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MOTIE
Art. 49 RvO

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2019

Onderwerp: Bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

De raad,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
 de Waddenzee een uniek natuurgebied in Nederland en de wereld is, die een unieke
bescherming verdient en rechtvaardigt;
 de kwetsbaarheid van de Waddenzee door de ramp met de MSC Zoe duidelijk is
aangetoond, en de gevolgen nog jaren merkbaar zullen zijn;
 er diverse instanties, verenigingen en groeperingen bezig waren de gevolgen van de
ramp te bestrijden zonder een goede coördinatie;
 de beheerautoriteit het verschil kan maken, als deze echt over de Waddenzee beslist;
 er in het buitenland al natuurgebieden zijn die een bijzondere recht status hebben;
 het kabinet in het regeerakkoord plannen heeft opgenomen voor een beheerautoriteit
Waddenzee die de natuur beter moet beschermen;
 er nog veel onduidelijk is rond deze autoriteit, maar zeker is dat deze sterk gelieerd
blijft aan de nationale overheid;
 deze autoriteit niet vanuit de overheid gemakkelijk opzij kan worden geschoven zoals
bij zaken als gaswinning;
 de Waddenzee hiermee een eigen juridische plek en identiteit krijgt in onze
maatschappij, net als een gemeente, waterschap of bedrijf;
 de op te richten Onafhankelijke Beheerautoriteit Waddenzee een bestuur krijgt met
eigen macht en eigen middelen, bestaande uit mensen uit de verschillende
belangengeledingen zoals eilandbewoners, natuurbeschermers, (lokale)overheden,
ondernemers, Waddenkustbewoners en Waddenvissers;
verzoekt het college:
 er bij het Kabinet op aan te dringen om met spoed voor het unieke natuurgebied
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee een onafhankelijke beheerautoriteit op te
richten;
 deze motie onder de aandacht te brengen bij de overige Waddenzee gemeenten met
het verzoek om hier in samen met Noardeast-Fryslân op te trekken;

 deze motie onder de aandacht te brengen van GS en de leden van Provinciale Staten
van Fryslân, Groningen en Noord-Holland met het verzoek om ook deze oproep te
ondersteunen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân, S!N

Stemming

Voor: GB (2), S!N (4), PvdA (1),
CU (4), FNP (5)

Tegen: CDA (7), VVD (3), ELP (1)

Motie aangenomen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare
vergadering van 11 juli 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

drs. H.H. Apotheker

