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Onderwerp : Beantwoording Statenvragen Partij voor de Dieren over Wadlopen

Geachte mevrouw Voerman,

Hierbij beantwoorden wij uw vragen over verstoring door groepen wadlopers, zoals door u gesteld in 
de brief van 8 juli 2022.

1. Bent u op de hoogte van de toenemende overlast en schade die wadlopers veroorzaken 
aan de flora en fauna in de kwetsbare kwelders, o.a. door het mijden van de aangelegde 
wandelpaden? Heeft u stappen ondernomen om hier een einde aan te maken en welke 
zijn dit? Of bent u van plan dit te doen, en zo ja welke en op welke termijn?

Wij hebben kennisgenomen van de berichten in de media. Het college is van mening, dat er op dit 
moment geen sprake is van structurele ontoelaatbare druk op het gebied als gevolg van toeristische 
activiteiten. Bovendien staan wij op het standpunt dat het huidige beschermingsregime (Wet 
natuurbescherming, Beheerplan Waddenzee) voldoende mogelijkheden biedt om eventuele 
ongewenste effecten van toeristische activiteiten te voorkomen dan wel terug te dringen. Wel zijn we 
van mening, dat de effectiviteit van het bestaande instrumentarium regelmatig tegen het licht dient te 
worden gehouden. De aanstaande evaluatie van het Beheerplan Waddenzee ziet het College dan ook 
als een uitgelezen moment daarvoor.

2. Zijn er signalen binnengekomen bij de provincie van agrariërs, de Waddenvereniging, 
gemeenten etc. over overlast en schade, en hoe heeft u hierop geacteerd?

Dit jaar hebben wij twee meldingen ontvangen over verstoringen door wadlopers. De betreffende 
wadlopers zijn hierop aangesproken en hebben een formele waarschuwing gekregen.
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3.Is er in het verleden ecologisch onderzoek uitgevoerd naar mogelijk schadelijke 
gevolgen van wadlopen, o.a. verstoring van broedende en foeragerende vogels en 
beschadigen van kwetsbare vegetatie? Zo ja, van wanneer dateert het onderzoek en wat 
zijn de uitkomsten? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid een onderzoeksopdracht uit 
te zetten?

Ja, in het verleden is ecologisch onderzoek gedaan naar mogelijke schadelijke gevolgen van 
wadlopen. In 2011 is in het kader van het beheerplan Waddenzee de ‘Nadere effectenanalyse Natura 
2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone’ uitgevoerd. Dit onderzoek is te raadplegen via de 
volgende link: https://www.waddenzee.nl/overheid/natura-2000/bibliotheek.  
De nadere effectenanalyse concludeert dat Wadlopen kan zorgen voor een kleine verstoring van 
broedende (incidenteel) of foeragerende vogels. Er worden geen effecten voorzien op de 
populatiefitness, aangezien de verstoring beperkt is in ruimte en impact op het individu en de oude 
situatie zich snel herstelt. Er is geen sprake van een significant negatief effect ten aanzien van de 
instandhoudingsdoelen.

4. Is er in de voorbije jaren door de provincie gecontroleerd op het naleven van de 
voorschriften en beperkingen voor wadlopers, naar aanleiding van de door u verleende 
vergunningen? Zo ja, welke overtredingen worden begaan en hoe is gehandhaafd? Zo 
nee, waarom wordt er niet gecontroleerd?

Ja, hierop wordt gecontroleerd door de provincie Groningen, de Waddenunit (min. LNV), de FUMO 
(namens de provincie Fryslân) en Rijkswaterstaat. Daarbij wordt zowel gecontroleerd op het naleven 
van de vergunningvoorschriften als op het naleven van de voorschriften van de Wet 
natuurbescherming. Tweemaal is een overtreding van vergunningvoorschriften geconstateerd, waarop 
de vergunning van de overtreder tijdelijk is geschorst. Daarbij ging het eenmaal om een gids die 
wadlopers zonder begeleiding terug liet lopen naar de wal en eenmaal om een gids die zich in 
gesloten gebied bevond met een deelnemer, zonder daarvoor een vergunning te hebben. Tevens zijn 
waarschuwingen afgegeven voor groepen die zich met te veel deelnemers op het wad bevonden.

5a. Is het College het met de PvdD eens dat wadlopen tijdens broedperioden absoluut 
geen verstoring mag veroorzaken van broedende en foeragerende vogels?

Zoals blijkt uit de onder het antwoord op vraag 3 genoemde nadere effectanalyse kan wadlopen 
zorgen voor een kleine verstoring van broedende of foeragerende vogels. Door de in het beheerplan 
gestelde mitigerende maatregelen, zal geen sprake zijn van een wezenlijke invloed op de staat van 
instandhouding van deze soorten. Derhalve is een overtreding van de Wet natuurbescherming 
uitgesloten. Indien geconstateerd wordt dat men zich niet houdt aan deze maatregelen, zal hierop 
gehandhaafd worden.

5b. Is er momenteel een limiet gesteld aan het aantal tochten/deelnemers per jaar? Zo 
nee, waarom niet en acht u dit wél noodzakelijk (nu of in de toekomst) om het Wad te 
beschermen? Zo ja, hoe is deze limiet tot stand gekomen, ligt hier ecologische toetsing 
aan ten grondslag, en wordt deze limiet regelmatig geëvalueerd?

Vanuit de Wadloopverordening en in het beheerplan Waddenzee is geen limiet gesteld. Via 
tochtenopgaven wordt het jaarlijkse totaal aan wadlopers bijgehouden. Bij een volgend beheerplan 
moet, mede op basis van de tochtenopgaven, beoordeeld worden of bijstelling van het beleid 
noodzakelijk is of dat wadlopen op dezelfde wijze voortgezet kan worden.

6a. Hoe vaak zijn er overtredingen van de Wnb begaan door organisatoren van 
wadlooptochten, en welke disciplinaire maatregelen heeft u getroffen?

Ten aanzien van de verstoring van vogels en vernieling van beschermde vegetatie in de kwelder, zijn 
geen overtredingen door ons geconstateerd de afgelopen jaren.

https://www.waddenzee.nl/overheid/natura-2000/bibliotheek
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6b. Bent u van mening dat betreffende wetsartikelen voldoende zijn om de flora en 
fauna van het Wad te beschermen, of zijn er aanvullende (provinciale of gemeentelijke) 
regels nodig? Zo ja, welke?

Het college is van mening dat de betreffende wetsartikelen in combinatie met de mitigerende 
maatregelen uit het beheerplan Waddenzee voldoende zijn om de flora en fauna van het Wad te 
beschermen. Bij het opstellen van het volgende beheerplan moet beoordeeld worden of bijstelling 
nodig is.

6c. Is er voldoende handhavingscapaciteit bij provincie en andere partijen om toe te 
zien op de wadloop-business?

In opdracht van het Beheerderscollectief is een werkgroep gestart met het ontwikkelen van een 
gezamenlijk Toezicht-, Handhaving- en Gastheerschapplan voor de Waddenzee. Binnen deze 
opdracht wordt onder andere een analyse uitgevoerd van de huidige en de gewenste capaciteit voor 
toezicht en handhaving bij alle betrokken partijen. Uit de analyse zal moeten blijken of de huidige 
capaciteit voldoende is om invulling te kunnen geven aan de bestuurlijk gestelde prioriteiten.

7. Is het College het met de PvdD eens dat de ‘vermarkting’ van de Waddenzee op geen 
enkele wijze ten koste mag gaan van de natuur, maar dat hier steeds meer sprake van 
is? (Denk ook aan zeehondentochten en zwerftochten op de zandplaten). Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, welke praktische stappen of beleidswijzigingen bent u van plan 
door te voeren om de rust op het Wad te bewaken?

Het college is het met PvdD eens dat toename van commerciële toeristische activiteiten in het 
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee nimmer mag leiden tot schade aan de natuurwaarden van het 
gebied. Wij zijn van mening dat er op dit moment geen sprake is van structurele ontoelaatbare druk op 
het gebied als gevolg van toeristische activiteiten. Bovendien staan we op het standpunt dat het 
huidige beschermingsregime (Wet natuurbescherming, Beheerplan Waddenzee) voldoende 
mogelijkheden biedt om eventuele ongewenste effecten van toeristische activiteiten te voorkomen dan 
wel terug te dringen. Wel is het college van mening dat de effectiviteit van het bestaande 
instrumentarium regelmatig tegen het licht dient te worden gehouden. De aanstaande evaluatie van 
het Beheerplan Waddenzee zien we dan ook als een uitgelezen moment daarvoor.

8. Is er volgens u nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat nodig, om zowel 
handhaving als regelgeving af te stemmen, of functioneert dit voldoende effectief?

De betrokken partijen werken op dit moment op diverse manieren samen. Binnen de opdracht van het 
Beheerderscollectief wordt onderzocht of de huidige samenwerking versterkt kan worden, om 
zodoende effectiever en efficiënter te kunnen handhaven.

9a. Het huidige beheerplan Wadden 2016-2022 loopt dit jaar af. 
Wanneer wordt het nieuwe beheerplan vastgesteld?

Rijkswaterstaat is voortouwnemer voor het evalueren van het lopende en het opstellen van het nieuwe 
beheerplan Waddenzee. De evaluatie van het huidige beheerplan loopt. Aan de hand van de 
resultaten van de evaluatie wordt een nieuw beheerplan opgesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk 
wanneer dit zal plaatsvinden.

9b. Bent u met ons van mening dat het noodzakelijk is om bij het opstellen van dit 
nieuwe beheerplan het voorzorgsprincipe te hanteren m.b.t. de mogelijke 
negatieve impact dit wadlopen kan hebben?

Wij zijn het met de PvdD eens, dat bij het opstellen van een beheerplan de natuurwaarden centraal 
moeten staan en negatieve effecten van (recreatieve) activiteiten op de instandhoudingsdoelen 
moeten worden voorkomen. Het beheerplan is het middel om hierop (bij) te sturen.
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9c. Bent u bereid om - met dit voorzorgsprincipe in het achterhoofd - bij het 
opstellen van het nieuwe beheerplan met alle stakeholders in overleg te treden
om te komen tot aanvullend beleid en regelgeving voor wadlopen? Waarom wel 
of niet?

Bij een volgend beheerplan moet beoordeeld worden of bijstelling nodig is. Dit proces zal zorgvuldig 
voorbereid worden, onder de regie van Rijkswaterstaat. Hierbij zullen alle stakeholders betrokken 
worden die een rol hebben binnen het betreffende gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.


