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Partijen, zijnde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; de provincies 
Groningen, Fryslân, Noord-Holland; het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip 
Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s; de gemeenten Texel, Vlieland, 
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog; de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Sûdwest 
Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Het Hogeland, Delfzijl, Oldambt; 
vertegenwoordigers van de visserij [p.m. opsomming]; de havenbedrijven aan de waddenkust 
[p.m. opsomming]; vertegenwoordigers uitde Coalitie Wadden Natuurlijk [p.m. opsomming], 

Overwegende dat: 

− De Waddenzee de unieke status heeft van UNESCO Werelderfgoed: het is het grootste 
intergetijdengebied ter wereld is en het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-
Europa;  

− Behoud en herstel van de ecologische waarden van het Waddenzee en het Waddengebied 
nieuwe kansen biedt voor duurzaam medegebruik;  

− Ontwikkelingen op het gebied van o.a. klimaatverandering, energietransitie, economische 
ontwikkeling en recreatie leiden tot nieuwe opgaven en kansen. Bescherming en ontwikkeling 
van de waarden van het Waddengebied komen het beste tot zijn recht komen als alle partners 
vanuit hetzelfde langetermijnperspectief en vanuit een goed begrip van elkaars belangen 
bijdragen aan oplossingen voor deze maatschappelijke opgaven. 
 

Verklaren:  

 Zich verbonden te voelen met de ambities van een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied 
in 2050; 

 Het langetermijnperspectief van de Agenda voor het Waddengebied 2050, en de beschreven 
kernwaarden, te onderschrijven; 
 

 De hoofdoelstelling voor de Waddenzee te onderschrijven zijnde: 
• Een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied,  
• Het behoud van het unieke open landschap; 
 

 De hoofddoelstelling voor het Waddengebied te onderschrijven zijnde: 
• De natuur is en blijft van wereldklasse en ontwikkelt zich verder, in samenhang met de 

natuur over de grens 
• De unieke waarden van het landschap en het cultureel erfgoed blijven behouden en 

ontwikkelen zich verder.  
• In het Waddengebied is het goed, veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren. 
• De economische sectoren excelleren, in de context van het Werelderfgoed Waddenzee. 

  
 

 De Agenda voor het Waddengebied 2050 en de daarin opgenomen uitvoeringstrategieën te 
gebruiken als richtsnoer bij eigen besluitvorming en handelen binnen de grenzen van de eigen 
verantwoordelijkheid van iedere organisatie; 

 Wanneer deze de ambities van de Agenda doorkruisen, in overleg met andere partijen gaan 
hoe de strijdigheid kan worden vermeden, en gezamenlijk tot oplossingen te komen; 

 
 De ecologische principes, samen met de andere ‘leidende principes voor handelen’ en de 

‘ruimtelijke vertrekpunten’, zoals genoemd in de Agenda voor het Waddengebied 2050, als 
uitgangspunt te nemen voor de onderlinge samenwerking en activiteiten; 

 In gesprek te blijven met elkaar en voor elkaar aanspreekbaar te zijn op de afspraken uit deze 
verklaring.  

 Zich vanuit eigen kracht en mogelijkheden bij te dragen aan de uitvoering van de Agenda voor 
het Waddengebied 2050 en de doorwerking daarvan binnen het eigen beleid; 

 Als eerste stap daarin bij te dragen aan het opstellen van het gezamenlijke 
Uitvoeringsprogramma. Deze bevat ook als onderdeel de Kennisagenda die onder andere ook 
onderzoek zal agenderen ten behoeve van verdere dialogen en maatregelen die voortvloeien 
uit de Agenda. De ondertekenende partijen spannen zich in om de realisatie van het 
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uitvoeringsprogramma mogelijk te maken door inzet van personeel, financiële middelen of 
anderszins. De organisatie, en het trekkerschap van specifieke onderdelen van het 
uitvoeringsprogramma wordt nader ingevuld door de organisaties die initiatieven hebben 
aangedragen, mede in overleg met het Omgevingsberaad en bekrachtigd in het BO 
Waddengebied. 
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