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Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee 
Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee

Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Christiaan Stokkermans

1 Inleiding: de Waddenzee

Het Waddenzeegebied is het meest ongerepte en 
meest uitgestrekte natuurgebied in Nederland. 
Weer, wind en water creëren slikken, kwelders, 
duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei bijzon-
dere dieren en planten leven. De Waddenzee zit 
vol met leven en leeft: tweemaal per dag komt de 
bodem van het wad boven het water van de Wad-
denzee uit. Het is alsof ze twee keer per dag in- en 
uitademt. Zie figuur 1. In 2016 heeft het Neder-
landse publiek dit gebied uitgeroepen tot “Mooiste 
Natuurgebied van Nederland”.1 Het Waddenzeege-
bied is voor Nederlanders onmiskenbaar verbonden 
met uitwaaien, weidsheid, het eilandgevoel en wad-
lopen om (zeldzame) vogels en zeehonden zien.

Figuur 1. Het Nederlandse Waddengebied

Het internationale Waddenzeegebied loopt van 
Nederland via Duitsland tot Denemarken. Het is het 
grootste ononderbroken systeem van getijdenzand 
en slikken ter wereld en uniek daarin. Het Wad-
denzeegebied is rijk aan biologische diversiteit, het 
gebied bevat duizenden soorten flora en fauna. 
Door het grote voedselaanbod en de verscheiden-
heid in leefgebieden, is de Waddenzee zowel kraam-
kamer voor vissen als pleisterplaats voor trekvogel. 

1 Zie: https://www.wadtodo.nl/nl/beleef-de-wadden/natuur-
op-de-wadden.

Jaarlijks foerageren hier vele miljoenen trekvogels 
die op weg zijn naar hun zomer- of overwinterings-
gebieden. Deze schakelfunctie is van internationaal 
belang en beïnvloedt de natuur wereldwijd.

2 Status van dit natuurgebied

De Nederlandse Waddenzee is, samen met het Duitse 
en Deense deel van de Waddenzee, aangewezen als 
UNESCO Werelderfgoed. Deze toekenning bevestigt 
dat de Waddenzee een deel is van het erfgoed van 
de Aarde en dient te worden bewaard voor toekom-
stige generaties, omdat zij van unieke en universele 
waarde is voor de mensheid. De Nederlandse Wad-
deneilanden vallen buiten het gebied dat tot Werel-
derfgoed is verklaard. Zie figuur 2.

Figuur 2. UNESCO Werelderfgoed – Waddenzeegebied2

Het eigendom van de Nederlandse Waddenzee ligt 
voor het overgrote deel bij de Staat der Nederlan-
den. Relatief kleine delen van het Waddenzeegebied 

2 Bron: http://www.waddensea-worldheritage.org/nl/ 
waddenzee-werelderfgoed.



TOO 2020 - Nummer 1 - Januari - Februari - Maart 2020

  71

zijn in eigendom van terrein-beherende organisaties 
als Staatsbosbeheer (zelfstandig bestuursorgaan), 
Natuurmonumenten (niet-gouvernementele organi-
satie) en particulieren.

In tegenstelling tot de Deense en Duitse delen van 
het Waddenzeegebied, hebben het Nederlandse 
deel van het Waddenzeegebied als geheel noch de 
Waddenzee zelf de status van nationaal park. Drie 
delen van het Nederlandse Waddenzeegebied zijn 
op dit moment wel Nationale Parken: de westelijke 
en noordelijke duinen op het Waddeneiland Texel; 
bijna het hele Waddeneiland Schiermonnikoog; en 
het Lauwersmeer. Nationaal Park Duinen van Texel 
heeft als ambitie het Nationaal Park door te geven 
aan toekomstige generaties in een staat die ten 
minste gelijk is in kwaliteit, diversiteit en rijkdom als 
waarin deze werd verkregen.

Nederlandse Nationale Parken zijn gebieden met 
een overwegend natuurlijk karakter. Andere gebie-
den met een meer samengestelde bestemming 
(bijvoorbeeld natuur en cultuur) konden voorheen 
slechts cultuurlandschap of nationaal landschap 
worden genoemd, maar sinds eind 2014 wilde de 
Tweede Kamer dat er een nieuwe standaard werd 
ontwikkeld voor “Nationale Parken Nieuwe Stijl”.3 
Daarmee werd beoogd grotere, samenhangende 
gebieden te creëren, waarbinnen natuurkernen 
liggen waarmee bewoners, maatschappelijke instel-
lingen en ondernemers zich verbonden voelen. 
Agrarische en andere cultuurgrond kan daarmee 
ook onderdeel uitmaken van een Nationaal Park.

Nationale Parken worden in Nederland aangewe-
zen op basis van de Wet Natuurbescherming. De 
status van Nationaal Park impliceert op dit moment 
niet dat er aanvullende wet- en regelgeving inzake 
natuurbescherming van toepassing is. Wel worden 

3 Tweede Kamer 30 oktober 2014, Vaststelling van de begro-
tingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) 
en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015; Motie; 
Motie van de leden Van Veldhoven en Jacobi over nationale 
parken nieuwe stijl; https://www.parlementairemonitor.
nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjohcbbsv8xg. Deze motie is 
aangenomen en geïmplementeerd in beleid. De Minister kan 
nadat de standaarden en criteria voor de Nationale Parken 
‘nieuwe stijl’ zijn vastgesteld, o.g.v. de wet Natuurbescher-
ming de ‘nieuwe’ Nationale Parken aanwijzen.

veel van de in de Nationale Parken gelegen gebie-
den op grond van andere regelgeving (zoals Natura 
2000) juridisch beschermd.

3 Bedreigingen

Het Werelderfgoedgebied de Waddenzee wordt 
geconfronteerd met diverse ernstige bedreigingen. 
Door klimaatverandering zal het weer vaker extreem 
zijn en door opwarming van het water wordt het 
onderwaterleven bedreigd. Voorts zullen als gevolg 
van de verwachte zeespiegelstijging de Waddenei-
landen en zandplaten afkalven en op den duur ver-
dwijnen. Het is maar zeer de vraag of de opslibbing 
het tempo van zeespiegelstijging aan kan. Voorts 
daalt de bodem van de Waddenzee door winning 
van zout en fossiele brandstoffen (gas). Er bestaat 
een grote kans dat de Waddenzee zal verdrinken.4 
Andere bedreigingen zijn vervuiling van het water 
als gevolg van landbouw, industrie, havens, visserij 
en recreatie. Het gebied wordt ook gebruikt door 
Defensie, hetgeen geluidsoverlast e.d. veroorzaakt.

Op nieuwjaarsavond 2019 werd nog een andere 
bedreiging duidelijk: tijdens de storm verloor het 
containerschip MSC Zoe 342 zeecontainers.5 In de 
weken daarna spoelden duizenden kilo’s afval aan 
op de Waddeneilanden en de Groningse en Friese 
vaste wal. Het ging naar schatting om bijna 3500 ton 
aan containers en inhoud, veelal consumentengoe-
deren en heel veel plastic. De afhandeling van de 
gevolgen van de ramp met de MSC Zoe valt onder 
de regie van het bestuursorgaan 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 van de MSC Zoe redelijk snel 
heeft aangegeven alle kosten te vergoeden, heeft 
zij meerdere verzoeken tot schadevergoeding afge-
wezen.6 De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet 
nog onderzoek naar de toedracht van de ramp en 

4 Zie bijvoorbeeld: https://www.trouw.nl/nieuws/help-de-
wadden-verdrinken~b389bb06/.

5 Zie: https://www.maritime-executive.com/editorials/an-ana-
lysis-of-msc-zoe-s-container-loss.

6 Zie: https://www.lc.nl/friesland/Minister-Schouten-snel-op-
lossing-voor-opruimkosten-MSC-Zoe-24231474.html en htt-
ps://www.rtvnoord.nl/nieuws/214441/MSC-kiest-sinds-con-
tainerramp-voor-andere-route-boven-de-Wadden-update.



TOO 2020 - Nummer 1 - Januari - Februari - Maart 2020

  72

komt waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 met 
een volledig rapport. Eind oktober 2019 kwam er al 
een tussentijdse waarschuwing: “op basis van voor-
lopige modelberekeningen en bassinproeven blijkt 
dat op deze route bepaalde wind- en golfcondities en 
getijden kunnen leiden tot grote domp- en slingerbe-
wegingen, die de veilige afstand tussen het schip en 
de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met 
afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe ont-
staat daarmee het risico van contact of bijna-contact 
met de zeebodem”, met alle gevolgen van dien.7

In de nacht van 11 op 12 februari 2020 gebeurde er 
wederom een ongeval: “Het schip OOCL Rauma, dat 
dinsdag 43 kilometer boven Ameland vijf containers 
verloor, is nog eens twee containers kwijtgeraakt. 
Het schip verloor deze containers aan het begin van 
de nacht van dinsdag op woensdag 60 kilometer 
ten noordwesten van Terschelling. In de zeven con-
tainers zaten in ieder geval papier en melkpoeder, 
meldt de kustwacht. Op beelden die de kustwacht 
vanuit de lucht maakte, zijn duidelijk containers en 
rollen papier in de zee te zien (...) Dinsdag stond er 
windkracht 8.”8

4 Hoe is de Waddenzee juridische 
beschermd?

De natuurbescherming van de Nederlandse Wad-
denzee is verankerd in diverse internationale verdra-
gen, Europese richtlijnen en Nederlandse wetten. De 
belangrijkste normen worden hieronder besproken.

Internationale verdragen

Het ‘Verdrag inzake de bescherming van het 
mariene milieu in het Noordoostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan’ van 1992 (het OSPAR 
verdrag) beoogt een duurzaam management van 
de Waddenzee, opdat zowel de huidige als toe-
komstige generaties daarvan kunnen genieten: 
“Recognising that concerted action at national, regi-
onal and global levels is essential to prevent and eli-
minate marine pollution and to achieve sustainable 

7 Zie: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15528/onder-
zoeksraad-geeft-tussentijdse-waarschuwing-voor-vaarroute-
nabij.

8 Zie: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/niet-
5-maar-7-containers-van-schip-afgewaaid/.

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”. 
[considerans]

Het ‘Verdrag inzake watergebieden van betekenis, 
in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels’ 
(beter bekend als de Ramsar Conventie uit 1971) 
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 watergebie-
den. Nederland heeft 55 gebieden aangewezen als 
Ramsar-gebieden, waaronder de Waddenzee en de 
Waddeneilanden. De hieruit volgende verplichtingen 
van Nederland omvatten onder andere het inrichten 
van haar planning zodat deze ten goede komt van 
het behoud van de aangewezen gebieden en alleen 
op een wijze manier gebruik te maken van die water-
gebieden. Het huidige en toekomstige beleid dient 
het behoud van de watergebieden en hun flora en 
fauna te coördineren en te ondersteunen.

De ‘Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals’ (1979; de Conventie van 
Bonn) heeft als doel migrerende diersoorten te 
beschermen. De eerste alinea’s van de tekst beves-
tigen onze plicht om natuurlijke hulpbronnen te 
behouden voor toekomstige generaties: “Recogni-
zing 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;” [considerans]

Voor wat betreft zeehonden in de Waddenzee, 
zij gewezen op ‘The Agreement on the Conserva-
tion of Seals in the Wadden Sea’ (Bonn 1990). Dit 
verdrag is een vervolg op de Conventie van Bonn en 
bepaalt dat Nederland, Denemarken en Duitsland 
nauw zullen gaan samenwerken ‘to achieving and 
maintaining a favourable conservation status for the 
seal population’. Wetenschappelijk onderzoek is de 
basis voor de samenwerkingsplannen en aanpassing 
ervan. De landen verplichten zich om de habitat te 
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beschermen, met name tegen menselijke activiteit, 
en er alles aan te doen om vervuiling te verminderen 
en te voorkomen.

Europese wetgeving en afspraken tussen EU 
Lidstaten

Relevante Europese regelgeving bevat richtlijnen 
met specifieke einddoelen waaraan de Lidstaten 
van de Europese Unie (EU) binnen een vastgesteld 
aantal jaren moeten voldoen. De Lidstaten maken 
op grond van deze richtlijnen hun eigen wetgeving 
om deze doelen te bereiken. Relevant voor de Wad-
denzee zijn de EU-Kaderrichtlijn Water, de Habi-
tatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De laatste twee 
vormen de basis voor het ecologische netwerk van 
de EU ‘Natura 2000’. De Waddenzee valt hier hele-
maal binnen, grote delen van de Waddeneilanden 
eveneens. Deze richtlijnen bevestigen 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.

Nederland, Duitsland en Denemarken werken verder 
samen in het kader van de ‘Trilaterale Waddenzee 
Samenwerking’, die gebaseerd is op de ‘Gemeen-
schappelijke verklaring betreffende de bescherming 
van de Waddenzee’. Deze verklaring werd voor het 
eerst ondertekend in 1982 en aangevuld door de 
Verklaring van Leeuwarden in 2018. Er staat in dat 
de verantwoordelijke Ministers vastbesloten zijn de 
Waddenzee ten behoeve van huidige en toekom-
stige generaties te beschermen en beheren. Het tri-
laterale ‘Wadden Sea Plan’ (WSP) uit 1997 bepaalt 
dat de samenwerking wordt overzien door de 
‘Wadden Sea Board’, die op zijn beurt wordt onder-
steund door het ‘Common Wadden Sea Secretariat’. 
Dit secretariaat initieert en coördineert activiteiten 
en voert die uit. Het bereidde ook de nominatie 
tot verkrijging van de UNESCO Werelderfgoedsta-
tus voor. Het algemeen beheer van de Waddenzee 
wordt beschreven in het WSP, dat het gemeen-
schappelijk beleids- en beheersplan bevat voor de 
bescherming en het duurzaam beheer van het Wad-
denzeegebied. Het meest recente WSP (2010) stelt 
als doel het bereiken van de volledige schaal van 
habitatten, die tot een natuurlijke en dynamische 

Waddenzee behoren. Voorts zijn met betrekking 
tot elk van deze habitatten doelen geformuleerd in 
termen van natuurlijke dynamiek, afwezigheid van 
antropogene verstoring, en afwezigheid van vervui-
ling. Voor de monitoring van het gemeenschappelijk 
beleid zoals dat in het WSP wordt beschreven, is het 
‘Trilaterale monitoring- en beoordelingsprogramma’ 
ontwikkeld.

Nationaal niveau

Op Nederlands nationaal niveau is de bescherming 
van de milieu-integriteit van de Waddenzee voor-
namelijk gebaseerd op de Waterwet en de Struc-
tuurvisie Waddengebied die is vastgesteld door 
het parlement (Derde Nota Waddenzee, 2007). 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. Het bepaalt ook dat er ruimte 
moet zijn voor gezamenlijk gebruik. De in 2017 in 
werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) 
bevat het landelijke wettelijke kader voor natuur in 
algemeen zin. Deze wet vervangt de Natuurbescher-
mingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Fauna-
wet. Tot slot noemen wij de provinciale streekplan-
nen, het ‘Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee-
gebied’ en de regelgeving van gemeenten in het 
Waddenzeegebied.

5 Uitdagingen betreffende de governance van 
de Nederlandse Waddenzee

Bij de vorming van het huidige kabinet in 2017 werd 
voorgesteld een Beheerautoriteit Waddenzee in te 
stellen. Dit gebeurde vanuit het breed gedragen 
idee dat de bescherming van het gebied naar een 
hoger plan moest worden getild. In het Wadden-
overleg, dat in de Tweede Kamer in januari 2018 
werd gehouden, werd aan de betrokken ministers 
gevraagd om een onderzoek in te stellen naar moge-
lijkheden om het bestuur van de Waddenzee te ver-
beteren.9 De regering heeft vervolgens een onder-
zoeksrapport laten opstellen door onderzoeksbu-

9 Bijvoorbeeld door het Waddenzeegebied onder te brengen in 
een rechtspersoon, zoals in een publicatie in dagblad Trouw 
was voorgesteld. Zie: J. van de Venis, T. Lambooy en A. Berk-
huysen, Dagblad Trouw 20 januari 2018, “De Waddenzee 
heeft ook rechten en die horen in de Grondwet te staan”;
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reau AT Osborne (2018) om te helpen bepalen hoe 
die beheerautoriteit er precies uit moest gaan zien 
en welke taken en bevoegdheden deze zou moeten 
krijgen. Het AT Osborne rapport10 vermeldt dat sinds 
1984, op het gebied van natuurkwaliteit, de instand-
houdingsdoelstellingen zijn behaald, maar de ont-
wikkelingsdoelstellingen niet. De conclusie dat de 
instandhoudingsdoelen zijn behaald, berust op een 
saldo-benadering. Het aantal vissen in de Wadden-
zee is drastisch afgenomen en er worden minder 
trekvogels geteld. Daartegenover staat een toege-
nomen aantal gewone zeehonden. De hoeveelhe-
den van de andere soorten flora en fauna zijn min 
of meer gelijk gebleven. De mislukking op het vlak 
van de natuur-ontwikkelingsdoelstellingen wordt 
volgens AT Osborne met name door beleidsmatige 
keuzes veroorzaakt: het medegebruik van de Wad-
denzee voor menselijke activiteit in de vorm van 
visserij, gas- en zoutwinning, baggerwerkzaamhe-
den, militaire oefeningen, recreatie, de uitbreiding 
van havens en personenvervoer van en naar de 
eilanden, etc. Het rapport noemt ook andere oorza-
ken zoals de grote fysieke ingrepen in het verleden 
(Afsluitdijk en afsluiting van de Lauwerszee), externe 
factoren (klimaatverandering en zeespiegelstijging), 
alsmede oorzaken die nog niet goed worden begre-
pen (vanwege de complexe dynamiek van de eco-
systemen) en gebreken in het huidige natuurbeheer.

Na deze algemene analyse van de uitdagingen 
waarvoor de Waddenzee thans staat, noemt het AT 
Osborne rapport het huidige beheer als de belang-
rijkste oorzaak voor het niet halen van de natuur-
doelstellingen. Het rapport stelt vast dat: (1) de 
ontwikkelingsdoelen met betrekking tot de natuur-
kwaliteit (gebaseerd op de PKB Waddenzee) met het 
huidige beheer (Natura 2000 plannen) niet kunnen 
worden bereikt; (2) de huidige organisatie en gover-
nance van de Waddenzee in Nederland complex 
is, ondoeltreffend en ondoelmatig (een veelheid 
aan betrokken partijen met versnipperde taken, 

 https://www.trouw.nl/nieuws/de-waddenzee-heeft-ook-
rechten-en-die-horen-in-de-grondwet-te-staan~b874d8b0/.

10 AT Osborne, Verkenning beheerautoriteit Waddenzee, de-
cember 2018, als bijlage gevoegd bij de verzamelbrief Wad-
denzeebeleid 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.

verantwoordelijkheden en bevoegdheden); en (3) 
de huidige samenwerking onvoldoende mogelijkhe-
den of mechanismen bevat om de bevoegdheden-
versnippering en de bestaande belangentegenstel-
lingen te overbruggen. Met name bij het natuur-
beheer zijn veel partijen betrokken en is sprake van 
een sterke versnippering van taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden. Het beheer van de 
Waddenzee wordt bovendien gekenmerkt door een 
veelheid aan aansturingslijnen (met name op het 
thema natuur). Ministeries en provincies zijn elk 
verantwoordelijk voor een deel van het beheer. Op 
rijksniveau zijn er aansturingslijnen vanuit het Minis-
terie van Infrastructuur en Waterstaat op water-
gerelateerde thema’s (waterkwaliteit, waterveilig-
heid, scheepvaart en bereikbaarheid). Het Ministe-
rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft 
aansturing vanuit de belangen van de visserij. Maar 
voor bescherming en verbetering van de natuur 
zijn de beheertaken en bevoegdheden versnipperd, 
zonder centrale aansturing. Op het hoogste niveau is 
het met name de verantwoordelijkheid van de twee 
genoemde Ministeries samen om die centrale aan-
sturing te verzorgen, maar er wordt niet vanuit een 
samenhangend perspectief op het beheer gestuurd. 
Er is daarnaast sprake van diverse overlegstructuren 
die vooral gericht zijn op informeren en afstemmen. 
Door gebrek aan regie en doorzettingsmacht ver-
loopt de besluitvorming over lastige kwesties traag 
of komt zij niet tot stand.

6 De door de regering voorgestelde aanpak

Om aan de uitdagingen voor het beheer het hoofd 
te bieden, schetst het AT Osborne rapport zes alter-
natieve manieren waarop een beheerautoriteit kan 
worden ingericht. De Nederlandse regering heeft 
deze mogelijkheden in overweging genomen en 
gekozen voor een betrekkelijk lichte vormgeving, een 
soort tussenmodel tussen de lichtere AT Osborne 
varianten. In het voorstel van de regering wordt de 
beheerautoriteit een unit waarin de meest relevante 
autoriteiten moeten gaan samenwerken. Daarbin-
nen moet een integraal beheerplan worden afge-
sproken (over natuur, water en visserij). De unit krijgt 
twee directeuren, maar geen rechtspersoonlijkheid 
en geen eigen budget of bevoegdheden. Naast de 
beheerautoriteit wil de regering nog een ‘Bestuurlijk 
Overleg Waddengebied’ en een ‘Omgevingsberaad 
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Waddengebied’ in het leven roepen en een aantal 
bestaande overleggremia opheffen.11

7 Kritische analyse van de door de 
Nederlandse regering gekozen aanpak

Aangezien de nieuwe opzet de bestaande beheer-
taken en bevoegdheden onveranderd laat, versnip-
perd als die zijn, kan zeer worden betwijfeld of de 
gekozen weg effectief zal blijken. De beheerautori-
teit zal immers uitsluitend op beheer zijn gericht. Zij 
zal zich dus niet bezighouden met bredere beleids-
vraagstukken zoals de prioriteit die aan natuurbe-
scherming en -ontwikkeling moet worden gegeven 
of het medegebruik van de Waddenzee voor visserij, 
scheepvaart, mijnbouw, recreatie, militaire oefenin-
gen, etc. Wij verwachten dat een dergelijke nieuwe 
‘Beheerautoriteit Waddenzee’ geen verbeteringen 
zal brengen, nu de twee Ministeries de twee ‘kapi-
teins op het Waddenzee-schip’ blijven. Feitelijk 
betekent dit dat zij voorrang zullen (kunnen) blijven 
geven aan het bevorderen van de belangen van 
hun stakeholders, waaronder degenen die gas en 
zout winnen, de baggerbedrijven, het Nederlandse 
leger, de recreatiebranche, de havens en de scheep-
vaart, en de visserij. Zoals het AT Osborne rapport 
laat zien, is men er met de bestuursstructuur van de 
Waddenzee tot nog toe onvoldoende in geslaagd om 
de natuurwaarden te beschermen en de ecologische 
doelen te bereiken zoals die in internationale verdra-
gen en het Nederlandse beleid zijn geformuleerd. 
Nederland komt zijn internationale verplichtingen 
dus niet na. Daarom moet worden nagedacht over 
mogelijkheden om de bestuurlijke uitdagingen op 
een innovatieve manier aan te pakken. Aangezien de 
nieuwe beheerautoriteit een eenheid wordt zonder 
rechtspersoonlijkheid, en zonder eigen budget of 
bevoegdheden, kan deze hooguit een coördinerende 
rol voor de beide Ministeries (en de betrokken pro-
vincies) vervullen. Dat is niet wezenlijk anders dan 
het mislukte ‘Regiecollege Waddengebied’ dat door 
de beheerautoriteit Waddenzee wordt vervangen.

11 Verzamelbrief Waddenzeebeleid d.d. 20 juni 2019 van de Mi-
nisters van I&W en LNV aan de Tweede Kamer, Kamerstukken 
II 2018/19, 29 684, nr. 185.

8 Innovatief voorstel voor aanpak 
problematiek

Ons voorstel, zoals dat hierna wordt uiteengezet, 
heeft de verder reikende ambitie om de Neder-
landse Waddenzee op korte, middellange en lange 
termijn te beschermen en daarmee een gezond eco-
systeem voor toekomstige generaties te verzekeren. 
Ons voorstel komt erop neer dat het eigen belang 
van de Waddenzee meer centraal wordt gezet, door 
deze in een eigen organisatie met rechtspersoonlijk-
heid onder te brengen.12 Die rechtspersoon krijgt 
rechten en bevoegdheden om aan het eigen belang 
van de Waddenzee invulling te geven. De formele 
doelomschrijving in de oprichtingsakte van de 
rechtspersoon geeft duidelijk richting aan het eigen 
bestuur bij het nemen van beslissingen aangaande 
de Waddenzee. De internationale verplichtingen die 
Nederland op dit gebied is aangegaan zullen daarbij 
leidend zijn. Uiteraard zal het bestuur van de rechts-
persoon 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. Het is gebleken dat die 
belangen in de bestaande opzet onvoldoende in 
aanmerking worden genomen en het valt niet te 
verwachten dat dit met de door de twee Ministe-
ries voorgestelde nieuwe Beheerautoriteit anders 
wordt. Teneinde ons voorstel in stappen te ont-
wikkelen, worden hieronder eerst de kenmerken 
van rechtspersoonlijkheid onder Nederlands recht 
besproken, gevolgd door een karakterschets van 
diverse publieke en private rechtspersonen, alsook 
mixvormen daarvan, waarna wij ons plan ontvou-
wen voor het introduceren van een ‘natuurschap’ 
dat de Waddenzee zou kunnen houden en beheren.

9 Kenmerken rechtspersoonlijkheid: rechten 
en plichten

Naar Nederlands recht zijn natuurlijke personen en 
rechtspersonen entiteiten die rechten en verplich-
tingen hebben. Zoals art. 2:5 BW het uitdrukt: een 

12 Zie ook een verkennende studie hiervoor in: 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 Inter-
national 44(6-7), Oktober 2019, p. 786-803.
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rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft 
met een natuurlijke persoon gelijk, tenzij uit de wet 
het tegendeel voortvloeit. Waar het Nederlands pri-
vaatrecht de status van rechtspersoon aan een enti-
teit toekent, betekent dit juridisch dat aan de entiteit 
een vermogen kan worden toegerekend, waaronder 
vermogensrechtelijke rechten en verplichtingen. 
Rechtspersonen genieten ook in andere opzichten 
erkenning. Zij kunnen in rechte optreden, zij kunnen 
strafrechtelijk worden aangesproken en zij kunnen 
aanspraak maken op mensenrechten. Art. 2:5 BW 
geldt ongeacht of de rechtspersoon zijn status aan 
het publiekrecht of het privaatrecht ontleent.

Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn onder meer 
de Staat, provincies, gemeenten en waterschap-
pen. Zij oefenen publieke taken uit. Daarnaast kent 
het Nederlands recht bepaalde bevoegdheden toe 
aan gemeenteraden, maar deze raden zijn zelf geen 
rechtspersonen. Private rechtspersonen zijn bijvoor-
beeld BVs, NVs, coöperaties, stichtingen, verenigin-
gen, alsook onderlinge waarborgmaatschappijen 
(variant van de vereniging).13 Besturen van vennoot-
schappen en ondernemingsraden genieten geen 
rechtspersoonlijkheid, maar kunnen wel bepaalde 
overeenkomsten aangaan en soms in juridische 
procedures optreden.  Veel private rechtspersonen 
hebben commerciële doelen zoals winst maken of 
streven particuliere doelen na. Een voorbeeld van 
de laatstgenoemde variant is een stichting die het 
vermogen van een overleden persoon beheert ten 
behoeve van de kinderen van de overledene. Er zijn 
ook private rechtspersonen die zich op maatschap-
pelijke belangen richten. Hierbij kan worden gedacht 
aan social enterprises (vaak aangeduid als sociale of 
maatschappelijke ondernemingen),14 goede-doelen-
stichtingen en – in de natuursfeer – verenigingen als 
Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. Deze 
rechtspersonen streven maatschappelijke (dus: 
publieke) doelen na, met private middelen.

De meeste publiekrechtelijke bevoegdheden worden 
uitgeoefend door publiekrechtelijke rechtspersonen 

13 Art. 2:26, 2:64, 2:175 en 2:285 BW.
14 T.E. Lambooy, ‘‘Maatschappelijk’ Ondernemen: Begripsbepa-

ling en Ontwikkelingen’, in: B. Assink e.a. (red.)  De toekomst 
van het ondernemingsrecht, IVOR nr. 99, Wolters Kluwer 
2015, p. 281-315.

en hun organen, maar er zijn uitzonderingen. De 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een stich-
ting, dus een private rechtspersoon, met publiek-
rechtelijke taken en bevoegdheden om de financiële 
markten in het gareel te houden.15

10 Kenmerken rechtspersoonlijkheid: 
belangen

Karakteristiek voor de rechtspersoon is dat deze een 
eigen belang heeft. Het bestuur van de rechtsper-
soon dient dat belang als leidraad te nemen. Het 
bestuur van een BV stelt het vennootschapsbelang 
voorop, de regering handelt in het staatsbelang, het 
college van B&W behartigt de gemeentebelangen. 
Het belang van de rechtspersoon kan men opvat-
ten als een denkraam, een afwegingskader waarin 
verschillende betrokken deelbelangen moeten 
worden afgewogen. Welke belangen concreet in de 
afweging betrokken moeten worden, verschilt per 
geval waarover de rechtspersoon een besluit kan 
nemen.16 Daarbij heeft elke rechtspersoon zijn eigen 
invalshoek of perspectief. Het afwegingskader van 
een gemeente is bijvoorbeeld anders dan dat van de 
staat, omdat verschillende deelbelangen op lokaal 
niveau anders bij elkaar komen dan nationaal. Dat 
gemeenten en provincies voor hun eigen belangen 
kunnen opkomen, naast het nationale belang dat 
de staat vertegenwoordigt, draagt op een positieve 
manier bij aan de bestuurlijke dynamiek in ons land. 
Zowel formeel als inhoudelijk zou politieke besluit-
vorming er heel anders uitzien, indien het dienen 
van lokale en regionale belangen uitsluitend bij een 

15 Art. 29 en 34 van de Comptabiliteitswet; art. 160 Gemeen-
tewet; 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 rechtsper-
soon vereist het doorlopen van een ingewikkelde wettelijke 
procedure. Er is overigens wetgeving en beleid die de over-
heid ontmoedigt om publieke bevoegdheden via private enti-
teiten uit te oefenen, tenzij het publieke belang daar duidelijk 
om vraagt.

16 Chr.M. Stokkermans, ‘Het vennootschapsbelang, ook bij de 
personenvennootschap’, in: B. Kemp e.a. (red.), De betekenis 
en functies van het vennootschappelijk belang, IVOR nr. 115, 
Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 171-188.
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of ander landelijk ministerie zou zijn ondergebracht. 
Landelijk gezien zijn plaatselijke belangen ‘slechts’ 
deelbelangen.

Een publiekrechtelijke rechtspersoon combineert 
dus de bevoegdheden van een openbare instelling, 
zoals het opleggen van regulering (en bij overtredin-
gen, het opleggen van boetes), met private bevoegd-
heden, zoals het kunnen hebben van eigendom en 
de mogelijkheid om, wanneer een derde onrecht-
matig schade toebrengt, daarvan vergoeding te 
eisen. Sommige publiekrechtelijke rechtspersonen 
hebben algemene bevoegdheden en zijn geogra-
fisch afgebakend. Dit geldt voor de Staat, provincies 
en gemeenten. Deze rechtspersonen zijn zo inge-
richt dat zij ieder hun eigen belang kunnen bepalen 
en invullen. Wij hebben gemeenten, als rechtsper-
sonen, omdat wij in ons land zozeer waarde hechten 
aan lokale belangen dat wij die een bijpassende 
organisatie en een eigen stem hebben gegeven. Het 
formuleren en behartigen van die belangen wordt 
niet louter aan hogere bestuursorganen overgela-
ten. Dat is niet alleen relevant voor de wijze waarop 
het lokale belang wordt bepaald, maar ook voor hoe 
dat belang in de totaliteit van de maatschappij een 
plaats krijgt. Een belang dat opgaat in een groter 
geheel, komt sneller in de knel dan wanneer het zelf-
standig georganiseerd is.

Er zijn ook publiekrechtelijke rechtspersonen met 
een specifieke functie zonder afgebakend te zijn 
tot een bepaald gebied binnen Nederland, zoals de 
Autoriteit voor Consument en Markt (ACM). Deze 
publiekrechtelijke rechtspersoon is belast met het 
toezicht op ondernemingen die op Nederlandse 
consumentenmarkten actief zijn. Het belang van de 
ACM schuilt dus in de bijdrage die zij kan leveren aan 
het goed functioneren van die consumentenmark-
ten, met bijzondere aandacht voor consumenten-
bescherming. De structuur en bevoegdheden van de 
ACM zijn erop toegesneden dat zij dit belang goed 
kan dienen.

11 Waterschappen: geografische en 
functionele belangen gebundeld

Weer een andere groep publiekrechtelijke rechtsper-
sonen 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 Water-
schapswet. Het Europese grondgebied van Neder-
land 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 interprovin-
ciale waterschappen is een besluit van alle betrok-
ken 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 regle-
ment de inrichting van het bestuur geregeld.17 Elk 
waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur 
en een dagelijks bestuur. Beide worden voorgezeten 
door een dijkgraaf, benoemd door de Kroon.18

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 onderhou-
den van dijken en afwateringssystemen. Deze twee 
functies (zorg voor waterveiligheid en waterkwanti-
teit) zijn nog steeds kerntaken voor de waterschap-
pen. Een derde functie ziet tegenwoordig op water-
kwaliteit: waterschappen zijn belast met waterzuive-
ring en het stellen en handhaven van milieuregels.19 
Bij al deze onderwerpen kunnen boeren, huiseige-
naren en milieubeschermers verschillende prioritei-
ten hebben (bijvoorbeeld aangaande het grondwa-
terpeil). Een waterschapsbestuur weerspiegelt dat. 
De bestuursleden worden gekozen door de landei-
genaren (ingelanden), pachters, bedrijven en inwo-
ners (ingezetenen) binnen het gebied. Aan private 
milieuorganisaties kan de bevoegdheid worden 
verleend om één of twee bestuursleden te benoe-
men.20 Waterschapsverkiezingen vinden elke vier 
jaar plaats. Een waterschap heeft eigen bevoegd-

17 Art. 2 e.v. Waterschapswet.
18 Art. 10 e.v. Waterschapswet.
19 Art. 1 Waterschapswet.
20 Art. 12 en 14 Waterschapswet.
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heden om bepaalde vergunningen af te geven en 
om belasting te heffen van landeigenaren, landge-
bruikers 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.

Burgers zijn tegenwoordig vaak minder betrokken bij 
hun waterschap dan vroeger. De opkomst bij water-
schapsverkiezingen is laag. Dat kan door de schaal-
vergroting komen. Tot 1950 waren er nog ongeveer 
2600 waterschappen; verder terug in de tijd waren 
het er nog meer. Nu is het land zoals gezegd ver-
deeld in 21 waterschappen. Er kunnen ook andere 
oorzaken voor die lage opkomst zijn, zoals het feit 
dat de werkzaamheden van de waterschappen 
minder politiek-gevoelig zijn geworden. We hoeven 
niet meer zelf te helpen bij de dijkverzwaring, daar 
huren we gewoon een bedrijf voor in. En dat het 
water gezuiverd moet worden is op zichzelf ook niet 
zo controversieel. Zo is het karakter van het water-
schap, als instelling, minder politiek, meer ambtelijk 
geworden. De belangen waar het waterschap voor 
staat zijn onverminderd groot. Wel kan men zich 
afvragen of de organisatievorm waarin die belangen 
zijn ingebed, met name de functionele democratie 
(de waterschapsverkiezingen), ter behartiging van 
die belangen nog optimaal is.

12 Naar een Natuurschap Waddenzee

De waterschappen vormen een mooi voorbeeld 
voor het juridisch en organisatorisch kader dat voor 
de Waddenzee kan worden opgezet. Deze mogelijk-
heid werd ooit al kort aangeduid in een adviesrap-
port uit 1976,21 maar is nooit in detail onderzocht. 
Voor het beheer van de Waddenzee zouden wij een 
modaliteit van een waterschap dan wel een nieuw 
rechtsvormtype willen introduceren met de naam 
‘natuurschap’. Deze vorm zou voor het beheer en 
behoud van de Waddenzee kunnen worden ingezet, 
alsook ten aanzien van andere natuurgebieden 
zoals bijvoorbeeld de Veluwe of de Biesbosch. 
Vergelijkbare rechtsvormen zijn in Nieuw Zeeland 

21 Commissie Toekomstige Bestuursstructuur Waddengebied 
(commissie Staatsen), Bestuur en Beheer van het Waddenge-
bied, Harlingen 1976.

geïntroduceerd.22 Voorts is er de afgelopen jaren 
aan natuurgebieden en rivieren in India, Colombia 
en andere landen rechtspersoonlijkheid verschaft. 
Redenen zoals genoemd in dit artikel hebben daarbij 
een centrale rol gespeeld.

Evenals een waterschap kan een natuurschap zowel 
geografisch als functioneel worden afgebakend. 
Net als bij het waterschap kan de term natuurschap 
worden gebruikt zowel voor het betrokken open-
bare lichaam als voor het (geografische) gebied 
waarover dat openbaar lichaam bevoegd is. Ook 
kan het natuurschap, net als het waterschap, open-
baar lichaam en tevens rechtspersoon zijn. De aan 
een natuurschap mee te geven publiekrechtelijke 
bevoegdheden kunnen van geval tot geval worden 
bepaald. Met deze eigenschappen kan, voor het 
betrokken stuk natuur, het eigen belang, het eigen 
afwegingskader, centraal worden gesteld. Men kan 
het belang van een natuurschap opvatten als een 
afwegingskader waarin de integriteit van het betrok-
ken gebied centraal staat. Om dat belang goed uit 
de verf te laten komen, zal men de rechtspersoon 
een organisatie moeten geven waarin die afweging 
telkens weer op een goede manier gemaakt kan 
worden. Naast de doelomschrijving van de rechts-
persoon, is de dynamiek van de organisatie die men 
erom heen bouwt medebepalend voor de afwegin-
gen die gemaakt zullen worden.

Zo is ons voorstel om een Natuurschap Waddenzee 
in te stellen, dat van publiek- en privaatrechtelijke 
bevoegdheden kan worden voorzien om de ecolo-
gische integriteit van het gebied te beschermen en 
te ondersteunen. Bepaalde taken en bevoegdhe-
den ter zake van de Waddenzee die momenteel bij 
andere overheden zijn ondergebracht, kunnen naar 
dit Natuurschap worden overgeheveld. Structuur 
en bestuurlijke organisatie zullen op het doel en 
het belang van het Natuurschap afgestemd moeten 
worden. Op dit punt kan waar nodig van het water-
schap-voorbeeld worden afgeweken.  De rijksover-
heid kan in overleg met Natuurschap Waddenzee 

22 Zie een overzicht van natuurrechtspersonen in andere juris-
dicties in: T.E. Lambooy, J. van de Venis en Chr.M. Stokker-
mans, ‘A case for granting legal personality to the Dutch part 
of the Wadden Sea’, Water International 44(6-7), Oktober 
2019, p. 786-803.
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van tijd tot tijd het centrale beleidskader voor de 
Waddenzee formuleren. De rijksoverheid kan daarbij 
worden vertegenwoordigd door de meest betrokken 
Ministers (zoals nu de Ministers van Infrastructuur 
en Water en Landbouw, Natuur en Visserij). Hun 
Ministeries kunnen ook op andere niveaus bij het 
Natuurschap worden betrokken. Op die manier kan 
hun betrokkenheid bij natuur, water- en visserijbe-
heer in de context van een nieuw bestuurlijk raam-
werk vorm krijgen. Ook aan regionale autoriteiten 
zoals de betrokken provincies, en bepaalde non-
gouvernementele organisaties kan een rol worden 
toebedeeld. De Waddenzee valt binnen de provin-
cies Noord-Holland, Friesland en Groningen.

13 Governance van een Natuurschap 
Waddenzee: behoefte aan nader onderzoek

Om geschikte alternatieven voor de governance (het 
bestuur) van het Natuurschap Waddenzee in kaart 
te brengen, is nader onderzoek nodig. Door middel 
van juridisch vergelijkend en bestuurskundig onder-
zoek kan worden onderzocht hoe de governance van 
natuurrechtspersonen in andere jurisdicties is vorm-
gegeven. Daarnaast kan met het brede palet van sta-
keholders, in interactief onderzoek, overleg worden 
gevoerd teneinde het draagvlak voor diverse opties 
te toetsen.

Overwogen kan worden om binnen het Natuur-
schap een algemeen en een dagelijks bestuur in 
te stellen. Deze bestuursorganen kunnen worden 
belast met beleidsvorming en eigen taken en 
bevoegdheden krijgen. Dit omvat mede het voor-
zien in natuurbeheer door een eigen beheerorga-
nisatie en/of door werkzaamheden uit te besteden. 
Bepaalde benoemingsrechten kunnen aan bepaalde 
instanties worden toebedeeld, bijvoorbeeld door 
q.q.-bestuurszetels te reserveren voor bepaalde 
ministers en gedeputeerden. Wel moet een balans 
worden gevonden om de onafhankelijkheid van het 
Natuurschap te waarborgen. Dat is essentieel om 
te zorgen dat het maken van beleid op het niveau 
van het Natuurschap vanuit het eigen belang van 
het Natuurschap plaatsvindt en niet oneigenlijk 
wordt gekleurd door bredere beleidsoverwegin-
gen op andere niveaus. Om te beginnen zullen alle 
leden van de bestuursorganen in het belang van het 
Natuurschap moeten handelen. Daarnaast zullen de 

benoemingsrechten goed verdeeld moeten zijn en 
kunnen voor een aantal bestuurders onafhankelijk-
heidseisen worden gesteld.

De financiering van het Natuurschap Waddenzee 
zou vanwege het nationale belang hoofdzakelijk 
van de rijksoverheid moeten komen, met moge-
lijke aanvullingen vanuit de genoemde provincies 
en andere openbare lichamen. Het Natuurschap 
Waddenzee zou ook eigen belasting kunnen heffen. 
Het heeft weliswaar geen ingezetenen waaraan het 
belastingen kan opleggen, maar het kan gebruikers 
aanslaan. Daarnaast kan het Natuurschap heffin-
gen voor het afgeven van bepaalde vergunningen 
in rekening brengen. Ook kunnen boetes worden 
geïnd bij inbreuken op publiekrechtelijke voor-
schriften en kunnen schadevergoedingen wegens 
vervuiling binnen het gebied worden geclaimd en 
geïncasseerd.

Wij zouden voorts verder willen onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om een element van directe 
betrokkenheid van burgers in te passen. Dat de Wad-
denzee geen ‘ingezetenen’ kent hoeft geen bezwaar 
te zijn. De private vereniging Natuurmonumenten 
telt meer dan 700.000 leden; de Waddenvereni-
ging kent zo’n 35.000 leden. Een in het publiek-
recht georganiseerd Natuurschap Waddenzee zal 
eveneens op aanzienlijke betrokkenheid vanuit het 
publiek kunnen rekenen, vermoeden wij. Zo kan, 
behalve aan inwoners van omliggende gemeenten 
en bepaalde gebruikers (zoals lokale vissers), ook 
aan mensen die vrijwillig bereid zijn een bepaalde 
contributie (‘belasting’) te betalen, direct stemrecht 
voor de invulling van enkele bestuurszetels worden 
verleend. Het lijkt ons een mooi democratisch 
experiment om mensen die zich bij de Waddenzee 
betrokken voelen op deze manier gelegenheid te 
bieden om invloed uit te oefenen op het beheer en 
behoud van dit prachtige natuurgebied voor huidige 
en toekomstige generaties. ■
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