
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

    

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

 

 

 

    Directie Regionale Zaken 

Geachte Voorzitter, 
 
Op 13 december 2007 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorgenomen aanmelding 
van de Waddenzee voor de werelderfgoedlijst van UNESCO (Kamerstuk 29684, nr. 62).  
Met deze brief informeer ik u, conform het verzoek van de vaste commissie voor LNV van 
16 januari 2008 (kenmerk 08-LNV-B-02) over de stand van zaken rond de voorgenomen 
aanmelding.  
 
Nieuwe situatie 
De senaat van de deelstaat Hamburg heeft tijdens haar zitting op 15 januari jl. besloten 
het Hamburgse deel van het te nomineren gebied, het Nationaal Park Waddenzee van 
Hamburg, niet voor te dragen voor de werelderfgoedlijst. Dit gebied maakt ongeveer 1% 
uit van het totale door Duitsland en Nederland te nomineren gebied. De belangrijkste 
reden is dat Hamburg eerst de verdieping van de Elbe wil afwachten, omdat men ieder 
risico wil uitsluiten dat de belangen van de zeehaven ook maar enigszins zouden worden 
beperkt. Het betreft een voorgenomen activiteit die is beschreven in het nominatiedossier, 
evenals het daarbij behorende afwegingskader. De verdieping zal overigens plaatsvinden 
buiten het te nomineren gebied.  
 
Hamburg ondersteunt echter nog steeds wel het concept om de Waddenzee voor te 
dragen als werelderfgoed en geeft aan dat aansluiten op een later moment mogelijk is. 
 
In sommige nieuwsberichten is een link gelegd tussen de positie van Hamburg en die van 
Denemarken. Het gaat echter om twee verschillende situaties. Denemarken heeft twee 
jaar geleden al aangegeven niet mee te doen met de nominatie, omdat Denemarken eerst 
de discussie over de Deense Waddenzee als Nationaal Park wil hebben afgerond.  
 
Draagvlak voor nominatie 
De deelstaten Sleeswijk-Holstein en Nedersaksen en de Duitse Bondsregering zowel 
mondeling als schriftelijk verzekerd dat zij de nominatie zonder Hamburg willen 
doorzetten en dat zij er alles aan willen doen deze voorgenomen nominatie tot een goed 
einde te brengen (bijlage 1). 
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Ik heb de partijen in de Waddenregio geïnformeerd over de nieuw ontstane situatie.  
Het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (waarin betrokken provincies, 
gemeenten, waterschappen en departementen zijn vertegenwoordigd) heeft aangegeven, 
dat het er voorstander van is dat de nominatie nu wordt voortgezet. 
De Klankbordgroep Waddenzee Werelderfgoed, met daarin vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, de recreatiesector en natuurbeschermings- en natuurbeheerorganisaties (zie 
hiervoor ook mijn brief van 13 december jl., Kamerstuk 29 684, nr. 62, bijlage 1), heeft aan 
mij een duidelijk signaal afgegeven dat nu moet worden doorgegaan met de nominatie 
volgens het oorspronkelijke tijdpad. Belangrijke spelers in het gebied zoals de NAM, de 
Kamers van Koophandel, VNO-NCW Noord, MKB Noord en de Noordelijke Zeehavens/ 
Groningen Seaports hebben bevestigd dat zij aanmelding van de Waddenzee nog steeds 
steunen.  
 
Ik hecht eraan om nogmaals te benadrukken dat de werelderfgoedstatus geen extra 
regelgeving of juridische beperkingen oplegt. Uit de expliciete steun van genoemde 
organisaties leid ik af dat zij hierover ook niet bezorgd zijn. 
 
Conclusie 
Met de steun van Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen en de Bondsregering én met de steun 
van de regio heb ik besloten de nominatie door te zetten volgens het oorspronkelijke 
tijdpad. 
 
Het nominatiedossier is aangepast aan de nieuwe situatie, waarbij het deel van Hamburg 
(nl. het Nationaal Park Waddenzee van Hamburg) geen deel uitmaakt van het te 
nomineren gebied. Materieel betekent dit een beperkte aanpassing van het dossier.  
De uitzonderlijke universele waarden en de integriteit van het gebied blijven 
onverminderd van kracht en de beschrijvingen van het nu te nomineren gebied en de 
activiteiten die daarin plaatsvinden zijn ongewijzigd gebleven. 
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