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De waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generatie, hierna ook ‘de Ombudspersoon’, maakt
deel uit van het Lab Toekomstige Generaties, hierna ook ‘het Lab’(1). Het Lab is in 2018 opgericht met
als doel dat in 2050 iedereen het welzijn van toekomstige generaties meeweegt in belangrijke
beslissingen. De Ombudspersoon valt onder de agenderende en toetsende functie van het Lab. Hij
of zij oordeelt ieder jaar over een of meer door het Lab geselecteerde kwesties en bij het
publieksloket van het Lab ingediende kwesties of klachten. De Ombudspersoon onderzoekt en
beoordeelt voor iedere kwestie of klacht de impact van ons doen of nalaten nu op het welzijn van
toekomstige generaties. Bij dit oordeel kan de Ombudspersoon aanvullend advies geven.

Deze kwestie “Het Nederlandse Waddengebied” is de eerste kwestie die aan de Ombudspersoon is
voorgelegd vanuit het Lab. De vraagstelling is:

HOOFDSTUK 1: 
Inleiding

Beschermen wij het Waddengebied voldoende voor toekomstige generaties?
Hoe ziet de mooiste mogelijke toekomst voor de Waddenzee er uit?
Zou het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee bijdragen aan het
doorgeven van de mooiste mogelijke Waddenzee aan toekomstige generaties?

1.
2.
3.

Waarom het Waddengebied als kwestie? 
Het Lab was al eerder gewezen op het Waddengebied: het gebied wordt geprezen en beoordeeld als
‘Mooiste natuurgebied van Nederland’(2). De Waddenzee is bovendien ‘Werelderfgoed’ en het doel
van toekenning van dit predicaat is om erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de
mensheid, beter te kunnen bewaren voor toekomstige generaties(3). We hebben dus in Nederland
unieke natuur, waarvan we erkennen dat we die willen bewaren voor toekomstige generaties.

Los van meer algemene zorgen voor het gebied, van klimaatverandering via gasboringen en
zoutwinning tot overbevissing, vond begin 2019 een ramp plaats voor het gebied: de ramp met
containerschip MSC Zoe, dat in een storm 342 containers verloor. Daardoor spoelden grote
hoeveelheden producten en met name plastic korrels aan op verschillende Waddeneilanden. Begin
2020 was er weer een schip dat in een storm vlakbij de Waddeneilanden containers verloor. De meer
algemene vraag binnen het Lab werd toen ineens heel specifiek voor de Ombudspersoon:
Beschermen wij het Waddengebied voldoende voor toekomstige generaties?

1 Deze uitspraak wordt gedaan door de waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties als onderdeel van het Lab Toekomstige
Generaties. Zie de website van het Lab: www.LabToekomstigeGeneraties.nl 
2. De uitslag van deze publieksverkiezing werd eind oktober 2016 in De Wereld Draait Door bekend gemaakt, zie bijv:
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/31/wadden-verkozen-tot-mooiste-nederlandse-natuurgebied-a1529399
3. Zie bijvoorbeeld de website van UNESCO Nederland: https://www.unesco.nl/nl/dossier/werelderfgoed
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Onderbouwing
De Ombudspersoon is tot een uitspraak gekomen op basis van de navolgende stappen:(i) het uitvoeren van een
feitenonderzoek, juridisch en beleidsonderzoek(4); (ii) het vanuit het Lab ontwerpen en inzetten van een ‘Weg van de
Kwestie’ (zie hieronder), (iii) het organiseren van een inlevingsoefening betreffende mogelijke ideale
oplossingsrichtingen door een ToekomstRaad (zie hierna in hoofdstuk 8), (iv) het formuleren van een hypothese voor
mogelijke oplossing(en); en (v) het doen van onderzoek naar internationale voorbeelden en vergelijkbare
mogelijkheden onder Nederlandse  wet- en regelgeving(5).

Hypothese voorgelegd aan de ToekomstRaad
Bij deze kwestie gaat het om het Nederlandse Waddengebied en de Waddenzee. Dat is een uniek natuurgebied en deels
door UNESCO erkend als Werelderfgoed. Vanuit de voorbereidende studies, analyses en de inlevingsoefening door de
ToekomstRaad kwam de volgende hypothese naar voren: “Draagt het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de
Waddenzee bij om te komen tot de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige generaties?”.

“Het Waddengebied is een internationaal erkend natuurgebied, 
om dit werelderfgoed te beschermen zou het voorzorgsprincipe leidend moeten zijn”

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) 
bij de presentatie van een advies van de OVV op 25 juni 2020 “Omvaren om de Wadden te sparen”(6).

4. Daarbij zijn diverse vormen van onderzoek toegepast, waaronder doctrinal research en kwalitatief onderzoek door middel van interviews en bijeenkomsten
met experts en stakeholders. Zie daarover de Toolbox Academische Onderzoeksmethoden, waarvan op de website van het Lab TG een samenvatting staat.
5. Voor een overzicht van deze relevante wet en regelgeving, het mandaat van de Ombudspersoon Toekomstige Generaties en de ‘Weg van de kwestie’,
verwijzen wij naar de website van het Lab: www.LabToekomstigeGeneraties.nl
6. Quote uit een artikel in NRC op 26 juni 2020: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/26/omvaren-om-de-wadden-te-sparen-a4004136

Figuur 1. De weg van de kwestie door Lisa Dröes
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Het behoud van de unieke natuur van het Nederlandse Waddengebied voor toekomstige generaties
wordt in deze kwestie onder de loep genomen. Met name wordt ingegaan op de vraag of, en in
hoeverre, de huidige bestuursstructuren en inrichting van het Waddengebied dit doel voldoende
waarborgt in theorie en praktijk.

1. Beschermen wij het Waddengebied voldoende voor toekomstige generaties?

Gezien de veelheid aan wetenschappelijke publicaties en overheidsstudies die wijzen op de
teloorgang van biodiversiteit in Nederland en de kwetsbare ecologie van de Waddenzee, is het
antwoord op de eerste vraag duidelijk: Nee, we beschermen het Waddengebied onvoldoende voor
toekomstige generaties; niet op papier, niet in de governance en niet in de praktijk. 

2. Hoe ziet de mooiste mogelijke toekomst voor de Waddenzee er uit?

De toekomstbeelden van de mooist mogelijke toekomst voor de Waddenzee in 2150 die we via de
ToekomstRaad en inleefoefening kregen, zijn welliswaar verschillend op detail niveau, maar
verrassend op elkaar lijkend. De perspectieven vanuit cultuur, daar wonen en werken, natuur en
bewustzijn en inrichting leverden toekomstbeelden op vanuit een gebied waarin in 2150 mensen
technologisch verder zijn ontwikkeld, maar in harmonie met de natuur leven. 

3. Zou het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee kunnen bijdragen
aan het doorgeven van de mooiste mogelijke Waddenzee aan toekomstige generaties?

Op deze vraag, en daarmee of het wenselijkheid is om rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee toe
te kennen, luidt het antwoord ‘Ja’. Het geven van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee zorgt
ervoor dat deze een eigen plek krijgt in ons bestuursrechtelijke systeem. Dat zal ervoor zorgen dat
de belangen van de Waddenzee zelf vertegenwoordigd zullen zijn in ons systeem. Zij zit dan ‘zelf’ aan
tafel waar onderwerpen worden besproken of besloten die haar raken. Als rechtspersoon kan de
Waddenzee zelf prioriteiten formuleren ten aanzien van gebruik van dit gebied. Het al dan niet
toelaten van vervuiling kan worden afgewogen tegen de belangen van het behoud van het
natuurschoon, alsmede de belangen van toekomstige generaties. De Waddenzee kan dan ook in
rechte optreden tegen partijen die haar rechten en integriteit schenden dan wel dreigen te gaan
schenden.

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving kunnen bedrijven hun onderneming onderbrengen in een
rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, zoals in een BV, NV of coöperatie. Daarnaast hebben
stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid. Voorts hebben de Staat,
provincies en gemeenten elk rechtspersoonlijkheid, alsook alle waterschappen. Er bestaan
daarnaast andere publiekrechtelijke rechtspersonen. Het toekennen of verlenen van
rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee zou dan ook redelijk eenvoudig te realiseren zijn. Daarvoor
zou bijvoorbeeld een variant van het waterschap, een 'natuurschap' kunnen worden gecreëerd. Dat
past, net als een waterschap, perfect in het Nederlandse rechtsstelsel.

HOOFDSTUK 2: 
Samenvatting van de kwestie en
de uitspraak
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Mandaat
Een dergelijk ‘Natuurschap Waddenzee’ of ‘Waddenschap’ dient dan een doelomschrijving te krijgen. Logischerwijs zou
deze dan moeten aansluiten bij diverse afspraken die Nederland heeft gemaakt in internationale verdragen,
samenwerkingen en beleid zoals ‘Natura2000’. Diepgaander onderzoek zou moeten worden gedaan naar de wijze,
waarop de natuurbelangen en de belangen van toekomstige generaties kunnen worden vormgegeven in de
oprichtingsdocumentatie van het Natuurschap Waddenzee. De doelomschrijving zou bijvoorbeeld kunnen luiden:

7. Motie Gemeente Noardeast-Fryslân, Omrop Fryslan. (2019). Noardeast-Fryslân stemt in met motie voor bijzondere rechten Waddengebied:
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/895902-noardeast-fryslan-stemt-met-motie-voor-bijzondere-rechten-waddengebied
8. Recentelijk zijn er voorstellen gelanceerd om ook de rivieren de Seine (Parijs, Frankrijk) en de Rhône (stroomt door Zwitserland en Frankrijk)
rechtspersoonlijkheid te geven. Zie de tweet van de loco burgemeester van Prijs hierover: https://twitter.com/danlert/status/1303632954116182016 en de
(Zwitserse) burgerbeweging die de Rhône van gletsjer to Middellandse Zee wil bescherming in het nieuws: https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/une-
association-demande-la-reconnaissance-dune-personnalite-juridique-au-rhone?id=11469263

Het beschermen, ondersteunen en herstellen van de ecologische integriteit van het ecosysteem
Waddenzee voor huidige en toekomstige generaties.

Governance – bestuurlijke inrichting
Voorts zal onderzoek moeten plaatsvinden naar de opties voor de bestuurlijke inrichting van het Natuurschap
Waddenzee: wie benoemt de bestuurders, welke taken en bevoegdheden krijgen zij en hoe dient de rechtspersoon om
te gaan met belangen en belanghebbenden? 

Bewoners Waddengebied
Voorts is het belangrijk dat dit idee door de mensen in het gebied wordt gedragen. Daarvoor dienen informatie en
inspraakbijeenkomsten te worden georganiseerd. De basis lijkt wel aanwezig, gezien de motie, die over dit idee in juli
2019 door de gemeente Noardeast-Fryslân is aangenomen. Deze gemeente ligt in het Waddengebied. De motie stelt
onder meer: “Op deze manier moet de Waddenzee een eigen juridische plek of identiteit krijgen in de maatschappij,
zoals een gemeente, waterschap of bedrijf”(7). 

Uitspraak
Uiteindelijk volgt, na een afweging van relevante feiten, wet- en regelgeving en de inspraak van de ToekomstRaad, de
uitspraak. Die luidt dat het Waddengebied onvoldoende beschermd wordt voor toekomstige generaties en dat het
toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee positief zal bijdragen om te komen tot de mooist mogelijke
Waddenzee voor toekomstige generaties.

Leeswijzer: Onderbouwing van de uitspraak
In de onderbouwing van deze uitspraak wordt hierna allereerst het geografische gebied gepresenteerd en wordt de
Werelderfgoedstatus besproken. Dan volgt een analyse van de bedreigingen waaraan het gebied bloot staat,
waaronder klimaatverandering. Diverse vormen van juridische bescherming van het gebied worden daarna op een rijtje
gezet, waarna de beleidsontwikkelingen en de ‘Beheerautoriteit  Waddenzee’ worden besproken, die recentelijk door de
Nederlandse regering is ingesteld. Daarna wordt ingegaan op de internationale trend om rechten of
rechtspersoonlijkheid aan een natuurgebied toe te kennen; bekend als ‘The Rights of Nature’. Wereldwijd groet het
aantal natuurgebieden waarin rechten aan de natuur zijn toegekend door nationale regeringen, lagere autoriteiten en
rechterlijke instanties (8). In deze uitspraak van de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties wordt
onderzocht of de Waddenzee beter beschermd zou kunnen worden voor toekomstige generaties als daaraan ook
rechten worden toegekend, net als dat bij andere gebieden gebeurt. Aan de Waddenzee kan bijvoorbeeld
rechtspersoonlijkheid worden toegekend, zodat het gebied ‘van zichzelf’ zou worden. Dit idee is als thema van de
inlevingsoefening voorgelegd aan de voor deze kwestie ingestelde ToekomstRaad. De inlevingsoefening bood een
interessante en creatieve blik op deze materie vanuit de toekomst. Tot slot volgt de uitspraak en enige aanbevelingen
aan de Nederlandse regering en beleidsmakers.



Het Waddengebied - geografische ligging en ecologische rijkdom 
Het Waddengebied is een uniek gebied in de wereld. Het is het meest ongerepte en meest
uitgestrekte natuurgebied in Nederland en het internationale Waddenzee gebied is het grootste
ononderbroken systeem van getijdenzand en slikken ter wereld. Het is een stuk wildernis, misschien
wel Nederlands’ enige echte wildernis; de natuurlijke processen worden in het grootste deel van het
gebied niet verstoord. 

Door het grote voedselaanbod en de verscheidenheid in leefgebieden, is de Waddenzee zowel
kraamkamer voor vissen als pleisterplaats voor trekvogels. Deze schakelfunctie is van internationaal
belang en beïnvloedt de natuur wereldwijd. Dit onder meer door de unieke ligging van de Europese
Waddenzee voor vele miljoenen trekvogels die op weg zijn naar overwinteringsgebieden. Ze slaan er
voedsel in en bouwen reserves op voor hun lange reizen.

Het Waddengebied is rijk aan biologische diversiteit, het gebied bevat duizenden soorten flora en
fauna. De Nederlandse Waddenzee is onderdeel van een groter gebied dat loopt tot en met
Denemarken; een van de negen grote waddengebieden in de wereld. Echter, veel van die andere
waddengebieden liggen in de tropen. Dergelijke tropische wadden bestaan vooral uit relatief kleine,
modderige platen, terwijl de Nederlandse wadden zijn opgebouwd uit grote zandige platen. Deze
platen bieden een grotere rijkdom aan voedsel (zoals schelpdieren en wormen) en zijn daarmee
een ideaal foerageergebied voor vogels. Ten opzichte van Waddengebieden in meer gematigde
zones is de Waddenzee ook uniek: het gebied blijft het hele jaar door toegankelijk, waar de meeste
andere 's-winters dicht vriezen.

Weer, wind en water creëren de mooiste wilde natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en
zandplaten, waar allerlei bijzondere dieren en planten leven. De Waddenzee zit vol met leven en leeft
zelf: tweemaal per dag komt de bodem van het wad boven het water van de Waddenzee uit. Het is
alsof ze twee keer per dag in- en uitademt.

De Waddenzee is vriend en vijand ineen: het water geeft en neemt. De Waddenkust en de Afsluitdijk
met erachter het IJsselmeer, vroeger de Zuiderzee, weerspiegelt de eeuwige worsteling tussen mens
en water en de ontstaansgeschiedenis van het land. Terpen en wierden vormen samen met
eeuwenoude dijken een indrukwekkend cultuurlandschap. Bewoond en bewerkt door eigenzinnige en
inventieve bewoners. Ze maken op ondernemende en vaak zorgvuldige manier gebruik van de
dynamiek van de natuur, leidend tot onder andere de herontwikkeling van de Afsluitdijk, de
Vismigratierivier en Holwerd aan Zee. Ook bestaan er diverse culturele initiatieven, zoals de jaarlijkse
festivals Into the Great Wide Open, Kiek over Diek en Oerol en de jaarlijkse conferentie Springtij (9).

Het Waddengebied is door het Nederlandse publiek recent uitgeroepen tot “Mooiste Natuurgebied
van Nederland” (10). Dit gebied is voor Nederlanders onmiskenbaar verbonden met uitwaaien,
weidsheid, het eilandgevoel, wadlopen en droogvaltochten. Het spotten van zeldzame vogels en
zeehonden zien.

HOOFDSTUK 3: 
Het Nederlandse Waddengebied
en Waddenzee UNESCO
Werelderfgoed gebied bedreigd

9. Uit de Merkgids Waddenzee Werelderfgoed 2018, download: https://docplayer.nl/106236981-Merkgids-waddenzee-
werelderfgoed.html
10. Zie: https://www.wadtodo.nl/nl/beleef-de-wadden/natuur-op-de-wadden
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Waddenzee UNESCO Werelderfgoed 
De Waddenzee is, samen met het Deense en Duitse deel van de Waddenzee, uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed
gebied (11). Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat zo bijzonder is, dat het wordt beschouwd als
onvervangbaar en uniek en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Werelderfgoed is erfgoed dat
is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Deze toekenning bevestigt dat de Waddenzee gezien moet
worden als van unieke en universele waarde voor de mensheid, dat we moeten doorgeven aan toekomstige generaties.
De Nederlandse Waddeneilanden vallen overigens buiten het gebied dat tot Werelderfgoed is verklaard. Zie figuur 2.

11. Zie: https://whc.unesco.org/en/list/1314/ en Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Christiaan Stokkermans‘Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee.
Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), 2020-1, pp 70-79.
12. Bron: http://www.waddensea-worldheritage.org/nl/waddenzee-werelderfgoed.

Figuur 2. UNESCO Werelderfgoed – Waddenzeegebied (12)

Het eigendom van de Waddenzee ligt voor het overgrote deel bij de Staat der Nederlanden. Relatief kleine delen van de
Waddenzee zijn in eigendom van (terrein beherende) organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
particulieren. Dit werelderfgoed gebied beslaat meer dan een miljoen hectare. Het Nederlandse Waddengebied bevat
op dit moment drie Nationale Parken. Een ervan, het Nationaal Park Duinen van Texel, heeft als ambitie om dit park ten
minste zo mooi als het nu is door te geven aan toekomstige generaties. De organisatie wil ervoor zorgen dat het park
wordt overgedragen in een staat die ten minste dezelfde kwaliteit, diversiteit en rijkdom heeft, als het nu is.
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In tegenstelling tot de Deense en Duitse delen van het Waddenzeegebied, heeft het Nederlandse deel geen nationale
parkstatus volgens de lokale wetgeving. De westelijke en noordelijke duinen op het Waddeneiland Texel, bijna het hele
Waddeneiland Schiermonnikoog en het Lauwersmeer zijn wel opgenomen in drie afzonderlijke nationale parken.

Toekomstige generaties: bedreigingen Waddenzee
De bescherming van de Waddenzee voor toekomstige generaties is niet eenvoudig. De Waddenzee wordt
geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen. Daarvan is klimaatverandering op termijn wellicht de grootste
bedreiging. Er wordt meer extreem weer verwacht, zwaardere stormen en zeespiegelstijging. Eilanden zullen hierdoor
afkalven en het is zeer de vraag of de opslibbing het tempo van zeespiegelstijging aan kan. Het risico bestaat dat de
Waddenzee zal verdrinken (13). Verder bedreigt opwarming van het water het huidige onderwaterleven en daarmee de
voedselvoorziening voor andere dieren zoals zeehonden, vogels en vissen. Andere bedreigingen zijn vervuiling, industrie
en visserij. Voorts ook: zoutwinning en winning van fossiele brandstoffen, waardoor de bodem van de Waddenzee daalt.

Begin januari 2019 werd nog een bedreiging duidelijk: containerschepen. Bij de MSC Zoe ramp vielen tijdens een storm
op nieuwjaarsavond 342 zeecontainers van het schip. In de weken daarna spoelden duizenden kilo's afval aan op de
Waddeneilanden en de Groningse en Friese vaste wal, veelal plastic spullen. Van de bijna 3500 ton aan containers en
inhoud is inmiddels zo’n 2500 ton opgeruimd.

De afhandeling van de gevolgen van de ramp met de MSC valt onder de regie van het Bestuurlijk Wadden Overleg+
(BWO+). Naast Rijkswaterstaat zitten in dit bestuursorgaan onder meer de Veiligheidsregio's Groningen en Friesland en
de Waddengemeenten. Ondanks dat de rederij MSC redelijk snel heeft aangegeven alle kosten te zullen vergoeden,
heeft zij toch meerdere verzoeken tot schadevergoeding afgewezen (14). 

Honderden vrijwilligers, militairen, boswachters en vissers hebben geholpen met het opruimen en het schoonmaken van
de stranden en de zee. Tonnen aan speelgoed, piepschuim en plastic zijn verwijderd, maar er blijft nieuw afvalmateriaal
aanspoelen. Er zijn daarbij vooral grote zorgen over piepschuim en plastic dat in kleine delen uiteen valt.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar de toedracht van de ramp. Vooruitlopend op het rapport,
werd eind oktober 2019 al een tussentijdse waarschuwing geuit (15):

13. Zie bijvoorbeeld https://www.trouw.nl/nieuws/help-de-wadden-verdrinken~b389bb06/
14. Zie https://www.lc.nl/friesland/Minister-Schouten-snel-oplossing-voor-opruimkosten-MSC-Zoe-24231474.html
15. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15528/onderzoeksraad-geeft-tussentijdse-waarschuwing-voor-vaarroute-nabij

“Op basis van voorlopige modelberekeningen en bassin proeven blijkt dat, op deze route, bepaalde
wind- en golfcondities en getijden kunnen leiden tot grote domp- en slingerbewegingen, die de veilige

afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met afmetingen
vergelijkbaar met die van MSC Zoe, ontstaat daarmee het risico van contact of bijna-contact met de

zeebodem”.
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Neem in samenwerking met de Waddenstaten Duitsland en Denemarken het initiatief voor een concreet voorstel aan
de IMO met maatregelen voor de internationale containerscheepvaart om containerverlies op beide vaarroutes ten
noorden van de Waddeneilanden te voorkomen. 
Informeer rederijen en kapiteins van grote containerschepen op structurele wijze over de vier in dit onderzoek naar
voren gekomen hydrodynamische fenomenen die zich bij dwarsscheepse hoge golven kunnen voordoen op de beide
vaarroutes ten noorden van de Waddeneilanden. 
Geef de Kustwacht de taken, bevoegdheden en middelen die nodig zijn om containerschepen te begeleiden zodat
schepen onder alle golf- en weersomstandigheden veilig varen langs de Waddeneilanden. 
Communiceer actief de lessen uit dit onderzoek en het internationale toedrachtsonderzoek en neem in uw nationale
en internationale netwerken een voortrekkersrol in het overeenkomen en uitdragen van principes en
industriestandaarden die de veiligheid van containervervoer in de nabijheid van de Wadden bevorderen.

Op 11 februari 2020 verloor opnieuw een schip containers: De OOCL Rauma verloor eerst vijf en later nog eens twee
containers in de buurt van Ameland en Terschelling. Hierop zijn direct Kamervragen gesteld door ChristenUnie, D66 en
GroenLinks (16).

In 2020 publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een (eind)rapport over de MSC Zoe ramp “Veilig
containertransport ten noorden van de Waddeneilanden - Lessen na het containerverlies van de MSC ZOE” (17). Doel
van dit onderzoek en het rapport was lering te trekken om de kans op een voorval als dat met de MSC ZOE in de
toekomst te verkleinen, of de gevolgen ervan te beperken. Het beveelt onder meer aan:

1.

2.

3.

4.

Samenvattend
Het Waddengebied heeft een unieke natuur. Het “Mooiste Natuurgebied van Nederland” heeft niet voor niets de status
van UNESCO Wereldgoed gebied verkregen. Dit impliceert dat wij er goed voor moeten zorgen. Dit erfgoed dient immers
onbeschadigd te worden door gegeven aan toekomstige generaties. Dat is echter een grote uitdaging, want de
Waddenzee wordt geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen. Op de langere termijn is klimaatverandering
(hoofdstuk 4) waarschijnlijk de grootste bedreiging. Vervuiling, overbevissing, scheepvaart, geluidsoverlast van
straaljagers en bodemdaling door gas- en zoutextracties veroorzaken nu ook al concrete schade. Op papier kennen we
grote waarde toe aan het gebied, maar in de praktijk zitten er grote gaten in de realisatie van dergelijke verklaringen. En
schiet natuur bescherming, naleving en handhaving in het gebied tekort, onder meer door gaten in de governance. 

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde geheel terecht (18): “Gezien de aantasting van de natuurwaarde,
de onzekerheden over de ecologische schade en de kwetsbaarheid van het Waddengebied is voorzorg noodzakelijk. Dat
betekent dat in dit gebied containerverlies voorkomen moet worden.”Echte voorzorg voor het gebied, conform het
voorzorgsbeginsel, gaat veel verder dan 'voorzichtig zijn met het gebied'. Bij een potentieel dreigend gevaar kan de
overheid op grond van het voorzorgsbeginsel maatregelen nemen om mens en omgeving te beschermen tegen risico’s.
Zelfs tegen risico’s die nog onzeker zijn, maar wel mogelijk schade kunnen brengen. Gezien de twee kort op elkaar
volgende container incidenten, met alle gevolgen van dien, is duidelijk dat op dit moment het voorzorgsbeginsel
onvoldoende wordt benut. Het huidige niveau van bescherming van de Waddenzee volstaat in ieder geval niet:
containerverlies wordt nu immers niet voorkomen.

16. https://www.lc.nl/friesland/Tweede-Kamer-gevaarlijke-Waddenroute-nu-echt-snel-sluiten-25342229.html
17. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/13223/overboord-geslagen-containers-msc-zoe-1---2-januari-2019
18. Ibid. p.12



In hoofdstuk 3 is al kort aangegeven dat klimaatverandering waarschijnlijk de grootste bedreiging is
voor de Waddenzee en het hele Waddengebied. Het vormt een bedreiging voor huidige en
toekomstige generaties mensen die in het gebied leven of het gebied om andere redenen
waarderen, alsook voor het gebied zelf met alle flora en fauna daarin. Daarom zal op deze dreiging
in dit hoofdstuk dieper worden ingegaan.

Gevolgen van klimaatverandering
Door opwarming van de aarde en het smelten van gletsjers en ijskappen wereldwijd, stijgt de
zeespiegel. Door zeespiegelstijging en kustafslag zullen de waddenplaten, alsook de eilanden, in hun
bestaan worden bedreigd. Betwijfeld wordt of de opslibbing in het Waddengebied het tempo van
zeespiegelstijging aan kan. Veel van de eilanden hebben op dit moment een harde en bedijkte
waddenkant en een zachte natuurlijke (strand, zand, duinen) Noordzee kant. De vraag is of zo’n
zachte kant wel veilig is en blijft. Hoe lang kunnen we met het opspuiten van zand (zandsuppletie)
de kustafslag compenseren? Klimaatverandering brengt bovendien extreem weer mee, waaronder
zwaardere stormen. Extreme droogte of regenval zal ook een negatieve impact hebben op het
ecosysteem. Voorts bedreigt opwarming van het zeewater de continuïteit van het onderwaterleven -
dat nu ook al onder druk staat.

Zorgen over de dreiging van klimaatverandering worden geuit in allerlei wetenschappelijk artikelen,
onderzoeksrapporten en perspublicaties. Waar de laatste IPCC-rapporten nog over decimeters
zeespiegelstijging schreven, komen nu steeds vaker studies voorbij – ook van ons eigen KNMI – die
over meters spreken. Wetenschappers werken inmiddels met een bovengrens die drie keer hoger is
dan een jaar of 10 geleden. Recentelijk onderzocht het onderzoeksbureau AT Osborne in opdracht
van de overheid de stand van zaken in het Waddengebied, Verkenning beheerautoriteit Waddenzee
(gepubliceerd in 2018; zie hoofdstuk 6 hierna)(19). In het rapport worden diverse bedreigingen
besproken, die de kwaliteit van het ecosysteem en het Waddengebied negatief (kunnen)
beïnvloeden. Klimaatverandering wordt daarin breed uitgemeten. Voorts verscheen begin 2019 een
alarmerend artikel in Vrij Nederland: “De zeespiegelstijging is een groter probleem dan we denken.
En Nederland heeft geen plan B.” (20) Zeven wetenschappers uitten in Vrij Nederland hun zorgen
over wat ze het gebrek aan ‘een plan B’ noemen. Nederlandse bestuurders en politici willen volgens
de wetenschappers niet weten dat we er op termijn niet aan ontkomen grote stukken land op te
geven aan de oprukkende zee. Het was in het Nederlandse publieke debat een zelden geuite en
verontrustende boodschap.

Visualisatie Waddengebied in 2300
Fysisch geograaf Kim Cohen van de Universiteit Utrecht werkte een mogelijk zeespiegelstijging
scenario uit in een tekening, die veel aandacht kreeg in de (social) media. De tekening toont hoe
Nederland er in 2300 uit zou kúnnen zien (21).

HOOFDSTUK 4: 
Klimaatverandering en het
Nederlandse beleid betreffende
het Waddengebied

19. AT Osborne, Verkenning beheerautoriteit Waddenzee, december 2018, als bijlage gevoegd bij de verzamelbrief Waddenzeebeleid
d.d. 20 juni 2019 van de Ministers van I&W en LNV aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2018/19, 29 684, nr. 185;
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/20/bijlage-1-verkenning-beheerautoriteit-waddenzee
20. Zie het artikel van Rolf Schutterhelm: https://www.vn.nl/zeespiegelstijging-plan-b/
21. Zie: https://www.uu.nl/nieuws/de-zeespiegel-stijgt-en-we-hebben-geen-plan-b
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Amsterdam is verdwenen, dat is een plek voor diepzeeduikers geworden. In Utrecht steken de Dom en Hoog Catharijne
nog boven het water uit. De Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe zijn eilanden geworden. Het Westen van Nederland is
verdronken. De Waddeneilanden en de Waddenzee zijn onder meters water verdwenen. In het Waddengebied blijven
alleen de keileem stuwwallen boven water, de Hoge Berg op Texel en (nu ingepolderd in Noord-Holland, maar dan weer
eiland) Wieringen, die zelfs bij 15 respectievelijk 13 meter zeespiegelstijging nog boven het water uitkomen. Op het enige
stukje Wadden, dat dan nog resteert op Texel, staan dan misschien nog wat restanten van de huidige tuunwallen;
afscheidingsmuurtjes opgebouwd uit plaggen. Eens was dit topje van de Hoge Berg een stukje van een groter
aardkundig monument op Texel, was het een landschapsreservaat. In 2019 werd het zelfs uitgeroepen tot
‘Icoonlandschap’, omdat het een gebied betreft met een uitzonderlijke cultuurlandschappelijke kwaliteit.

Met behulp van deze tekening, kunnen we terugkijken vanuit het jaar 2300 naar nu. Het Waddengebied is dan slechts
een herinnering aan wat eens een uniek natuurgebied was. Zo mooi dat mensen het allerlei mooie titels gaven, rond
2000 benoemden mensen het zelfs tot werelderfgoed. Een erfenis waar weinig van over is gebleven, juist door toedoen
van de mens. Is dit de toekomst die we willen? Het is helaas wel de toekomst waar we ons onvoldoende van bewust zijn
en waar we nu op aansturen.

Figuur 3. Kaart van Nederland in 2300 onder extreme zeespiegelstijging, Dr. Kim Cohen



11

Nederlands beleid inzake het Waddengebied en klimaatverandering
Er was een rechtszaak voor nodig om de regering aan het werk te zetten om beleid te formuleren om
klimaatverandering tegen te gaan, onder meer door de transitie naar hernieuwbare energie te bevorderen (Hoge Raad
in de Urgenda-uitspraak (22)). Nederland liep en loopt nog steeds achter in Europa. Begin 2019 was Nederland van alle
EU-landen het verst verwijderd van het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van 2020(23). Nederland zou
adequate actie moeten nemen en bovendien samenwerken met andere eilandstaten die dreigen te vergaan, zoals
Tuvalu en Vanuatu.  Immers, gezien de lage ligging, de te verwachten zeespiegelstijging de komende decennia en het
extremer weer, lopen de Waddeneilanden en de Waddenzee een groot risico om te verdwijnen. Tenminste als wij dit
UNESCO Werelderfgoed-predicaat serieus nemen, teneinde het Waddengebied te kunnen doorgeven aan toekomstige
generaties.

Maar het tegendeel gebeurt nu. Met verbazing lezen we de ontwerp Gebiedsagenda Wadden 2050(24). Dit
overheidsdocument, dat het Rijk en de provincies, samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het
bedrijfsleven, een gezamenlijk richtinggevend en integraal perspectief moet bieden op de ontwikkeling van het
Waddengebied, was uitermate geschikt om ook de belangen van toekomstige generaties te noemen. Het probleem van
klimaatverandering wordt wel besproken, maar wordt niet als urgent probleem voor de Waddenzee opgepakt.
Klimaatverandering wordt vaak in de Gebiedsagenda genoemd, ook worden de risico’s ervan aangegeven. Toekomstige
generaties worden slechts eenmaal vermeld. Wat echter grote zorgen baart, is de insteek van de Nederlandse regering
voor wat betreft het handelingsperspectief: wat moet er gaan gebeuren richting 2050. Die insteek richt zich vooral op
meer onderzoek, vinger aan de pols, monitoren en aanpassen (dijken). Er staat in één zin “klimaatadaptatie en
versterking van het Werelderfgoed”. Versterkt klimaatadaptatie het Werelderfgoed? Adaptatie (aanpassen aan de
veranderende situatie) gaat dus boven mitigatie (klimaatverandering verminderen, het probleem kleiner maken). Maar
we weten nu al dat adaptatie toekomstige generaties niet gaat helpen en dat de Waddenzee en de Waddeneilanden
gaan verdrinken als er geen actie wordt ondernomen in de vorm van mitigatie. In het document staat dat per eiland
een integrale klimaataanpak moet worden opgesteld. Dat is natuurlijk prima en noodzakelijk, maar het blijft dweilen met
de kraan open. Geen beleid is geformuleerd voor krachtige initiatieven die het behoud van de Waddenzee en de
Waddeneilanden gaan garanderen. Het belang daarvan voor onze toekomstige generaties blijft onbesproken.
Daarnaast werken de Waddenzee en de Waddeneilanden als een beschermende buffer tegen de Noordzee. Ook dat is
belangrijk voor de rest van Nederland. Mitigatie is cruciaal voor het gebied. Maar dit woord ontbreekt in het hele
document. Ons Werelderfgoed, de Waddenzee, de Waddeneilanden, hun bewoners en de toekomstige generaties
hebben er belang bij dat de negatieve effecten van klimaatverandering op de eilanden en de Waddenzee zo klein
mogelijk zullen zijn. Niet alleen omdat de kosten voor aanpassing dan kleiner zijn, maar ook om zorg te dragen voor het
voortbestaan van de Waddenzee, de natuur, de eilanden én de bewoners, toekomstige generaties inclusief. Nederland
haar natuurlijk en cultureel erfgoed bedreigd, de unieke eilandcultuur zal met de Waddenzee mee verdrinken. Net als in
de eilandstaatjes in de Stille Zuidzee nu gebeurt. Aanpassen (adaptatie) en dweilen is niet genoeg: de kraan moet
dicht.

22. ECLI:NL:HR:2019:2006 Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:2006
23. Zie: bijvoorbeeld: https://nos.nl/artikel/2271660-nederland-onderaan-eu-lijst-duurzame-energie.html
24. Agenda voor het Waddengebied, Koersen naar een Veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050, Hoofdstuk 1 t/m 4, versie 31 oktober 2019.
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Participatie van de Waddeneiland bewoners ontbreekt
Een aanvullende zorg is het gebrek aan zinvolle participatie van de bewoners van het gebied. Het gaat om de plek waar
zij wonen, werken en leven. Hopelijk geldt dat ook voor hun toekomstige generaties. De waarnemend Ombudspersoon
woonde een ‘participatieavond’ bij op het Waddeneiland Texel over de Gebiedsagenda 2050. Van echte of zorgvuldige
participatie was op deze avond echter geen sprake. Het bleek een informatieavond te zijn, waarbij een ambtenaar van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit Den Haag vertelde wat de plannen waren. De zaal van het
Gemeentehuis in Den Burg zat vol met Texelaars met allerlei zorgen en ideeën. Dat had tot consultatie of zelfs
participatie kunnen leiden. Maar slechts een paar ideeën redden het tot het bureau van de secretaris en zouden
mogelijk nog worden meegenomen, besproken en dan misschien nog toegevoegd aan de agenda. De vraag rijst: Wie
zijn dan de samenstellers van de Gebiedsagenda? Volgens de eigen website vooral mensen vanuit de Haagse en
provinciale overheid(25). 

Praten en beslissen de bewoners van het gebied mee over hun toekomst? De eilanders en bewoners van de kuststreken
grenzend aan het gebied zijn al vele generaties verbonden met het gebied. Een groot aantal van hen zou zelfs als
‘inheems’ kunnen worden beschouwd. Bij inheemse bevolking denken we vaak aan mensen in landen ver weg, maar in
meer algemene zin wordt onder de inheemse bevolking verstaan: de mensen die tot een land behoren door geboorte;
de niet geïmmigreerde inwoners van een land. Op grond van onder meer de VN Verklaring van de Rechten van
Inheemse Volkeren (26) hebben inheemse bewoners recht op ‘free, prior and informed’ consent. Dat principe houdt in
dat lokale bevolkingsgroepen vooraf geïnformeerd moeten worden en hun toestemming moeten geven voordat er iets
met hun land gebeurt of er bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend voor het ontginnen van grondstoffen of het
bouwen van een stuwdam.

Daarbij is het een algemeen mensenrechtelijk principe dat de bewoners in een bepaald gebied, wier levens worden
beïnvloed door overheidsbeleid, een ‘meaningfull participation’ moet worden geboden; ‘gelegenheid tot zinvolle
participatie’ dus. Dat wil zeggen dat de bewoners van het Waddengebied zouden moeten kunnen meepraten en
beslissen over de toekomst van het gebied en daarmee over hun toekomst. Hun voorouders bewoonden, zij bewonen en
een groot deel van hun toekomstige generaties zullen het gebied bewonen. In algemene zin wordt te veel beleid
betreffende het Waddengebied achter Haagse en provinciale bureaus bedacht, terwijl inspraak van bewoners voor het
ontwerp en de uitvoer van deze gebiedsagenda een recht is en voor de toekomst cruciaal is. Nederland is in juli 2019
door de VN op de vingers getikt voor het ontbreken van dergelijke zinvolle participatie in Groningen (27). Concluderend,
bewoners van een gebied hebben recht op zinvolle participatie voor deze Gebiedsagenda. Zoals het
Mensenrechtencomité voor Groningers dit bevestigde (28): the Netherlands ‘has to ensure the meaningful participation
of, and consultation with, inhabitants in designing and implementing plan(s)’.

Samenvattend en aanbeveling
Gezien de lage ligging, de te verwachten zeespiegelstijging en het extremere weer, lopen de Waddeneilanden en de
Waddenzee een groot risico om te verdwijnen. De Nederlandse regering biedt thans weinig handelingsperspectief
omtrent de vraag wat moet er gaan gebeuren richting 2050. Het beleid richt zich vooral op meer onderzoek, vinger aan
de pols, monitoren en aanpassen. Wat ontbreekt is een zinvolle participatie van stakeholders, waaronder huidige
bewoners, maar ook toekomstige generaties. Participatie vereist dat individuen het recht hebben om deel te nemen en
bij te dragen aan de beslissingen die hen rechtstreeks raken, met inbegrip van het ontwerp, de implementatie en de
monitoring van gebiedsinterventies. Dit geldt alsdan met inbegrip van de effecten op toekomstige generaties in het
gebied. Het is van groot belang voor de toekomst van het gebied en een recht van de bewoners ervan. Het is cruciaal
dat dit dus alsnog gebeurt voor de Gebiedsagenda 2050.

25. Zie bijvoorbeeld aan het einde van dit document: Samenstelling projectteam Gebiedsagenda
https://www.gebiedsagendawadden2050.nl/fileadmin/content/ga_wadden2050/pdf/Verslag-regiobijeenkomsten-jan-feb-2019-Gebiedsagenda-Wadden-
2050.pdf
26. VN-verklaring over de rechten van inheemse volken, zie: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-
content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf
27. VN document CCPR/C/NLD/CO/5 par 35 onder c.
28. VN document CCPR/C/NLD/CO/5 par 35 onder c.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NLD/INT_CCPR_COC_NLD_35596_E.pdf
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Natuurbescherming valt of staat bij goede natuurbeschermingswetgeving en de handhaving
daarvan. De natuurbescherming van de Waddenzee is verankerd in verschillende wetten, richtlijnen,
verdragen en overeenkomsten. Ze verwijzen vaak naar elkaar. In dit hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van de voor toekomstige generaties meest relevante juridische kaders.

Internationale verdragen
Mondiale regelgeving omvat het internationale Verdrag inzake de bescherming van het mariene
milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan van 1992 (het ‘OSPAR Verdrag’). Dit
Verdrag noemt (behoeften van huidige en) toekomstige generaties in de preambule:

HOOFDSTUK 5: 
Is de Waddenzee juridisch
beschermd voor toekomstige
generaties?

29. Zie https://www.ramsar.org/wetland/netherlands

“Recognising that concerted action at national, regional and global levels is essential
to prevent and eliminate marine pollution and to achieve sustainable management of

the maritime area, that is, the management of human activities in such a manner
that the marine ecosystem will continue to sustain the legitimate uses of the sea and

will continue to meet the needs of present and future generations”.

“Recognizing that wild animals in their innumerable forms are an irreplaceable part
of the Earth's natural system which must be conserved for the good of mankind;

Aware that each generation of man holds the resources of the earth for future
generations and has an obligation to ensure that this legacy is conserved and, where

utilized, is used wisely;”

Het internationale Ramsar Verdrag uit 1971, voluit het Verdrag inzake watergebieden van betekenis, in
het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels,  is ook relevant voor het Waddengebied. Dit
Verdrag noemt onder meer de onderlinge afhankelijkheid van de mens en diens leefomgeving, het
verlangen een einde te maken, nu en in de toekomst, aan de voortgaande inbreuk op en verlies aan
watergebieden. Nederland heeft 55 aangewezen Ramsar gebieden(29), waaronder de Waddenzee
en Waddeneilanden. De verplichtingen van Nederland onder dit Verdrag omvatten onder andere het
inrichten van de gebiedsplanning zodat die ten goede komt van het behoud van de aangewezen
gebieden en, voor zover mogelijk, een wijs gebruik van watergebieden. Tegelijkertijd moet Nederland
zijn best doen om het huidige en toekomstige beleid van de watergebieden en hun flora en fauna te
coördineren en te ondersteunen.

De Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, ook bekend als de
‘Conventie van Bonn’, is een internationaal verdrag dat als doel heeft om migrerende diersoorten te
beschermen. Het begint met een mooie tekst, die bevestigt dat wij natuurlijke hulpbronnen moeten
behouden voor toekomstige generaties:
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Ingevolge de Conventie van Bonn is een bijzonder ‘vervolg-verdrag’ gesloten tussen Nederland, Denemarken en
Duitsland: The Agreement on the Conservation of Seals in the Wadden Sea (Bonn 1990). Dit Verdrag gaat specifiek over
de Waddenzee en de daar levende zeehonden. Het bepaalt de basis waarop de drie landen nauw zullen gaan
samenwerken. Het doel is: ‘to achieving and maintaining a favourable conservation status for the seal population’.
Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor de plannen en aanpassing ervan. De Verdragspartijen verplichten zich om
de habitat te beschermen, met name tegen menselijke activiteit, en er alles aan te doen om vervuiling te verminderen
en te voorkomen.

Europese Unie
In de Europese Unie (EU) is er ook regelgeving die van belang is. Veelal gaat het om richtlijnen die specifieke
einddoelen vaststellen, waaraan alle Lidstaten van de EU binnen een vastgesteld aantal jaren moeten voldoen. De EU
Lidstaten moeten deze richtlijnen in hun eigen wetgeving opnemen om deze doelen te bereiken. Europese richtlijnen die
relevant zijn voor de Waddenzee betreffen: de EU Kaderrichtlijn Water, de EU Habitatrichtlijn en de EU Vogelrichtlijn. De
laatste twee vormen de basis voor het ecologische netwerk van de EU, dat is Natura 2000. De Waddenzee valt hier
helemaal binnen en grote delen van de Waddeneilanden eveneens. Natura 2000 bevestigt dat behoud, bescherming en
verbetering van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de instandhouding van de natuurlijke habitatten en de
wilde flora en fauna, een wezenlijk doel van algemeen belang is waarnaar de EU streeft.

Trilateraal overheidsbeleid (Nederland, Duitsland en Denemarken)
Nederland, Duitsland en Denemarken werken voorts samen in het kader van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking.
Deze samenwerking is gebaseerd op de Gemeenschappelijke verklaring betreffende de bescherming van de
Waddenzee, die voor het eerst werd ondertekend in 1982 en laatstelijk werd aangevuld door de Verklaring van
Leeuwarden in 2018. Deze Verklaring stelt dat de verantwoordelijke Ministers vastbesloten zijn de Waddenzee ten
behoeve van huidige en toekomstige generaties te blijven beschermen en beheren.

Belangrijk punt in de Verklaring is ook dat, mede door een verzoek van de Commissie voor het Werelderfgoed, één enkel
geïntegreerd beheerplan zal worden ontwikkeld voor de gehele internationale Waddenzee. Het beheerplan moet een
helder en overkoepelend kader bieden dat eenvoudig is te begrijpen door belanghebbenden en het brede publiek (30).
Het enkele geïntegreerde beheerplan moet in de periode 2018-2020 zijn ontwikkeld en in 2021 worden voltooid. Een
voorstel voor definitieve goedkeuring moet worden gepresenteerd op de 14e Trilaterale Waddenconferentie in 2022. In
het kader van dit, te ontwikkelen, beheerplan, worden toekomstige generaties niet genoemd.

Al in 1997 ondertekenden de drie landen het eerste trilaterale Wadden Sea Plan (WSP). Hun samenwerking wordt
overzien door de Wadden Sea Board en ondersteund door het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). De
werkzaamheden van het CWSS omvatten het initiëren, coördineren en uitvoeren van de activiteiten van de
samenwerking. Het CWSS bereidde ook de nominatie van UNESCO Werelderfgoed voor. Het algemeen beheer van de
Waddenzee wordt beschreven in de WSP; dat is het gemeenschappelijk beleids- en beheersplan voor de bescherming
en het duurzaam beheer van het Waddenzeegebied. Het meest recente WSP dateert van 2010. Het Plan noemt
doelstellingen zoals het bereiken van de volledige schaal van habitatten, die tot een natuurlijke en dynamische
Waddenzee behoren. Daarnaast worden doelen gesteld met betrekking tot elk van deze habitatten in termen van
natuurlijke dynamiek, afwezigheid van antropogene verstoring, en afwezigheid van vervuiling. Het gemeenschappelijk
beleid dat in het WSP wordt beschreven, wordt gemonitord door het Trilaterale monitoring- en beoordelingsprogramma.

Trilateral Partnership in support of the UNESCO Wadden Sea World Heritage
Tussen juni en oktober 2019 tekende een grote groep vertegenwoordigers van onder meer de Wadden Sea Board,
Wadden Sea Forum, groene NGOs, Duurzaam Toerisme en de ‘trilaterale research community’ een Memorandum of
Understanding met de titel: Trilateral Partnership in support of the UNESCO Wadden Sea World Heritage (31). Hierin
worden toekomstige generaties meerdere malen genoemd, maar zijn geen specifieke stappen of maatregelen
opgenomen gericht op behartiging van hun belangen. Het lijkt alsof toekomstige generaties vaker worden genoemd in
beginselverklaringen en statements, in de praktijk worden hun belangen echter niet meegenomen in de uitvoer of
monitoring ervan.

30. Dit betreft met name de bepaling van functies en verantwoordelijkheden van de Trilaterale Samenwerking ter Bescherming van de Waddenzee en van
locatiebeheerders en direct betrokken belanghebbenden bij de uitvoering van plannen en strategieën. De ontwikkeling van het beheerplan is een trilateraal
proces waarbij onder meer de beheerders en belanghebbenden van alle Waddenzeeregio’s betrokken zijn. Bij de ontwikkeling moet rekening worden gehouden
met de functie van het enkele geïntegreerde beheerplan als voortschrijdend plan dat een neerslag vormt van de belangrijkste prioriteiten van het trilaterale
beheer.
31. Zie: https://www.waddensea-secretariat.org/resources/memorandum-understanding-mou-trilateral-partnership-support-unesco-wadden-sea-world
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Nationale wet- en regelgeving
Op nationaal niveau is de bescherming van de milieu-integriteit van de Waddenzee voornamelijk gebaseerd op de
Waterwet en de Structuurvisie Waddengebied. De Structuurvisie is vastgesteld door het parlement in 2007 in de Derde
Nota Waddenzee (32). Het hoofddoel van dit regelgevingskader is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de
Waddenzee als een natuurlijk gebied en het behoud van het unieke open landschap, waarbij er ook ruimte moet zijn
voor gezamenlijk gebruik. In de praktijk zien we echter dat (vaak niet duurzame) ontwikkeling en intensieve menselijke
activiteit in de vorm van havens, recreatie, landbouw, militaire activiteiten, mijnbouw (gas en zout) en visserij het wint
van bescherming van de Waddenzee als natuurlijk gebied. De Derde Nota Waddenzee noemt toekomstige generaties
éénmaal: “Het ontwikkelingsperspectief is gericht op het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de
mogelijkheden in gevaar te brengen voor de behoeftevoorziening van toekomstige generaties.”De Structuurvisie
Waddengebied en bijbehorende Nota richten zich vooral op voorzien in behoeften van huidige generaties en miskent
een actieve positieve en op het welzijn van toekomstige generaties gerichte houding. Dat behelst meer dan de slechts
‘de mogelijkheden voor hun behoeftevoorziening niet in gevaar brengen’.

De in 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb), bevat het landelijke wettelijke kader voor natuur in
algemene zin en beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Deze wet vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Vanwege de erkenning van het gebied als
Werelderfgoed, heeft Nederland in nationale wetgeving bepalingen opgenomen die beschadiging of vernieling van het
werelderfgoed moeten voorkomen en de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed niet aantasten (33). Tot slot zijn er
Provinciale Streekplannen,  het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied   en de wet- en regelgeving van
gemeenten in het gebied. Zo regelen Provincies voor hun gebied concreet wat wel en niet mag in de natuur en geven zij
vergunningen en ontheffingen af voor activiteiten in de buurt van natuurgebieden. Dat doen zij aan de hand van
nationale en internationale regels (34). 

Concluderend
Alle juridische kaders en afspraken overziend, zouden we toch moeten concluderen dat de ecologische waarde van het
Waddengebied wordt erkend. Er zijn duidelijke ambities afgesproken om deze te behouden, zowel op internationaal,
Europees, Trilateraal als nationaal niveau. De vraag rijst of deze ambities zijn geïmplementeerd in beleidsplannen en
hoe deze in de realiteit worden nageleefd. Toekomstige generaties en hun belangen worden daarbij best vaak
genoemd, maar we hebben geen voorbeelden kunnen vinden waar in de praktijk, uitvoering en monitoring hun belangen
bewust meegenomen worden.

32. Zie https://waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Overheid/pdf/Derde_Nota_Waddenzee_deel_4.pdf
33. Besluit activiteiten leefomgeving, art. 14.9 (Specifieke zorgplicht) en artikel 9.2 Besluit kwaliteit leefomgeving https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-
2018-293.html Deze Algemene maatregel van bestuur treedt in werking tegelijkertijd met de Omgevingswet, gepland voor 2021.
34. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving-voor-natuurbescherming-in-nederland
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Het aantal vissen in de Waddenzee is drastisch afgenomen en er worden steeds minder
trekvogels geteld.
De gewone zeehond is in ruime mate aanwezig, maar voor het merendeel van de soorten wordt
geen verbetering of zelfs verslechtering waargenomen.
De kraamkamerfunctie van de Waddenzee is sterk afgenomen voor traditionele platvis soorten;
twee nieuwkomers, rode poon en zeebaars, namen toe.
17 van de 29 vogelsoorten zijn afgenomen sinds de monitoring startte in 1991. Verschillende
steltlopers staan op het punt van uitsterven. Blauwe kiekendief en velduil zijn tot een zeer laag
niveau gedaald. Negen soorten laten een verhoging zien, waaronder de lepelaar en de kleine
mantelmeeuw.

Het huidige kabinet Rutte III heeft recentelijk een ‘Beheerautoriteit Waddenzee’ opgericht. Als
erkenning van een wijdverbreide overtuiging dat een intensivering van de bescherming dringend
nodig is, werd het plan voor een beheerautoriteit aangekondigd toen de huidige regering in 2017
werd gevormd. De regering heeft adviesbureau AT Osborne hierbij om advies gevraagd om te
helpen bij het bepalen van de exacte kenmerken, taken en bevoegdheden die aan een dergelijke
beheerautoriteit zouden moeten worden gegeven.

Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee
Hun rapport “Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee” (35) (AT Osborne rapport; 2018) gaat niet
specifiek in op toekomstige generaties. Wel staat er in het rapport een aantal vaststellingen die
relevant zijn voor toekomstige generaties, zoals:

De conclusie die in het rapport wordt gepresenteerd, is dat de analyse van de dierensoorten de
afgelopen decennia een negatieve ontwikkeling laat zien. Het totaal aantal trekvogels is met
500.000 afgenomen. Het doel van stabiele of toenemende aantallen wordt duidelijk niet gehaald en
de streefbeelden ten aanzien van natuurontwikkeling worden ook niet gehaald. Met andere woorden:
we verminderen de kwaliteit en diversiteit van het gebied en geven het erfgoed in duidelijk minder
goede staat door aan toekomstige generaties. 

De belangrijkste oorzaak voor het falen van de natuurverbeteringsdoelen zijn beleidsmatige keuzes,
aldus het rapport. De overheid kiest er dus voor om bij beslissingen minder belang toe te kennen
aan de natuur en toekomstige generaties. Met betrekking tot activiteiten in de Waddenzee, wordt er
door beleidsmakers en beslissers voortdurend afgewogen tussen natuurbehoud en (nieuwe)
economische activiteiten. Het is duidelijk op grond van de genoemde cijfers dat de natuur het hierbij
niet wint. Menselijke activiteiten in de vorm van visvangst, gas- en zoutwinning, baggeren, militaire
en recreatieve activiteiten, de uitbreiding van havens, en passagiersvervoer van en naar de
Waddeneilanden leggen allemaal hun eigen druk en gezamenlijk extra druk op het gebied.

Andere oorzaken voor het falen zijn volgens het AT Osborne rapport: (i) enkele belangrijke
historische ingrepen (zoals de aanleg van de Afsluitdijk); (ii) externe factoren (zoals
klimaatverandering en stijgende zeespiegel); (iii) oorzaken die nog onvoldoende worden begrepen
(vanwege de complexe dynamiek van de ecosystemen); en (iv) tekortkomingen in het huidige
natuurbeheer.

HOOFDSTUK 6: 
Meest recente ontwikkelingen in
het Nederlands beleid betreffende
de Waddenzee

35. AT Osborne, Verkenning beheerautoriteit Waddenzee, december 2018, als bijlage gevoegd bij de verzamelbrief Waddenzeebeleid
d.d. 20 juni 2019 van de Ministers van I&W en LNV aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2018/19, 29 684, nr. 185;
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/20/bijlage-1-verkenning-beheerautoriteit-waddenzee
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Na de bespreking van deze algemene analyse van de uitdagingen waarmee de Waddenzee wordt geconfronteerd,
wordt in het rapport het huidige beheer geanalyseerd. De conclusies zijn: (i) de huidige inspanningen zijn onvoldoende
om de doelstellingen voor natuurverbetering, zoals vastgelegd in de nationale kaderverordening, te bereiken; (ii) het
huidige bestuur van de Waddenzee in Nederland is complex, ineffectief en inefficiënt (veel bevoegde autoriteiten;
versplinterde bevoegdheden); en (iii) de bevoegde autoriteiten missen de cultuur die nodig is voor een goede
samenwerking. Het rapport bevat daarbij een zeer pijnlijke constatering voor dit erfgoed en voor toekomstige
generaties: een oplossing voor deze uitdagingen ligt helemaal niet in het verschiet.

De problemen met betrekking tot effectief bestuur hebben dus vooral betrekking op de natuur, zoals het AT Osborne
rapport verklaart. In het huidige model is er een duidelijk centraal beheer van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat voor water-gerelateerde kwesties (waterkwaliteit, waterveiligheid, scheepvaart en toegankelijkheid). Het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een duidelijk centraal beheer met betrekking tot de belangen
van de visserijsector. Wat betreft de bescherming en verbetering van de natuur, zijn beheerstaken en -bevoegdheden
echter versplinterd - zonder duidelijke centrale sturing. Op het hoogste niveau is het vooral de verantwoordelijkheid van
de twee zojuist genoemde ministeries om gezamenlijk voor een dergelijke centrale sturing te zorgen.

Om deze beheerkwesties aan te pakken, worden in het AT Osborne rapport zes alternatieve manieren voorgesteld
waarop een ‘beheerautoriteit ’ zou kunnen worden opgericht. Deze varianten verschillen qua mandaat en
bevoegdheden; van meer autonoom tot minder autonoom.

Keuze van de regering voor lichte variant
Na deze alternatieven te hebben overwogen, heeft de regering echter gekozen voor een nogal ‘lichte’ versie. De
beheerautoriteit in de gekozen variant heeft geen mandaat – noch de taak - om nieuwe beleidsmatige keuzes te gaan
maken met betrekking tot de bescherming en het gebruik van de Waddenzee. Met andere woorden: ondanks dat het
gestelde doel van het kabinet vanuit het regeerakkoord was dat er “één beheerautoriteit voor de Waddenzee komt, die
een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming voor de natuurgebieden gecombineerd wordt met
beter visbeheer”, wordt nu gekozen voor de minst effectieve variant.

De beheerautoriteit zal een eenheid worden waarin de meest relevante autoriteiten zullen samenwerken. Binnen deze
eenheid moet een geïntegreerd beheerplan worden afgesproken (natuur, water en visserij). De eenheid zal twee
directeuren hebben, maar zelf geen rechtspersoonlijkheid krijgen, noch een eigen budget of bevoegdheden. Te
verwachten is daarmee dat het slechts als coördinatie-instrument voor de twee ministeries zal dienen. Begin maart
2020 zijn de nieuw benoemde directeuren van start gegaan(36). 

Kritische analyse van de door de regering gekozen aanpak
Aangezien de nieuwe opzet de huidige, versplinterde, taken en bevoegdheden met betrekking tot beheer onaangetast
laat, kan men zeer betwijfelen of deze beheerautoriteit effectief kan zijn. Omdat deze autoriteit alleen op beheer is
gericht, zal deze zich niet bezighouden met bredere beleidsvorming over kwesties als prioriteit geven aan
natuurbescherming en natuurverbetering of de invulling van het gezamenlijk gebruik van de Waddenzee voor visserij,
scheepvaart, mijnbouw, recreatieve en militaire activiteiten, enz. Het is te verwachten dat deze nieuwe beheerautoriteit
voor de Waddenzee slechts beperkte verbeteringen op korte termijn kan bieden, aangezien de twee ministeries de
centrale 'kapiteins op het schip Waddenzee' blijven. Dat houdt in dat ze de belangen van huidige stakeholders,
waaronder de fossiele energiebedrijven, de zoutwinningsbedrijven, de baggerbedrijven, het Nederlandse leger, de
recreatieve industrie, de havens, de scheepvaartindustrie en de visserijsector, kunnen blijven prioriteren.

Concluderend
Zoals uit het rapport van AT Osborne is gebleken, heeft het Nederlandse bestuur en beleid de afgelopen decennia
gefaald in het beschermen van natuurwaarden van de Waddenzee en het bereiken van ecologische doelen zoals
gedefinieerd in de verschillende internationale verdragen en verklaringen en Nederlandse beleidsdoelen. We moeten
daarom nadenken over nieuwe oplossingen en uitdagingen op een innovatieve manier aanpakken. De recent gekozen
variant beheerautoriteit zal niet in staat zijn de huidige bedreigingen te kunnen aanpakken, daar deze daarvoor niet het
mandaat noch de middelen heeft gekregen. Van de beheerautoriteit is daarom niet te verwachten dat zij erin slaagt om
ons erfgoed, dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid, op een adequate wijze te bewaren voor
toekomstige generaties.

36. Zie het benoemingsbericht: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/14/christine-wijshake-en-marre-walter-directeuren-beheerautoriteit-
waddenzee



In dit hoofdstuk wordt verder nagedacht over een innovatieve oplossing om de huidige uitdagingen
aan te pakken.

Onderzoek Lab Toekomstige Generaties betreffende natuurrechtspersonen
Vrijwel parallel aan het onderzoek dat door AT Osborne werd uitgevoerd, heeft het Lab Toekomstige
Generaties een eigen verkenning uitgevoerd naar de vraag of de bescherming van het
Waddengebied zou verbeteren als de natuur zelf rechten zou krijgen in het Nederlandse systeem. De
bevindingen daarvan zijn op 15 november 2019 gepubliceerd in Water International met titel 
“A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea”(37). Zich bewust van de
feiten dat economische activiteiten, versplinterd bestuur en onvoldoende handhaving en controle
van bestaande wet- en regelgeving het schitterende en unieke Waddengebied bedreigen voor
huidige en toekomstige generaties, hadden twee van de betrokken schrijvers begin 2018 al een
oproep gedaan in Trouw: “De Waddenzee heeft ook rechten en die horen in de Grondwet te staan.”
(38) De schrijvers gaven in dit essay aan dat Nederland achterblijft door het recht op een schoon
en gezond leefmilieu niet grondwettelijk te verankeren en dat er kansen en mogelijkheden zijn om de
Nederlandse natuur rechten te geven en dit te doen via rechtspersoonlijkheid.

Internationale ontwikkelingen Rights of Nature
Het verlenen van rechten aan natuurgebieden is een groeiende ontwikkeling in het recht. Het kan op
verschillende manieren gebeuren – bijvoorbeeld in de grondwet, een nationale wet of via
rechtspraak. Wereldwijd zijn er meer dan 300 natuurgebieden, waarvan men erkent dat het eigen
rechten heeft(39).

Ecuador was het eerste land dat natuurrechten aan zijn grondwet heeft toegevoegd. De natuur krijgt
haar rechten naar analogie van mensen (art. 71). Bolivia volgde in 2010. Andere voorbeelden van
rechtspersoonlijkheid zijn die in Nieuw-Zeeland, waar de regering in nationale wetten
rechtspersoonlijkheid heeft toegekend aan diverse belangrijke ecosystemen aldaar, zoals een rivier,
een Nationaal Park of bergachtig gebied.

In andere landen zien we rechters die het verschil maken in hun uitspraken. In India hebben de
rivieren Yamuna en Ganga (Ganges), de gletsjers die het water leveren en de aangrenzende
ecosystemen, via rechtspersoonlijkheid dezelfde rechten kregen als mensen. Zeer recent, eind
augustus 2020, bevestigde de Hoge Raad van Bangladesh (40) dat de Turag rivier en alle andere
rivieren in het land ‘levende entiteiten’ zijn met rechten als rechtspersonen.

Een belangrijk oordeel is ook dat van de hoogste rechters van Colombia op 6 april 2018. Een groep
van 25 jonge eisers stond op tegen het falen van de regering om de vernietiging van de Amazone te
stoppen. Zo bracht de regering hun toekomst in gevaar en schond het land hun grondwettelijke
rechten op een gezond milieu, leven, voedsel en water. In de uitspraak bevestigden de rechters van
de Hoge Raad van Colombia het belang van de bescherming van de rechten van toekomstige
generaties en erkenden dat de Amazone zelf rechten heeft. Voor de bescherming van dit vitale
ecosysteem en voor de toekomst van de planeet, zou het Colombiaanse Amazonegebied voortaan
worden erkend als een eigen entiteit, een rechtssubject en begunstigde van bescherming, behoud,
onderhoud en herstel”.
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HOOFDSTUK 7: 
De ‘Rights of Nature’, kan de
Waddenzee van zichzelf zijn?

37. T.E. Lambooy, J.I. van de Venis en Chr.M. Stokkermans, ‘A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea’,
Water International 44(6-7), Oktober 2019, p. 786-803. Download hier:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508060.2019.1679925
38. Zie het essay in Trouw op 20 januari 2018: https://www.trouw.nl/nieuws/de-waddenzee-heeft-ook-rechten-en-die-horen-in-de-
grondwet-te-staan~b874d8b0/
39. Kauffman, Craig M. (2020): Mapping Transnational Rights of Nature Networks& Laws: New Global Governance Structures for More
Sustainable Development. Available at: http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload924.pdf
Alex Putzer, Tineke Lambooy, Ronald Jeurissen, "Mapping the Legal De-Objectification of Nature. Proposing a Taxonomy for Rights of
Nature and Co." (forthcoming 2021)
40. Zie een eerste artikel hierover: https://medium.com/@mari_margil/bangladesh-supreme-court-upholds-rights-of-rivers-
ede78568d8aa
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Toekomstige generaties verkregen ook in Europa (grond)rechten gelinkt aan natuurbehoud, zoals bijvoorbeeld in
Noorwegen. Sinds de grondwetsherziening van 2014 geldt op grond van artikel 112 van de Noorse grondwet: 'iedereen
heeft recht op een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid en op een natuurlijke omgeving waarvan de
productiviteit en diversiteit behouden blijven'. Natuurlijke hulpbronnen worden beheerd op basis van uitgebreide lange
termijn overwegingen die dit recht ook voor toekomstige generaties waarborgen.'

Het geven van rechten aan toekomstige generaties en aan de natuur roept bij traditionele juristen en anderen vragen
en weerstand op. Zo ging het ook met eerdere wijzigingen in het recht.  Bijvoorbeeld, het geven van rechten aan
groepen mensen, wezens of constructen die geen rechten hadden, zoals vrouwen, kinderen, de Afro-Amerikaanse
burgerrechtenbeweging, slaven en gevangenen. De maatschappij en daarmee maakt de wet vorderingen en bepaalde
groepen hebben nu rechten die ze eerst niet hadden.

Rechtspersoonlijkheid voor de Waddenzee?
De vraag is: hoe kan de ambitie om de Waddenzee op korte, middellange en lange termijn te beschermen en daarmee
een gezond ecosysteem voor toekomstige generaties te verzekeren, het beste worden vormgegeven? De door het Lab
geformuleerde hypothese stelt dat de Waddenzee, om dat doel te bereiken, eigen rechtspersoonlijkheid moet worden
gegeven. Het lijkt in de huidige situatie met de vele bedreigingen cruciaal dat de Waddenzee ambities worden
geïnstitutionaliseerd.

Dat kan door de Waddenzee rechtspersoonlijkheid te geven, bijvoorbeeld met de naam ‘natuurrechtspersoon’. Op die
manier wordt het eigen belang van de Waddenzee centraal gezet, door deze in een eigen organisatie met
rechtspersoonlijkheid onder te brengen, een zogenaamde ‘natuurrechtspersoon’ (41). Karakteristiek voor een
rechtspersoon is dat deze een eigen belang heeft. Het bestuur van de rechtspersoon dient dat belang als leidraad te
nemen. Het bestuur moet zich daarbij richten op het doel van de rechtspersoon dat in de statuten is opgenomen. Die
natuurrechtspersoon heeft dan rechten en bevoegdheden om aan het eigen belang van de Waddenzee invulling te
geven. 

Kort gezegd zou de (natuur van de) Waddenzee zelf rechten (en plichten) krijgen in de hoedanigheid
van een rechtspersoon. Op deze manier zou de Waddenzee zichzelf besturen in plaats van te worden
beheerd door twee ministeries en de nieuwe beheerautoriteit.

De formele doelomschrijving in de oprichtingsakte van de natuurrechtspersoon zou natuurlijk duidelijk richting moeten
geven aan het bestuur van de rechtspersoon ter zake van het nemen van beslissingen aangaande de Waddenzee. De
internationale verplichtingen die Nederland ten aanzien van de Waddenzee is aangegaan zullen daarbij leidend zijn.
Uiteraard zal het bestuur van de natuurrechtspersoon de door de twee Ministeries aangedragen deelbelangen in
aanmerking nemen, en met de Ministeries samenwerken, maar uiteindelijk zal het eigen besluiten nemen en het eigen
belang van de Waddenzee vooropstellen, op een juridisch afdwingbare wijze.

In een vervolgonderzoek is de mogelijkheid van het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee verder
uitgediept(42). De schrijvers stellen voor een nieuw type publiekrechtelijke rechtspersoon in te voeren, geïnspireerd
door de rechtsvorm waterschap, een natuurschap genoemd. Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn onder meer de Staat,
provincies, gemeenten en waterschappen. Zij oefenen publieke taken uit. De meeste publiekrechtelijke bevoegdheden
worden uitgeoefend door publiekrechtelijke rechtspersonen en hun organen, maar er zijn uitzonderingen (43). Net als
een waterschap zou het natuurschap zowel een openbare instelling als een rechtspersoon zijn. De publieke
bevoegdheden die aan een natuurschap worden toegekend, kunnen per geval worden bepaald.

Het natuurschap Waddenzee zou bevoegdheden kunnen hebben (onder zowel publieke als private wetgeving) om de
ecologische integriteit van zijn grondgebied te beschermen en te ondersteunen. Het zou geen nieuwe politieke laag in
het bestuur van de Waddenzee zijn, maar een nieuwe actor die de belangen van de Waddenzee zelf vertegenwoordigt
en die deelneemt aan de besluitvorming over de toekomst ervan. De mensen die haar vertegenwoordigen kunnen
optreden als haar rechten worden geschonden. Eigenlijk zou dit een hele logische en praktische stap zijn. We hebben al
eerder rechten verleend aan niet levende deelnemers aan onze samenleving: bedrijven (onder andere de B.V., N.V. en
coöperatie), verenigingen en stichtingen. Die rechtspersonen praten en doen ook mee in onze samenleving. Hun
belangen worden vertegenwoordigd door bestuurders en de entiteiten zelf hebben rechten. Hetzelfde geldt voor
publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen. Dat zou ook voor de natuur
kunnen.

41. T.E. Lambooy, J.I. van de Venis en Chr.M. Stokkermans, ‘A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea’, Water International 44(6-
7), Oktober 2019, p. 786-803.
42. Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Christiaan Stokkermans, ‘Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee. Voorstel voor een nieuwe vorm van
governance van de Waddenzee’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), 2020-1, pp 70-79.
43. Een uitzondering is de autoriteit Financiële Markten (AFM) is een stichting, dus een private rechtspersoon, met publiekrechtelijke taken en bevoegdheden om
de financiële markten in het gareel te houden. Zie verder: Art. 29 en 34 van de Comptabiliteitswet; art. 160 Gemeentewet; art. 158 Provinciewet. Zie M.W.
Scheltema en M. Scheltema, Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht (3e druk), Deventer: Kluwer 2013. Eén van de redenen
waarom de AFM een private rechtsvorm heeft, is procedureel van aard. Het oprichten van een private rechtspersoon en het vaststellen van de statuten
daarvan is eenvoudig. Oprichting van een publiekrechtelijke rechtspersoon vereist het doorlopen van een ingewikkelde wettelijke procedure. Er is overigens
wetgeving en beleid die de overheid ontmoedigt om publieke bevoegdheden via private entiteiten uit te oefenen, tenzij het publieke belang daar duidelijk om
vraagt.
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Citaat uit vervolgstudie Lab Toekomstige Generaties(44):

“Weer een andere groep publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht is zowel geografisch als functioneel
bepaald. Tot deze categorie behoren de waterschappen. Het belangrijkste regelkader voor de waterschappen wordt
gevormd door de Waterschapswet. Het Europese grondgebied van Nederland is tegenwoordig verdeeld in 21
waterschappen. De term waterschap wordt zowel gebruikt voor het betrokken openbare lichaam als voor het
(grond)gebied waarover dat openbaar lichaam bevoegd is. Een waterschap wordt ingesteld of opgeheven bij een
besluit van de Provinciale Staten. Bij interprovinciale waterschappen is een besluit van alle betrokken Provinciale Staten
nodig. Het besluit maakt meestal deel uit van het door de Provinciale Staten vastgestelde reglement van het
waterschap. Binnen de kaders van de Waterschapswet wordt in dit reglement de inrichting van het bestuur
geregeld(45). Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide worden voorgezeten
door een dijkgraaf, benoemd door de Kroon(46). 

Waterschappen behoren tot de oudste openbare lichamen van Nederland. De eerste waterschappen kwamen al in de
13de eeuw tot stand. De oudste, en nog altijd belangrijke taken van een waterschap zijn de bescherming van een
bepaald gebied tegen overstromingen en het bepalen en handhaven van gewenste grondwaterniveaus in het gebied.
Het waterschap doet dit door het bouwen en onderhouden van dijken en afwateringssystemen. Deze twee functies (zorg
voor waterveiligheid en waterkwantiteit) zijn nog steeds kerntaken voor de waterschappen. Een derde functie ziet
tegenwoordig op waterkwaliteit: waterschappen zijn belast met waterzuivering en het stellen en handhaven van
milieuregels(47). Bij al deze onderwerpen kunnen boeren, huiseigenaren en milieubeschermers, verschillende prioriteiten
hebben (bijvoorbeeld aangaande het grondwaterpeil). Een waterschapsbestuur weerspiegelt dat. De bestuursleden
worden gekozen door de landeigenaren (ingelanden), pachters, bedrijven en inwoners (ingezetenen) binnen het
gebied. Aan private milieuorganisaties kan de bevoegdheid worden verleend om één of twee bestuursleden te
benoemen(48). Waterschapsverkiezingen vinden elke vier jaar plaats. Een waterschap heeft eigen bevoegdheden om
bepaalde vergunningen af te geven en om belasting te heffen van landeigenaren, landgebruikers en inwoners in zijn
gebied. Elk waterschap heeft convenanten afgesloten met andere openbare lichamen, zoals gemeenten, binnen of
grenzend aan het verzorgingsgebied. Die convenanten bieden een kader voor het afstemmen van beleid.”

De Waddenzee zou – als enige Nederlandse natuurlijk Werelderfgoed - het eerste Nederlandse natuurschap kunnen
worden. Het toekennen van rechtspersoonlijkheid (via bijvoorbeeld de natuurrechtspersoon/ het natuurschap) aan de
Waddenzee zal waarschijnlijk positief bijdragen aan de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige generaties.

Een ontwikkeling die bovendien lokaal wordt gedragen: Op 12 juli 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente
Noardeast-Fryslân, die een flink deel van de Waddenzee omvat en er vanuit Friesland aan grenst, een motie
aangenomen waarin wordt opgeroepen tot meer rechten voor het beheer van de Waddenzee(49). De motie roept op
om de Waddenzee een eigen en onafhankelijke identiteit en plaats in het juridische systeem van de Nederlandse
samenleving te geven, vergelijkbaar met een gemeente of bedrijf.

De motie van Gemeentebelangen Nordeast-Fryslân eindigt treffend(50): “Dit alles in het belang van de Waddenzee,
voor al het leven in haar, voor ons en voor toekomstige generaties.”

Concluderend
Aan de natuur rechten geven kan ook in Nederland. De motivatie om een   natuurschap Waddenzee aan het huidige
spectrum van bestuur toe te voegen, is om rechten te verlenen aan de natuur in het belang van die natuur en de
toekomstige generaties. Op dit moment worden alle belanghebbenden geacht de belangen van de natuur mee te
nemen, terwijl ze verschillende eigen (vaak korte termijn) belangen hebben waar ze voor op komen. Dat blijkt niet te
werken. Van een rechtsobject - iets wat geen eigen stem heeft, waar je over heerst en beslist - wordt de natuur een
rechtssubject - een drager van rechten. De natuur verdient een stem en een eigen vertegenwoordiging aan de
gespreks- en onderhandelingstafels.

44. Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Christiaan Stokkermans, ‘Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee. Voorstel voor een nieuwe vorm van
governance van de Waddenzee’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO), 2020-1, pp 70-79, paragraaf 10.
45. Art. 2 e.v. Waterschapswet.
46. Art. 10 e.v. Waterschapswet.
47. Art. 1 Waterschapswet.
48. Art. 12 en 14 Waterschapswet.
49. Zie https://www.omropfryslan.nl/nieuws/895902-noardeast-fryslan-stemt-met-motie-voor-bijzondere-rechten-waddengebied
50. Zie https://www.gbnf.nl/artikel/motie-bijzondere-rechten-unesco-werelderfgoed-waddenzee



ToekomstRaad inleving Waddenzee
Het antwoord op de drie voor deze kwestie geformuleerde vragen vinden we niet alleen in het recht.
We weten ook niet precies hoe (mogelijke) toekomstige gebeurtenissen impact op het
Waddengebied zullen hebben. Wel kunnen we voor bepaalde gevaren aangeven of we op dit
moment het gebied voldoende actief beschermen, zoals de Onderzoekraad voor de Veiligheid ook in
haar eerder genoemde rapport heeft gedaan naar aanleiding van de MSC Zoe ramp. Daarbij zou,
zoals Onderzoeksraad voorzitter Dijsselbloem aangaf, het voorzorgsprincipe leidend moeten zijn.

We kunnen niet in de toekomst kijken. Wat we wel kunnen is de ‘mooist mogelijke toekomst’
voorstellen. Een inlevingsoefening, visualisatie en de reflectie erop van een diverse groep mensen,
kan een goed beeld geven van die ‘mooist mogelijke toekomst’. Daarom heeft het Lab Toekomstige
Generaties medio 2019 een zogeheten ‘ToekomstRaad’ georganiseerd.

Deze ToekomstRaad bestond uit een groep van 75 deelnemers. Zij deden eerst een individuele
inlevingsoefening met een tijdreis naar zeven generaties terug in het verleden en vervolgens zeven
generaties vooruit in de toekomst. Daarmee kwamen zij uit in het jaar 2150. Zij kregen de vraag om
te reflecteren op wat ze daar zien, horen, voelen en ervaren bij: ‘Het mooist mogelijke Waddengebied
in 2150’. Daarna werden de deelnemers op willekeurige wijze in vier kleinere groepen ingedeeld.
Daarin werden de individuele indrukken en ervaringen gedeeld. Deze zijn vervolgens besproken en
uitgewerkt in toekomstbeelden vanuit bepaalde perspectieven. De perspectieven waren: Cultuur;
Daar Wonen en Werken; Natuur; en Bewustzijn en Inrichting. De toekomstbeelden voor het mooist
mogelijke Waddengebied in het jaar 2150 worden op de volgende pagina weergegeven door middel
van de citaten uit het overleg in de vier groepen.

HOOFDSTUK 8: 
De Inlevingsoefening door de
ToekomstRaad
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Weten inwoners veel over het verleden en de geschiedenis van het Waddengebied. De verhalen over hoe het
vroeger was en ook dat er een tijd was waarin de mensen bang waren voor hun toekomst.
Zijn mensen hun voorouders dankbaar dat ze bestaan, dat er rekening met ze gehouden werd. Leeft men in en om
de Waddenzee en met respect voor en in balans met de natuur. Levend met de jaargetijden en in wisselwerking
met de natuur. 
Mensen hebben een andere manier van communiceren gevonden met de leefomgeving, door beter te kijken en
luisteren naar de zee en naar andere levende wezens. 
Er is veel ruimte en een broedplaats (estuarium) voor levensgenieten: zingen, feesten, muziek maken, dans, kunst.

CULTUREEL

In 2150...

Leven mensen er in drijvende woningen; al dobberend leven, werken, eten en slapen ze. Technologie ondersteund
leven in balans met de natuur. De mens en natuur, niet het in standhouden van bepaalde systemen, staan
centraal in (gebruik van) technologie. Mens en natuur geven elkaar de ruimte en ondersteunen elkaar. Niet zonder
moeite, er zijn nog steeds stormen en spannende situaties. Er is meer stilte op de Wadden, er zijn minder schepen.
Meer ‘slow living’ volgens het ritme van de natuur.
Ziet het er technologisch heel anders uit, van de nieuwe generatie organische windmolens en de gekweekte
zeewier in alle kleuren, via kinetische energie en nucleaire fusie centrales, auto’s en boten op waterstof en
batterijen (die worden opgeladen door hoe de wind tegen de zeilen duwt), tot andere nieuwe manieren van
energie vangen. Maar enkel bronnen die niet uitgeput kunnen raken. Technologie staat in dienst van de natuur.
We filteren zout water naar drinkwater; de techniek maakt het zo gemakkelijk mogelijk.
Techniek stelt ons in staat te communiceren met de natuur. We begrijpen elkaar beter doordat we interactie en
communicatie hebben met ander leven. 
Staan mensen beter met elkaar in contact, is ieder welkom op de Wadden, zitten ze in hetzelfde schuitje en
gedragen bezoekers zich respectvol naar de mensen en de natuur in het gebied.
Doen mensen werk dat ze leuk vinden en zijn – dankzij technologische innovaties - tweedaagse ‘werkweken’ de
norm. 
Bestaat een basis inkomen of basisloon dat wordt bepaald aan de hand van meetbare toegevoegde waarde die
je levert voor mens en omgeving. We betalen de ‘True Price’ voor onze producten en vervuilen kost (voor zover
toegestaan) veel geld. Mensen zijn veel meer eigen ondernemer of werken in opdrachtnemerschap en is geld een
van de manieren om te betalen. Zelfvoorziening en ruilen speelt een grotere rol dan nu.
Er wonen vrijwel alleen oorspronkelijke bewoners of in ieder geval mensen die een inheemse connectie voelen met
het gebied.
Is het wilder en ziet het er wilder en natuurlijker uit: er is verdronken land (ook aan de ‘vaste wal’ kant) en er zijn
geen harde grenzen (dijken). De dijken lopen organisch, net zoals dat zo werkt op sociaal gebied.
De bewoners van de Wadden wonen ook op drijvende minidorpen, het ophogen van dijken is niet meer een focus
omdat dijken in symbiose met de natuur worden gebouwd.
De Wadden zijn als een klein dorp in verbinding met de grote wereld.

DAAR WONEN EN WERKEN

Is er veel en mooie natuur, meer biodiversiteit dan nu. Florerende ecosystemen (o.a. vissen en vogels), de
Wadden zijn een reservaat voor duurzame vis. Het is ‘rewilded’. Platen vol robben, dus veel vis in de zee.
Zijn de stranden, de lucht en het water schoon. 
Is de zeespiegel hoger en is het ook warmer dan nu.

NATUURLIJK

Staat het welzijn van het Waddengebied als prioriteit op de agenda, voor de plek van mens in de natuur. 
Komen mensen met succes op voor het Waddengebied. 
Zijn wetsartikelen zo veranderd dat het welzijn en de bescherming van het gebied voorop staan. Deze regels
worden afgedwongen, zodat de zee en het gebied rijk zijn – vol leven – en vrij zijn van vervuiling.
Is er ook een wereldwijde ‘gewetensraad’, council of consciousness, die mondiaal mee denkt en beslist.
Wordt er bij elke beslissing rekening gehouden met Toekomstige Generaties.
Zijn mensen zich ervan bewust dat ze bepaalde offers moeten brengen (t.a.v. individuele korte termijn belangen)
om dit alles te bereiken.

BEWUSTZIJN EN INRICHTING
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Aldus, op basis van deze toekomstbeelden, leven we in 2150 meer in balans met de natuur in een prachtig en rijk
Waddengebied. Gelukkig konden veel deelnemers een positief beeld ervaren bij de ‘mooist mogelijke toekomst’. Helaas
niet iedereen, met name jongere aanwezigen lukte het niet of in beperkte mate om een gezond, mooi, schoon, biodivers
en rijk Waddengebied te zien. Bij de ‘mooist mogelijke toekomst’ hoort ook dat mensen in en om de Waddenzee leven en
werken met respect voor en in balans met de natuur, dat ze actief rekening houden met toekomstige generaties en dat
wetsartikelen zo zijn veranderd dat het welzijn en de belangen van het gebied voorop staan. Precies wat met het
voorstel voor rechtspersoonlijkheid wordt beoogd.
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Uitspraak 
Uit het voor deze kwestie onderzochte en overwogene kan met inachtneming van de geldende wet-
en regelgeving en overige universele waarden en principes slechts één uitspraak volgen: 

Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige
generaties. Het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee zal positief
bijdragen om te komen tot de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige
generaties. 

HOOFDSTUK 9: 
Uitspraak en aanbevelingen



Aanbevelingen
Gebaseerd op het bovenstaande komt de Waarnemend Ombudspersoon tot de volgende aanbevelingen
aan de Nederlandse regering en verantwoordelijke beleidsmakers in Nederland:

Heroverweeg de vorm en het mandaat van de recentelijk aangewezen ‘Beheerautoriteit’ voor de
Waddenzee. Het oorspronkelijke doel van het opnieuw vormgeven van de governance (bestuur) van het
Waddengebied was: “één beheerautoriteit voor de Waddenzee, die een integraal beheerplan uitvoert,
waardoor betere bescherming voor de natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer”. De
overheid heeft onderzoek geïnitieerd om te verkennen welke vorm een dergelijke autoriteit zou moeten
krijgen. In antwoord daarop zijn door onderzoekers diverse varianten geschetst. Echter, de variant die nu
door de betrokken ministeries is gekozen voor deze beheerautoriteit volstaat niet, omdat de vorm noch het
mandaat erop gericht is het hiervoor genoemde doel te verwezenlijken. De nieuwe beheerautoriteit heeft
namelijk niet de taak gekregen om nieuwe (andere dan voorheen) beleidsmatige keuzes te
implementeren met betrekking tot de bescherming en het gebruik van de Waddenzee. Daarmee is de nu
gekozen variant er in de basis niet op ingericht om ons erfgoed, van unieke en universele waarde voor de
mensheid, beter te bewaren voor toekomstige generaties. Er is dus sprake van een discrepantie tussen
beoogd doel en uitvoering. Vandaar dat de aanbeveling is om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan de
Waddenzee dan wel aan de beheerautoriteit voor de Waddenzee. Hierna volgt een aantal hieraan
gerelateerde aanbevelingen.

Wees bewust van de status van het Waddengebied: het is Werelderfgoed. De natuur in de Waddenzee
staat zwaar onder druk. De kwaliteit en diversiteit nemen nog steeds af. Wij hebben de Waddenzee geërfd
van onze voorouders. Onze nakomelingen, de toekomstige generaties, erven de Waddenzee weer van ons.
Laten we zorgen dat deze ten minste net zo mooi dan is als die nu is.

Neem de belangen van toekomstige generaties actief mee in het beleid ten aanzien van het
Waddengebied. Noem (belangen of het welzijn van) toekomstige generaties niet slechts in preambules of
mooie zinnen in bepalingen en verklaringen, maar zorg dat hun belangen daadwerkelijk worden behartigd.
Dat kan bijvoorbeeld door specifieke doelen op te nemen voor hun belangen en door acties en onderzoek
te initiëren die dat ondersteunen en monitoren.

Ontwikkel en onderhoud een Toekomst Effect Rapportage voor alle activiteiten in het gebied en daarbuiten,
zowel voor nieuwe als bestaande activiteiten. Verbindt daaraan consequenties, zeker als bepaalde
activiteiten het gebied negatief kunnen beïnvloeden.

Richt de beheersstructuur en beheerplannen van het gebied zo in dat de belangen van toekomstige
generaties en de natuur op lange termijn voorop staan. Derhalve: het volstaat niet om hun belangen op
een onvolledige wijze of subsidiair mee te nemen of eerst na vervulling van economische - veelal korte
termijn - belangen. Dit geldt ook voor het (trilaterale) geïntegreerd beheerplan, dat de komende jaren
voor het gehele gebied gaat worden ontwikkeld.

Volg de resoluties op van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN Internationaal). In
de verslagen van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking wordt IUCN Internationaal veelvuldig genoemd
als gerespecteerd partner. IUCN Internationaal nam al in 2012 een resolutie aan over een wereldwijd
groeiende ontwikkeling in het recht, de ‘Rights of Nature’ of ‘Rechten van de Natuur’(51). De belangen en
het welzijn van toekomstige generaties hebben binnen Rechten van de Natuur een belangrijke plek. De
IUCN-resolutie roept op dat op alle niveaus en in alle gebieden de juridische optie van Rechten van de
Natuur moeten worden overwogen. In Nederland kennen we ook IUCN Nederland (IUCN NL), die thans 38 lid
organisaties heeft, waaronder diverse natuur- en milieuorganisaties en wetenschappelijke instituten,
alsook de Nederlandse overheid. Deze organisaties hebben via IUCN NL invloed op het beleid van IUCN
Internationaal. Als lid organisatie dient de Nederlandse overheid genoemde resolutie op te volgen door
alle natuurgebieden in kaart te brengen, de juridische optie van Rechten van de Natuur te overwegen en
waar relevant en mogelijk te implementeren. Het is belangrijk om gevolg te geven aan afspraken in het
kader van samenwerking met natuur- en milieuorganisaties, alsook om daarbij wetenschappelijke
instituten te betrekken.
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Pak de uitkomsten op van een recent onderzoek betreffende Rechten van de Natuur voor de Waddenzee en
initieer vervolgacties. Het Lab Toekomstige Generaties heeft bijgedragen aan deze eerste studie inzake het
verlenen van rechtspersoonlijkheid aan natuurgebieden in Nederland. De uitkomsten daarvan zijn in
november 2019 in het internationale academische tijdschrift Water International gepubliceerd met titel: “A
case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea” (november 2019)(52). De studie
onderzoekt op welke wijze de Rechten van de Natuur in ons Westerse rechtssysteem zou passen.
Voorgesteld wordt om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan de Waddenzee, als variant op de
Nederlandse rechtsvorm van waterschap (‘natuurschap’). Deze publicatie is besproken in een
internationaal webinar (5 december 2019) (53) en vervolgd met een vervolgstudie in een Belgisch
academisch tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (2020 nummer 1)(54). De
studies kunnen Nederlandse beleidsmakers ondersteunen bij het ontwerpen van (wettelijke) regelingen die
als doel hebben aquatische en andere ecosystemen adequaat te besturen in het belang van de natuur en
huidige en toekomstige generaties.

Als de Rechten van de Natuur in Nederland voorlopig niet haalbaar blijken, maak dan in ieder geval de
beheerautoriteit sterk genoeg en met een helder genoeg mandaat, zodat dit aansluit bij alle internationale
verplichtingen ten aanzien van het gebied.

Zorg ervoor dat de natuur en dat wat we willen doorgeven aan toekomstige generaties, ons erfgoed, altijd
voldoende is vertegenwoordigd in het institutionele systeem. Ons erfgoed zou niet alleen als ‘deelbelang’,
maar juist als ‘zichzelf’ moeten zijn vertegenwoordigd in het politieke en juridische systeem. Geef op
serieuze wijze invulling aan de toegekende status van ‘Waddenzee UNESCO Werelderfgoed’. De Nederlandse
overheid stelt op haar eigen Waddenzee portal WaddenZee.nl: “De belangrijkste Ministeries die actief zijn in
het Waddengebied zijn het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu…
Via onder meer militaire oefeningen, veiligheid en toezicht is ook het Ministerie van Defensie betrokken bij
het Waddengebied.” (55) Het woord ‘natuur’ noch het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
worden hier genoemd. Het advies is om deze passage als volgt aan te passen:

51. IUCN Resolution WCC 2012 Res 100, zie: https://portals.iucn.org/library/node/44067
52. Tineke Lambooy, Jan van de Venis & Christiaan Stokkermans (2019); A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea, Water
International, 44:6-7, 786-803, DOI: 10.1080/02508060.2019.1679925; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02508060.2019.1679925?
scroll=top&needAccess=true
53. IWRA Webinar – No 26; https://www.iwra.org/rightsoftheriverwebinar/
54. Tineke Lambooy, Jan van de Venis & Christiaan Stokkermans (2020); Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee. Voorstel voor een nieuwe vorm van
governance van de Waddenzee, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid; 2020 No.1; http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload919.pdf
55. Zie: https://www.waddenzee.nl/overheid/waddenzeebestuur/ministeries/ laatst bezocht op 21 september 2020
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“De Waddenzee is aangemerkt als UNESCO Werelderfgoed, ons erfgoed. Dit betekent dat
de natuur van de Waddenzee van uitzonderlijke universele waarde is en bewaard moet

blijven voor huidige en toekomstige generaties. Daarmee is het belangrijkste Ministerie
dat actief is in het Waddengebied het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit. Daarna volgen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Via onder meer militaire oefeningen, veiligheid en toezicht

is ook het Ministerie van Defensie betrokken bij het Waddengebied.”

Wanneer in overheidsdocumenten wordt gesproken over “(natuur) behouden”, dient daaraan te worden
toegevoegd: “voor toekomstige generaties”. Door toekomstige generaties expliciet te noemen, kunnen en
gaan we rekening houden met hun welzijn en belangen. In Nederland wordt vaak voor erfgoed, ook voor de
Waddenzee, een definitie gehanteerd zonder de woorden “toekomstige generaties” toe te voegen.
Bijvoorbeeld: “Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar,
uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden”.
Echter, het internationale Werelderfgoed Verdrag schrijft duidelijk voor (artikel 4):

“Een Staat die partij is bij deze Overeenkomst erkent dat in eerste instantie op hem de
verplichting rust de identificatie, de bescherming, het behoud, het toegankelijk maken en

het overdragen aan toekomstige generaties van het op zijn grondgebied liggende …
cultureel en natuurlijk erfgoed te waarborgen.” 

10.



Voorkom schade aan het Waddengebied. Handhaaf afdoende in en om het Waddengebied. Zorg voor
inclusieve, effectieve en verantwoordelijke beheer- en vergunningsstructuren betreffende het
Waddengebied. Voorgaande en huidige generaties zijn er helaas de oorzaak van dat de natuurkwaliteit en
de natuurweerbaarheid zijn verminderd. Het is van groot belang dat de natuur in het Waddengebied
gezond is, onder meer om de zeespiegelstijging door klimaatverandering te overleven. Neem geen risico
met dit unieke werelderfgoed. Gevaar moet worden vermeden. Integreer het voorzorgsbeginsel, waartoe
ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid oproept. En handhaaf en monitor dit beginsel. De overheid moet
effectief handhaven. Dit geldt voor klimaatbeleid, vaarroutes en regels ten aanzien van belading van
schepen, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van winning van fossiele brandstof en zout. Voorts dient de
overheid actie te ondernemen om de vervuiler te laten betalen voor veroorzaakte schade.

Organiseer waarborgfondsen, die direct liquide middelen kunnen vrijmaken om schade te voorkomen of
erger te beperken. Om te zorgen dat nu kan worden gehandeld in het belang van toekomstige generaties
bij een bedreiging of bij schade, is het belangrijk dat er waarborgfondsen komen die direct middelen vrij
kunnen maken. Zodoende kan erger worden voorkomen en is men niet afhankelijk van bijvoorbeeld de
liquiditeit van het schadeveroorzakende bedrijf. Deze fondsen kunnen worden gevuld vanuit bijdragen van
schepen die langs of door het Waddengebied mogen varen en bedrijven die profiteren van de Waddenzee
(toerisme, scheepvaart, visserij, zoutwinning). De bijdragen kunnen worden georganiseerd via tolsystemen,
vergunningen, leges, tarief of belasting op omzet of winst. Het Waddengebied geeft en profiteert direct
mee. Ook voor toekomstige generaties.

Laat bewoners van het Waddengebied meer meepraten over de toekomst van het gebied en daarmee van
hun toekomst. Hun voorouders woonden er, zij wonen er nu en hun toekomstige generaties zullen het
gebied gaan bewonen. Veel van het beleid voor de Wadden wordt achter Haagse en provinciale bureaus
bedacht. Inspraak gelegenheden zijn vaak informatie gelegenheden. De bewoners van het gebied zouden
recht moeten hebben op ‘free, prior and informed’ consent en hebben recht op zinvolle participatie, zoals
het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties recentelijk ook voor Nederland in relatie tot de
gaswinning in Groningen bevestigde(56): “Ensure the meaningful participation of, and consultation with,
inhabitants in designing and implementing plan(s)”. Dergelijke ‘zinvolle participatie’ vereist dat individuen
het recht hebben om deel te nemen en bij te dragen aan de beslissingen die hen rechtstreeks raken, met
inbegrip van het ontwerp, de implementatie en de monitoring van gebiedsinterventies.

Dit, zoals Gemeentebelangen Nordeast Fryslân het al treffend verwoordde(57):
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11.

12.

13.

“Dit alles in het belang van de Waddenzee, voor al het leven in haar, 
voor ons en voor toekomstige generaties.”

56. VN document CCPR/C/NLD/CO/5 par 35 onder
c.https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NLD/INT_CCPR_COC_NLD_35596_E.pdf
57. Zie https://www.gbnf.nl/artikel/motie-bijzondere-rechten-unesco-werelderfgoed-waddenzee

U allen en onze toekomstige generaties hoogachtend, 

Mr. Jan I. van de Venis
waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties
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Het Lab Toekomstige Generaties wordt gesteund door:


