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Geachte Statenleden,
Op 26 augustus jongstleden sprak gedeputeerde Fokkens namens het college met u in een
beeldvormende commissievergadering over de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied
2050. De commissievergadering vond plaats ter voorbereiding op het vaststellen van een
reactie op de ontwerp-Agenda door het college van GS. De vraag van het college aan de
commissie was dan ook op- en aanmerkingen aan haar kenbaar te maken, zodat wij deze
konden meewegen in het formuleren van onze reactie aan de minister van Infrastructuur en
Waterstaat. Inmiddels hebben we een reactie vastgesteld en verstuurd aan de minister. Een
afschrift van deze reactie treft u hierbij aan.
We danken u hartelijk voor de opmerkingen die u tijdens en na de commissievergadering
heeft gemaakt. Hieronder geven we u, op hoofdlijnen, aan hoe we met uw opmerkingen zijn
omgegaan.
Hoofddoelstelling (natuur, open landschap) voor de Waddenzee. Verschillende opmerkingen
gingen over de hoofddoelstelling voor de Waddenzee die zich richt op natuurbescherming en
-ontwikkeling en het behoud van het unieke open landschap. Hoewel er tevredenheid is over
het feit dat de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied deze hoofddoelstelling hanteert, zijn
er zorgen over de manier waarop de realisatie ervan geborgd wordt, ook in relatie met verschillende vormen van medegebruik. Ook werd het college gevraagd om in haar reactie aan
te dringen op een concrete en specifieke uitwerking van de wijze waarop de hoofddoelstelling wordt gerealiseerd, geborgd en gemonitord. Anderzijds werd er aandacht gevraagd voor
het blijven bieden van ruimte voor medegebruik. Het college beschouwt de vertaling van de
hoofddoelstelling in principes, vertrekpunten voor ruimtelijke kwaliteit, en gerichte strategieen, als een voldoende stevige basis voor de gevraagde verdere uitwerking en borging van
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concrete maatregelen ná vaststelling van de Agenda. Het college heeft in haar reactie aan
de minister een passage gewijd aan het belang van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee
en een goede uitwerking hiervan (ook in relatie tot medegebruik) na vaststelling. In onze reactie hebben we het belang benoemd dat verschillende Statenfracties hechten aan de
hoofddoelstelling en de realisatie en monitoring ervan.
Winning diepe delfstoffen en 002 -opslag. Enkele opmerkingen betroffen de
(on)wenselijkheid van de winning van diepe delfstoffen, het hand-aan-de-kraan principe en
de opslag van CO2 in de bodem. Naar aanleiding van de eerdere informele consultatie (eind
2019) is in de ontwerp-Agenda de uitspraak toegevoegd dat partijen zich er voor in zetten
om, daar waar zich kansen voordoen, de winning van diepe delfstoffen eerder te beëindigen.
In onze reactie verzoeken we de minister in de tekst te verduidelijken dat deze passage betrekking heeft op zowel gas- als zoutwinning. Daarmee beschouwen we de tekst als een voldoende basis om in de komende jaren het gesprek met, met name, het Rijk te blijven voeren
over mogelijkheden om de winning van diepe delfstoffen versneld te verminderen. Ten aanzien van 002 -opslag in de bodem hebben we in onze reactie aan de minister opgemerkt dat
de provincie Fryslán de ondergrondse opslag van CO2 op Fries grondgebied onwenselijk
vindt vanwege de mogelijkheid van calamiteiten bovengronds, en hebben we haar gevraagd
dit op te nemen in de tekst.
Bereikbaarheid van havens en eilanden. Het advies van het Omgevingsberaad gaf aanleiding voor opmerkingen vanuit de commissie over de bereikbaarheid van de eilanden, havens
en vaargeulen, waaronder de verbinding met het IJsselmeer via Kornwerderzand. De reactie
van het Omgevingsberaad leidde al tot aanpassing van de tekst over bereikbaarheid, in
nauw overleg met de verenigde Waddenzeehavens. Aangezien er overeenstemming is bereikt met de Waddenzeehavens over de tekst ten aanzien van de bereikbaarheid, ziet het
college geen aanleiding hierover een opmerking te maken in de reactie aan de minister. Voor
wat betreft het belang van een goede vaarverbinding met het IJsselmeer (en daarmee de
bereikbaarheid van de jachtbouw -industrie aan de IJsselmeerkust) zijn wij van mening dat dit
belang explicieter aandacht zou kunnen krijgen in de tekst van de Agenda. We hebben de
minister in onze reactie dan ook gevraagd de tekst hierop aan te passen.
Energietransitie. Een reactie vanuit de commissie riep het college op er op aan te dringen
dat in de Agenda voor het Waddengebied helder wordt gemaakt hoe de energietransitie in
het Waddengebied vormgegeven wordt zonder negatieve effecten op natuur en landschap.
Het college deelt het belang van goede afwegingen in dit verband, maar is ook van mening
dat de ontwerp-Agenda hier op verschillende manieren in voorziet. Uitwerking vindt in het
bijzonder plaats in project 8 (Energieverkenning voor het Waddengebied) uit het nog op te
stellen Uitvoeringsprogramma, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de ontwerp-Agenda. Het
college heeft hierover daarom geen aanvullende opmerkingen gemaakt in haar reactie aan
de minister.
Toerisme. Er is ook aandacht gevraagd voor de internationale samenwerking rondom duurzaam toerisme. De reactie van het Omgevingsberaad leidde al tot een aanpassing van de
tekst van de Agenda voor het Waddengebied voor wat betreft de internationale context.
Hoewel internationale samenwerking in de tekst over recreatie en toerisme niet specifiek
benoemd wordt, biedt de ontwerptekst naar de mening van het college voldoende aanleiding
om in de uitwerking van de strategieën ten aanzien van recreatie en toerisme nauw te (blijven) samenwerken met Duitse en Deense partners. We hebben hieraan daarom geen opmerking gewijd in onze reactie aan de minister.
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Financiering. Een opmerking uit het advies van het Omgevingsberaad over het belang van
financieringsarrangementen vormde de aanleiding voor de vraag vanuit uw commissie hoe
wij hiermee als college omgaan. In de tekst van de ontwerp-Agenda is dit belang benoemd in
paragraaf 6.2. We hebben dit belang in onze reactie benadrukt door aan te geven dat we
graag de samenwerking met het Rijk aangaan om investeringsstromen te bundelen daar
waar dit effectief is. Een andere opmerking betrof het aflopen van het Waddenfonds in 2026
en de suggestie om alvast na te gaan denken over de periode na 2026. We onderschrijven
het belang hiervan, maar stellen voor hierover eerst als Waddenprovincies een mening te
vormen, onder andere via dagelijks en algemeen bestuur van het Waddenfonds. We hebben
hierover om die reden geen opmerking opgenomen in onze reactie aan de minister.
Veiligheid scheepvaartroutes boven de Waddeneilanden. In de commissievergadering werden ook zorgen geuit over de veiligheid van de scheepvaartroutes boven de Waddeneilanden, zoals dat eerder gebeurde via schriftelijke vragen. Het college onderschrijft het belang
van veiligheid en het voorkómen van calamiteiten zoals die met de MSC Zoe. Naar onze
mening is de problematiek op een goede manier verwoord in de ontwerp-Agenda. We hebben hierover dan ook geen opmerking opgenomen in onze reactie aan de minister. In aanvulling daarop: Gedeputeerde Fokkens heeft, zoals eerder toegezegd in de beantwoording
van schriftelijke vragen, de zorgen van Provinciale Staten en het college over de veiligheid
van de scheepvaartroutes, aan de orde gesteld in het Bestuurlijk Overleg Waddengebied van
9 juli jongstleden. Gedeputeerde Fokkens heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat
de zorgen van de regio overgebracht en haar gevraagd de problematiek hoog op de politieke
agenda te houden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd er na het
zomerreces in de Tweede Kamer op terug te komen en met Duitsland en Denemarken na te
gaan hoe de drie landen in IMO (International Maritime Organisation)-verband samen kunnen optrekken.
Economie. In de commissievergadering werd opgemerkt dat de paragraaf over duurzame
economie voor wat betreft de Waddeneilanden behoorlijk eenzijdig gericht is op recreatie en
toerisme. Dit werd begrijpelijk, maar ook kwetsbaar gevonden en om die reden werd de suggestie gedaan te zoeken naar mogelijkheden voor verbreding van de economie van de Waddeneilanden. We hebben dit voorstel overgenomen en hierover een opmerking gemaakt in
onze reactie aan de minister. Daarnaast hebben we in onze reactie aan de minister benadrukt dat college en verschillende Statenfracties het van groot belang vinden dat de economie van het Waddengebied zich kan blijven ontwikkelen, als onderdeel van een brede welvaart, nu en in de toekomst.
Internationale context. In de commissievergadering werd een oproep gedaan om regionale
belangen niet ondergeschikt te laten zijn aan internationale afspraken, zoals de klimaatafspraken. Als college zijn we van mening dat de ontwerp-Agenda op een goede manier
schetst hoe mondiale en regionale opgaven met elkaar samenhangen en deze op een goede
manier vertaalt in strategieën gericht op het realiseren van de hoofddoelen voor de Waddenzee, respectievelijk het Waddengebied. We hebben hierover daarom geen opmerking opgenomen in onze reactie aan de minister.
Status van de Agenda voor het Waddengebied. In de commissievergadering is uitvoerig gesproken over de status van de Agenda. Met de Agenda worden geen taken of bevoegdheden overgedragen. De Agenda voor het Waddengebied 2050 moet gezien worden als een
beleidskader dat zelfbindend is voor de organisaties die de Agenda via een instemmingsverklaring onderschrijven. Deze 'zelfbinding' bestaat uit het zorgdragen voor de doorwerking
naar relevante beleidsvisies, uitvoeringsprogramma's en/of beheer. In het geval van de pro-
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vincie gaat het hierbij met name om de Omgevingsvisie (hierin is reeds de relatie met de
Agenda voor het Waddengebied gelegd) en daaruit voortvloeiende programma's. Wanneer
de Agenda voor het Waddengebied wordt vertaald in provinciale beleidsvisies of beleidsprogramma's (zoals de Omgevingsvisie en daaruit voortvloeiende programma's) kennen deze
visies of programma's hun eigen interne besluitvormingsproces met al dan niet een rol voor
Provinciale Staten. De FNP-fractie verzocht het college om in haar reactie te benoemen dat
de reactie een reactie is van het college en dat de politieke werkelijkheid kan veranderen. Als
college zijn we van mening dat deze nuance al voldoende is verwoord in de ontwerp-Agenda
en de concept-instemmingsverklaring, maar we hebben in aanvulling daarop in onze reactie
aan de minister vermeld dat voorliggende reactie tot stand is gekomen na raadpleging van
Provinciale Staten.
Vergelijking Omgevingsvisie. Naast de opmerkingen die voortkomen uit de bespreking in de
commissievergadering, hebben we nog twee andere opmerkingen gemaakt in onze reactie
aan de minister. Deze opmerkingen vloeien voort uit een vergelijking van de tekst van de
provinciale Omgevingsvisie met die van de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied. De
eerste opmerking betreft het feit dat de ontwikkeling van nieuwe windenergieclusters in Fryslán niet aan de orde is. De tweede opmerking gaat over de bijdrage die kwelders kunnen
leveren aan de energietransitie.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Fryslán,

drs. A.A.M. Brok, vo

, de loco-voorzitter

RTE.
MBA MCM secretaris
Riemersma,
voor deze, de loco-provinciesecretaris
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: Reactie op de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen - Wijbenga,
Het Bestuurlijk Overleg (BO) Waddengebied stemde op 9 juli jongstleden in met het vrijgeven van de ontwerp-Agenda voor een periode van formele consultatie. In uw brief van 9 juli
verzocht u ons om voor 1 oktober te reageren op de ontwerp-Agenda en aan te geven of we
op de Toogdag van 17 november de instemmingsverklaring willen ondertekenen. Bij deze
maken we graag onze reactie aan u kenbaar. Onze reactie is tot stand gekomen na raadpleging van Provinciale Staten.
Allereerst willen we opmerken dat we blij zijn dat er na enkele jaren van voorbereiding nu
een ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 ligt. Het is ons inziens een prestatie van
formaat dat een zo grote groep partijen zich verbindt aan de hoofddoelstellingen ten aanzien
van de Waddenzee en het Waddengebied, en aan de strategieën en samenwerkingsafspraken om deze doelen te realiseren. We danken u hartelijk voor de coördinerende rol die u en
uw ministerie hierin gespeeld hebben.
Het Waddengebied is een gebied met unieke natuur- en landschappelijke kwaliteiten. We
vinden het van groot belang deze kwaliteiten te beschermen en te versterken. En om met
deze kwaliteiten als basis te werken aan een verdere ontwikkeling van het Waddengebied
waarin het goed wonen, werken en recreëren is, nu én in de toekomst.
Alhoewel er de komende jaren nog vele ingewikkelde vraagstukken om een oplossing vragen, vormt de ontwerp-Agenda wat ons betreft een waardevol vertrekpunt om deze oplossingen te vinden. De in de ontwerp -Agenda geformuleerde leidende principes en ruimtelijke
vertrekpunten bieden hiervoor bovendien bruikbare handvatten.
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Een enkele passage uit de tekst van de ontwerp-Agenda geeft ons aanleiding voor een inhoudelijke opmerking:
• Met tevredenheid constateren we dat de ontwerp-Agenda onomwonden benoemt dat de
hoofddoelstelling voor de Waddenzee (bescherming en ontwikkeling van de natuur en
behoud van het open landschap) onverminderd van kracht is. Met ons hechten ook verschillende fracties uit Provinciale Staten van Fryslán groot belang aan deze doelstelling
en aan de realisatie en monitoring ervan. Voor de realisatie van de doelstelling vinden we
de uitwerking van het leidend principe 'economie en ecologie versterken elkaar', zoals
aangekondigd in hoofdstuk 7 (onderdeel 'handelen vanuit ecologische principes') van
groot belang. Hiermee wordt ons inziens invulling gegeven aan een proces waarin partijen in een vroeg stadium van initiatieven in gesprek gaan over de vraag of en, zo ja, hoe
natuurbescherming en -ontwikkeling samen kan gaan met (economisch) medegebruik.
Het Omgevingsberaad Waddengebied speelt hierin wat ons betreft een belangrijke rol,
onder andere door het zwaarwegende advies dat zij kan geven aan het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.
• Paragraaf 4.3 beschrijft de opgaven, dillema's en strategieën ten aanzien van een goede
en betrouwbare bereikbaarheid van het Waddengebied. Hoewel de tekst dit wat ons betreft al impliceert, vragen we u in de definitieve tekst ook specifiek het belang te benoemen van de vaarverbinding van de Waddenzee met het IJsselmeer, via Kornwerderzand,
en de relatie met de jachtbouw -industrie aan de IJsselmeerkust.
• We onderschrijven het ruimtelijk vertrekpunt (vertrekpunt 4, pagina 30) gericht op het
clusteren van grote economische opgaven en energieopgaven, om zo de open ruimte, de
rust en de duisternis van de Waddenzee te beschermen. In paragraaf 4.2 en 4.7 is deze
cluster/vensterbenadering verder uitgewerkt en wordt, onder andere, de industriehaven
Harlingen en de Kop van de Afsluitdijk genoemd als mogelijkezoekgebieden voor windmolens. We hechten eraan te vermelden dat het ontwikkelen van een nieuw windenergiecluster in Fryslán, afgezien van het reeds geplande windpark Nij Hiddum-Houw, op dit
moment niet opportuun is gelet op ons bestuursakkoord, onze Verordening Ronnteen
Omgevingsvisie. We verzoeken u daarom de tekst hierop aan te passen.
e Paragraaf 4.7 richt zich voor wat betreft de economie van de Waddeneilanden op recreatie en toerisme. Deze focus is begrijpelijk, maar ook kwetsbaar. We geven u daarom in
overweging om een zinsnede in deze paragraaf te wijden aan de uitdaging om te zoeken
naar mogelijkheden voor verbreding van de economie van de Waddeneilanden. In zijn
algemeenheid vinden we het, samen met verschillende fracties van Provinciale Staten
van Fryslán, van groot belang dat de economie van het Waddengebied zich kan blijven
ontwikkelen, als onderdeel van een brede welvaart in het Waddengebied, nu en in de
toekomst.
O In zijn algemeenheid wordt in hoofdstuk 2 van de ontwerp-Agenda gesproken over het
gebruik van oude gasvelden en de bijbehorende infrastructuur voor het balanceren van
het energienet, transport en opslag van waterstof en opslag van energie en CO2 als
grondstof. Wij vinden, evenals Provinciale Staten van Fryslán, ondergrondse opslag van
CO2 op Fries grondgebied onwenselijk vanwege de mogelijkheid van calamiteiten bovengronds. We hebben dit opgenomen in onze Omgevingsvisie. We verzoeken u dit op
te merken in bedoelde tekstpassage in de Agenda voor het Waddengebied.
O In paragraaf 4.8, kopje Diepe delfstoffen is naar aanleiding van de informele consultatie
de volgende zinsnede opgenomen: "...zullen partijen, daar waar zich kansen voordoen,
zich inzetten om de winning van diepe delfstoffen waar mogelijk eerder te beëindigen".
Provinciale Staten van Fryslán hechten hieraan veel belang. We zijn daarom blij met deze toevoeging. Door de plaats van deze passage in de tekst (onderdeel van strategie 4)
lijkt deze uitsluitend betrekking te hebben op gaswinning. Wat ons betreft heeft de pas-

-2/ 3-

Ons kenmerk.

01794472

<
Pung"01

COn

(i)

,

provinsje fryslán
provincie fryslán
sage echter betrekking op zowel gas- als op zoutwinning. We verzoeken u daarom een
redactionele aanpassing te doen die dit verduidelijkt.
De ontwerp-Agenda gaat op meerdere plekken in op biobouwers, kweldervorming en
dergelijke. In onze Omgevingsvisie benoemen we de bijdrage die kweldervorming kan leveren aan de energietransitie (door het vastleggen van CO2).Deze relatie legt de Agenda voor het Waddengebied (nog) niet. We doen u de suggestie deze relatie alsnog te benoemen.
In zijn algemeenheid zijn we positief over de ontwerp-Agenda en voornemens om in het najaar de instemmingsverklaring te ondertekenen. Een definitief besluit hierover nemen we
graag op basis van de definitieve tekst van de Agenda voor het Waddengebied waarin alle
reacties uit de formele consultatie verwerkt zijn.
Als Waddenprovincies werken Noord-Holland, Fryslán en Groningen al jaren samen aan de
duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. Belangrijke provinciale instrumenten daarvoor zijn het Waddenfonds en het interprovinciaal Investeringskader Waddengebied. Om de
betekenis van deze inzet voor het Waddengebied te vergroten, werken we de komende jaren
graag met Rijk en andere betrokkenen aan een duurzame kennishuishouding voor het Waddengebied en aan het bundelen van verschillende investeringsstromen vanuit Rijk en regio
waar dit effectief is.
Ten slotte: we zien uit naar een voortzetting van de constructieve samenwerking met Rijk,
provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het
uitwerken en uitvoeren van de Agenda.
Hoogachtend,
Gedeputeerde

tatenivkin Fryslán,

voor\de», de lod-o-voorzitter
drs. A.A.M. Brok, voorz

R.E. BouiuS---Riemersma, MBA MCM, secretaris
voor deze,de loco-provinciesecretaris
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