
         In te vullen door de voorzitter

MOTIE M - 312

Titel motie : Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee verminderen

Datum PS : 30 juni 2021

Onderwerp : Concept Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 en Evaluatie Waddenfonds 

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld 
onderwerp,

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 mogelijkheden’ wordt geconstateerd dat: 
‘er nog nauwelijks sprake is van het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van 
de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee’1;

spreken als hun 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 mogelijkheden’ staat 
dat het niet lukt om op hoofddoel 2 ’het verminderen en 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 een brief te sturen namens de Staten met het verzoek (daarbij verwijzend naar deze 
uitspraak van de Staten van Groningen) te stoppen met het verstrekken van vergunningen 

1 p.69 en 91 Eindrapport Evaluatie Waddenfonds



voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee en 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. 

Nadja Siersema, GroenLinks
Richart Joling, PvdA
Henk Hensen, SP
Johan ten Hoove, 50 PLUS
Jurgen Elshof, D66


