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Programma Waddenzeehavens 
 
Programma Waddenzeehavens is gekoppeld aan het Bestuurlijk statement Waddenzeehavens 
(herbevestigd op 20 november 2013) en werkt voor de Raad van Advies Waddenzeehavens.  
 
In de PKB Waddenzee – dat is de Derde Nota Waddenzee (januari 2007) die nu geldig is – schetst het rijk 

het volgende ontwikkelingsperspectief voor de waddenhavens: 

"De Waddenzeehavens hebben zich duurzaam ontwikkeld op een wijze die recht doet aan hun 

specifieke ligging en mogelijkheden. Hierbij hebben de havens zich op een afgestemde manier 

gedifferentieerd en gespecialiseerd." 

Vanaf 2012 werken de havens volgens één gedeelde visie, verwoordt in de koersnotitie 

Waddenzeehavens, de visie is breed verankerd in de ‘waddenwereld’ met waardering vanuit de  

natuurbescherming. De Raad van Advies is een samenwerkingsorganisatie die de uitwerking van de 

koersnotitie ter hand neemt. De Raad wordt geleid door Tineke Netelenbos. 

Wat is bereikt in twee en half jaar samenwerking 

Waddenzeehavendebatten 
Op het eerste Waddenzeehavendebat op 

11 juni 2012 presenteerde de voorzitter 

van de Raad de gezamenlijke koers van de 

Waddenzeehavens, met een viertal 

kernpunten. Tijdens het debat gaven de 

Waddenzeehavengemeenten een 

bestuurlijk statement af, dat op het tweede 

Waddenzeehavendebat van 20 november 

2013 werd herbevestigd. 

Waddenzeehavens 
De havens ontwikkelen hun haventerreinen zelf, maar op verzoek ondersteunt programma 

Waddenzeehavens. De ondersteuning wordt bijvoorbeeld geboden in de vorm in de vorm van 

werkateliers, of bij de indiening van Waddenfonds projecten. Inmiddels zijn een tiental projecten in 

uitvoering of afgerond (zie ook www.waddenzee.nl ). Het programma ontwikkelt waddenzeebrede 

onderdelen, momenteel het programma Building with Nature Waddenzeehavens (met Ecoshape) en 

Ecoportcertificering voor alle Waddenzeehavens. Ook ondersteunt het programma specifieke milieu 

maatregelen, zo wordt op dit moment gewerkt aan innovaties bij oliebestrijding in ondiepe delen van de 

Waddenzee of innovaties bij baggeren. Ten slotte zet het programma zich in voor de belangen van de 

havens in Waddenzee brede onderwerpen, zoals de gebiedsagenda Waddengebied, Beheerautoriteit 

Waddenzee of Investeringskader Waddenzee. 

 

Kernpunten Koers Waddenzeehavens 

Specialiseren op basis van ’natuurlijke’ economische kracht 

− Gaan voor energietransitie 

− Vol inzetten op Topsectoren 

Unesco-havens 

− Havenontwikkeling en natuurontwikkeling gaan hand in hand 

− Baggeren speelt in op slibhuishouding Waddenzee 

− Milieubewust gevoerde havenbedrijven 

Gezamenlijk profileren 

Samenhang bieden voor een Havenprogramma Waddenfonds 

Organisatie 

 

http://www.waddenzee.nl/
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Meer informatie:  www.waddenzeehavens.nl 

Mail of bel met Arjen Bosch 06 54 604 919,   arjen.bosch@delaar.com  

http://www.waddenzeehavens.nl/
mailto:arjen.bosch@delaar.com

