodat het minder noodzakelijk is om naar het vaste land te gaan voor behandelingen. 

6. Onderwater archeologie 
Er ligt een schat aan historie in de Waddenzee. Vergane schepen en bommenwerpers uit de 
Tweede Wereldoorlog. Maar het is nu nog moeilijk te ontdekken om welke vergane schepen en 
bommenwerpers het precies gaat. Tot op heden mogen duikers, wanneer zij bijvoorbeeld een 
schip vinden, deze niet opgraven om onderzoek te doen. Er moet gewacht warden tot het schip 
door de natuurlijke omstandigheden boven water komt te liggen. Dit gebeurt zelden. En wanneer 
delen van het schip niet meer onder het zand liggen kunnen deze stukken vergaan. Er is geld 
nodig om of deze wrakken op te graven of te conserveren, en zo het verhaal van dit nationale 
erfgoed te vertellen.


