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Motie bescherming Waddenzee
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Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 3 oktober

ter behandeling van het Investeringskader Waddengebied 20 16-2026,

• In het investeringskader Waddengebied 2016-2026 één van de
majeure projecten de Waddenzee betreft.

• Er naast economie veel aandacht is voor ecologie.
• De hoofdopgave voor de Waddenzee betreft het herstellen van het

bodemleven en het bevorderen van een compleet voedsel web.

• De Waddenzee sinds 2009 is aangewezen als Werelderfgoed.
• Het hier één van de grootste waddengebieden ter wereld betreft.
• De Nederlandse Waddenzee een beschermd natuurmonument is.
• Het daarom een uniek alsook kwetsbaar gebied betreft.
• Wij daarmee als Provincie een bijzondere verantwoordelijkheid

hebben.
• Het daarom verdient dat wij zuinig zijn op dit gebied en het zullen

beschermen tegen schadelijke invloeden.
• Olie- gas- en zoutwinning negatieve gevolgen heeft, met name voor

de bodemdaling.
• Dit niet past binnen de doelstellingen van het Waddenfonds en in

strijd is met de doelstelling van de Provincies (pagina 5): het
versterken en optimaal kunnen beleven van de fysieke en
ecologische kwaliteiten van het waddengebied.
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• Z+j4e sprek’rideze schadelijke activiteiten enYïn overleg

met de drie Waddenprovincies, alles in het werk te stellen passend
binnen de rol, verantwoordelijkheid en positie om dit gebied hier
tegen te beschermen.
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t-id uit te dragen in het bestuur van het Regie College
Waddengebied en daarmee optimale invloed uit te oefenen om deze
schadelijke activiteiten te voorkomen dan wel voor zover mogelijk te
stoppen.

En gaan over tot de orde van de dag.
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