> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Directoraat-generaal Agro en
Natuur
Directie Natuur en Biodiversiteit
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Datum
Betreft

6 juli 2017
Aanbieding Jaarverslag 2016 & Uitvoeringsagenda 2017 van het
Programma naar een Rijke Waddenzee en het Jaarverslag van de
Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee

Ons kenmerk
DGAN-NB / 17098534
Bijlage(n)
3

Geachte Voorzitter,
Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2016 en de Uitvoeringsagenda 2017 van het
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) aan. Tevens bied ik u het
Jaarverslag 2016 van de Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee aan,
zoals uw Kamer is toegezegd in een brief van 15 oktober 2014 (Kamerstuk
29 684, nr. 116). Het programma wordt sinds 2015 onder
medeverantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de
Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk uitgevoerd.
De belangrijkste opdracht van het programma is het stroomlijnen en bundelen van
bestaande initiatieven voor natuurherstel en verduurzaming van het medegebruik
van de Waddenzee en het geven van een extra impuls aan het realiseren van
nieuwe initiatieven. Naast natuurherstel gaat het daarbij ook om het versterken
van initiatieven gericht op een duurzame Waddeneconomie passend bij de status
van het gebied als Werelderfgoed en de uitverkiezing tot één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland.
In 2016 is onder meer ingezet op de ontwikkeling van een integraal actieplan voor
het opruimen en voorkomen van plastic afval in de Waddenzee. Verder zijn er
stappen gezet in de uitvoering van de meerjarige afspraken over de transitie van
mosselvisserij en verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee.
Ook is er een integraal programma Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee opgesteld
en ondertekend. Waddenbreed hebben partijen zich gecommitteerd om duisternis
in het Waddengebied te versterken en samen te werken aan de beleving van het
Werelderfgoed. In 2018 zullen naar verwachting de eerste resultaten zichtbaar
zijn.
In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een start
gemaakt om een aantal pilots uit te voeren om historische scheepswrakken in het
Waddengebied op een ecologische wijze te beschermen. In 2016 heeft PRW
samen met alle betrokkenen in het gebied een Dag van het Wad (26 juni, de dag
dat de Waddenzee de status van Werelderfgoed heeft gekregen) georganiseerd
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om bewoners en toeristen de natuurwaarden zintuigelijk te laten proeven, voelen,
horen en zien.
Naast de verantwoording over 2016 doe ik u ook de Uitvoeringsagenda 2017
toekomen. Het realiseren van natuurherstel en verduurzaming van het
medegebruik is alleen te realiseren met enthousiasme, goede ideeën en
betrokkenheid van bewoners, gebruikers en overheden samen. De belangen,
zorgen en bevoegdheden van betrokken partijen worden daarbij gerespecteerd.
PRW speelt hierbij een stimulerende rol.
Afspraken over het Programma naar een Rijke Waddenzee zijn gemaakt tot en
met 2018. Daarom zal dit jaar een evaluatie worden uitgevoerd, in samenspraak
met de medeverantwoordelijke partijen van het programma.

(w.g.)

Martijn van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

Pagina 2 van 2

