
‘Het beschermen en ontwikkelen van een robuust en veerkrachtig natuurgebied, waarin ook
op een gezonde manier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden’. Dát is de ambitie
voor het nieuwe Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan).

Het B&O-plan is een gezamenlijk plan voor hetWaddengebied van rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen, vertegenwoordigd in het Regionaal CollegeWaddengebied. Bij het opstellen van
dit plan is de planologische kernbeslissing Derde NotaWaddenzee (PKB) leidend. De PKB gaat uit
van voorrang voor de natuur met beperkt menselijk medegebruik in deWaddenzee. Het B&O-plan
combineert het rijksbeleid met het beleid en de wensen van de regio en omvat de actuele thema’s
die spelen in hetWaddengebied. Het houdt ook rekening met het EU-beleid zoals de Kaderrichtlijn
Water en Natura 2000.

Het B&O-plan werkt de koers uit in vier themagroepen die onderling samenhangen: Ecosysteem,
habitat en soorten, Klimaat en energie, Landschap en cultuurhistorie, Wonen, werken en
recreëren.De belangrijkste uitgangspunten van het plan zijn: werken aan robuuste veerkracht en
duurzaamheid, ontwikkelingsgerichtheid en maatwerk. Het B&O-plan geeft aan wat de overheden
aan kansen zien voor het gebied, welke koers zij willen varen, en welke afspraken er zijn.

Kansen
• Een rijke zee met een goede waterkwaliteit die volop ruimte biedt aan de ontwikkelingskansen

van flora en fauna. Een robuust waddensysteem, veerkrachtig, met ruimte voor medegebruik
voor bijvoorbeeld visserij en natuurbeleving.

• Veiligheid voor de bewoners door tijdig op de verwachte klimaatverandering te anticiperen
via bijvoorbeeld dynamisch duinbeheer. Een innovatieve energiesector die inspiratie biedt
voor florerende onderzoeks- en kennisinstituten en energiebesparing op lokaal niveau.

• Een karakteristiek aantrekkelijk woon- en leefgebied met een eigen identiteit en oog voor
natuurbehoud, landbouw en toerisme en recreatie.

• Ruimte en natuur zorgen samen met sociale voorzieningen voor een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven. Een innovatieve landbouw- en visserijsector kent een
effectieve bedrijfsvoering en benut mogelijkheden die agrotoerisme of streekgebonden
producten bieden.

Léven in de Wadden:
samenvatting



Koers
• Zeestromingen en transport van zand en slib zijn cruciaal voor het voortbestaan van de

Waddenzee. Zij vormen via het getij de motor voor voeding van het ecosysteem. Een
natuurlijke ontwikkeling van geulen en platen hoort hierbij.

• Ook bij een stijgende zeespiegel wordt de veiligheid van de bewoners gewaarborgd en de
biodiversiteit van hetWaddengebied behouden.

• Het samenspel van mens en natuur vormt landschap en cultuur. Dit is een essentieel
onderdeel van de identiteit van het waddengebied.

• Meer innovatieve landbouw en duurzame visserij, én het stimuleren van de
plattelandseconomie is noodzaak.

Afspraken
• De bereikbaarheid van havens en eilanden wordt gewaarborgd. Incidenteel kan daarvoor in de

natuurlijke ontwikkeling van geulen en platen worden ingegrepen. Verjonging en versterking
van duinsystemen en herstellen van kwelders blijft nodig. Herstel van verbindingen tussen
zoet en zout water ten behoeve van bijvoorbeeld trekvissen is gewenst.

• Onderzoek nieuwe methoden van kustverdediging. Houd rekening met te veel of te weinig
water vanuit het achterland, de vaste wal. Gebruik voor een duurzame energievoorziening het
bestaande energie-akkoord Noord Nederland en de plannen uit hetWaddengebied zelf.
Bespaar energie met de huidige technieken en stimuleer onderzoek en innovatie.

• Beheer en behoud het maritiem-archeologische en cultuurhistorische erfgoed en gebruik dit
voor recreatie en educatie. Accentueer bij bebouwing de verschillen, laat een haven een haven
en een stad een stad zijn. Koester de duisternis; verlicht alleen waar en wanneer nodig.

• Zorg voor impulsen in de macro-economie in de vier grote havens, die zich bovendien kunnen
specialiseren in marktsegmenten waarin zij uitblinken. Investeer in bereikbaarheid, onderwijs
en kennis. Duurzame visserij heeft de toekomst. Jaag de ontwikkeling van aquacultures aan.
Stimuleer gezamenlijke promotie en informatievoorziening in hetWaddengebied wat betreft
toerisme.Werk aan een respectvolle beleving en bescherming van de natuur bij vaarrecreatie.

Tot slot
Dit is een samenvatting van ‘Léven in deWadden, Deel A’ van het B&O plan, een plan van alle
overheden. Deel B wordt een verzameling van plannen die meer in detail aangeeft hoe het beheer
er uit gaat zien. Deel C is het uitvoeringsdeel. De afspraken uit deel A worden hierin later
uitgewerkt in maatregelen en projecten. Uitvoering van de plannen volgt tussen 2009 en 2020.


