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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

23 juni 2021 

Agendapunt 
 

Evaluatie Waddenfonds en concept Uitvoeringskader 

Korte titel motie 
 

Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee 
verminderen 

De Staten,  
 
constaterende dat 
 

- Het Waddenfonds door de commissie Meijer in eerste instantie is geïnitieerd om de 
teloorgegane natuur- en landschapswaarden in het Waddengebied als gevolg van 
(externe) bedreigingen te compenseren;  

- Het eerste hoofddoel van het Waddenfonds is. Het vergroten en versterken van de 
natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.  

- Het Waddenfonds als tweede hoofddoel heeft: “Het verminderen of wegnemen van 
externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee.” 

- Er door het Rijk voor diverse economische activiteiten in de Waddenzee 
vergunningen worden afgegeven; 

 
overwegende dat 
 

- Deze activiteiten bijdragen aan het toenemen van de externe dreigingen voor de 
natuur in de Waddenzee; 

- In het evaluatierapport ‘Koers houden in een zee van mogeljkheden’‘wordt 
geconstateerd dat1: “er nog nauwelijks sprake is van het verminderen of wegnemen 
van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee,” 

 

spreken haar mening uit 
 
dat ondanks dat het Waddenfonds projecten financieel mogelijk maakt en ondersteunt de 
natuurwaarden in de Waddenzee nog steeds onder grote druk staan 
 

- We constateren dat in het evaluatierapport  ‘Koers houden in een zee van 
mogeljkheden’; staat dat het niet lukt om op hoofddoel 2: ’het verminderen en 

 
1 p.69 en 91 Eindrapport Evaluatie Waddenfonds 
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wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de 
Waddenzee’ genoeg resultaat te boeken;  

- We vinden het tegenstrijdig dat aan de ene kant vergunningen door het Rijk voor 
‘externe bedreigingen’ worden verstrekt en de provincies aan de andere kant via 
het Waddenfonds proberen die bedreigingen te verminderen;  
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  
 

• Het Rijk dringend te verzoeken (daarbij verwijzend  naar deze uitspraak van de 
Staten van Fryslân) te stoppen met het verstrekken van vergunningen voor gas- en 
zoutwinning in de Waddenzee, de aanleg van kabels op ecologisch gezien 
onwenselijke tracés door het Wad en onder Schiermonnikoog, het toelaten van 
lozingen door een gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden die de 
natuur op het Wad belasten;   

• Er bij de uitvoering van het resterende deel van het Waddenfonds op aan te 
dringen deze externe bedreigingen extra aandacht te geven. 

 

en gaan over tot de orde van de dag 
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