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Voor u ligt de Waddenbalans, een door Telos in 
samenwerking met de Waddenacademie ontwik-
kelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaam-
heid in atlasformaat. De Waddenbalans schetst een 
totaalbeeld van de ontwikkeling per gemeente van 
de Waddeneilanden en de Waddenkustgemeenten 
bezien door een sociaal-culturele, ecologische en 
economische duurzaamheidsbril. In een bij deze 
Waddenbalans behorende verdiepende themati-
sche rapportage wordt dieper ingezoomd op de 
ontwikkeling van de afzonderlijke waddenge-
meenten en op een aantal voor het Waddengebied 
relevante onderwerpen, zoals toerisme & recrea-
tie, de havens, landbouw & visserij en de bodem 
& grondwaterkwaliteit. In beide rapportages is een 
toelichtingsdocument opgenomen met uitgebreide 
beschrijvingen van de gebruikte indicatoren. 
De Waddenzee is een uniek gebied. De Wadden-
zee vormt het grootste samenhangende getijden-
gebied met slik- en zandplaten ter wereld en staat 
op de Werelderfgoedlijst vanwege zijn uitzonder-
lijke universele waarde (Outstanding Universal 
Value – OUV). Deze status brengt natuurlijk ook 
verantwoordelijkheden met zich mee. Verant-
woordelijkheden op het terrein van het hebben 
van een duidelijke visie op de gewenste ontwik-
keling van het gebied en in het verlengde daarvan 
het ontwikkelen van beleid en initiatieven gericht 
op het in stand houden en verbeteren van de kwa-
liteiten van het gebied waaraan het haar werel-
derfgoed status dankt
Het rijk heeft haar beleid vast gelegd in de PKB 
3e nota Waddenzee, Structuurvisie Waddenzee. 
Als regionale uitwerking hebben de provincies 
Groningen, Friesland en Noord-Holland een 
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de sociaaleconomische, culturele en ecologische 
indicatoren. Gelijktijdig met het gereedkomen van 
deze publicatie van de Waddenbalans is er ook een 
database gemaakt die nog veel meer informatie 
bevat op gemeenteniveau over alle onderwerpen 
uit de Waddenbalans. De data uit deze database 
zullen worden geïntegreerd in de Basismonitoring 
en ontsloten worden via het Datahuis Wadden. 
We hopen met de rapportages als deze Waddenba-
lans en de database een bijdrage te leveren aan een 
verbetering van de informatievoorziening over het 
Waddengebied en daarmee aan een geïnformeerd 
debat over de gewenste ontwikkelingsrichting van 
de Waddenzee als Unesco werelderfgoed.

Jouke van Dijk
directeur Waddenacademie

Rick Hoeksema
projectleider Basismonitoring Wadden

goede foto te maken van de uitgangssituatie van 
het Waddengebied. Immers zonder een goeie foto 
in combinatie met een heldere visie op de gewens-
te ontwikkeling van het Waddengebied is het las-
tig om beargumenteerde (beleids)keuzes te maken 
c.q. prioriteiten te stellen. Door die monitoring in 
de tijd vol te houden ontstaat ook een beeld of het 
Waddengebied op koers ligt of dat bijstelling van 
het geformuleerde beleid noodzakelijk is. 
Zowel de Waddenacademie als de Basismonito-
ring Wadden zien het, ieder vanuit de eigen rol 
en verantwoordelijkheid, als een van de kernop-
drachten om bij te dragen aan de voor gebiedsmo-
nitoring gewenste informatievoorziening. Daarbij 
is het streven de monitoringactiviteiten efficiënt 
in te richten door deze onderling zoveel mogelijk 
af te stemmen en te verknopen. Eerder, in 2015 
heeft Telos voor de Waddenacademie, de Wad-
denbarometer 1.0 ontwikkeld, een prototype van 
een integrale gebiedsmonitor duurzaamheidsmo-
nitor (People Planet Profit/Prosperity) voor het 
gehele Waddengebied. Eind 2017 heeft de Wad-
denacademie Telos gevraagd een 2.0 versie, de 
waddenbalans, te ontwikkelen met als doel deze 
te integreren in de Basismonitoring, die dient als 
integrale gebiedsmonitor. 
In de huidige monitoringsactiviteiten van de 
Basismonitoring Wadden ligt de focus vooral bij 
het verzamelen van informatie over het ‘natte 
deel’, de Waddenzee, gekoppeld aan de daar-
bij behorende beheermatige activiteiten. Deze 
Waddenbalans richt zich vooral op aanvullende 
aspecten. In de praktijk betekent dit een sterke fo-
cus van de Waddenbalans op het ‘droge’ deel van 
het Waddengebied en inhoudelijk met name op 

gezamenlijke lange termijnvisie voor de gewenste 
ontwikkeling van het Waddengebied verwoord in 
Wadden van Allure. Daarin zijn twee hoofddoelen 
geformuleerd. In de eerste plaats het versterken 
en optimaal kunnen beleven van de fysieke en 
ecologische kwaliteiten van het waddengebied. 
Daarnaast het bieden van ruimte voor sociaaleco-
nomische ontwikkeling, wonen, werken, recreatie 
en innovatie. In het Investeringskader 
Waddengebied 2016-2026 geven de drie Wadden-
provincies vervolgens aan welke majeure opgaven 
zij zien om deze doelen te kunnen realiseren en 
hoe zij de beschikbare middelen willen inzetten 
om een bijdrage te leveren aan het realiseren van 
deze doelen. Deze majeure opgaven zijn: Wad-
denzee, Havenontwikkeling & Natuurverbete-
ring, Versterken & Vermarkten werelderfgoed, 
Vitale Kust & Afsluitdijk, Eems-Dollard- gebied 
in Balans en Eilanden op Eigen Kracht.
De complexe opgaven in het Waddengebied 
vereisen gedegen wetenschappelijk inzicht in de 
onderliggende ecologische en sociaal-econo-
mische processen. Data die inzicht geven in de 
staat en ontwikkeling van het Waddengebied zijn 
daarom cruciaal. Om deze gegevens te vergaren is 
de Basismonitoring Wadden opgezet, met als doel 
integrale gebiedsmonitoring. De Basismonitoring 
richt zich op zowel de monitoring van het “nat-
te wad” door RWS, LNV en anderen als op de 
monitoring van het droge deel van het Wadden-
gebied door provincies, gemeenten en anderen.
Monitoring kan op verschillende manieren 
behulpzaam zijn voor beleid en beheer bij de hier-
voor geformuleerde instandhoudings- en ontwik-
kelopgaven. In de eerste plaats door te helpen een 
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Het Waddengebied is een uniek gebied. Het heeft 
niet voor niets de status van UNESCO werel-
derfgoed. Deze status schept vele - ook internati-
onaal vastgelegde - verplichtingen, maar creëert 
ook kansen. De relatie tussen het behouden en 
beschermen van het waardevolle van het Wadden-
gebied, en het ontwikkelen en benutten van de 
kansen die het gebied tegelijkertijd biedt, is een 
spanningsvolle. Het ontwikkelingsperspectief dat 
bewoners, overheden, maatschappelijke stakehol-
ders, boeren en ondernemers als uitweg zien uit 
deze spanningsvolle relatie is dat van een duurza-
me ontwikkeling: het zoeken naar en vinden van 
nieuwe combinaties tussen het ecologische, het 
economische en het sociale domein. De Wad-
denregio staat voor de uitdaging deze uitweg te 
vinden, vorm te geven en vervolgens koersvast te 
blijven. Monitoring vanuit een duurzaamheids-
perspectief vormt daarbij een onmisbaar onder-
deel, omdat het inzicht geeft in de vraag of men 
op koers ligt of dat bijsturing nodig is.

Het bovenstaande perspectief is, volgend op een 
inhoudelijke verkenning vanuit de Waddenacade-
mie naar verschillende aanpakken van duurzaam-
heidsmonitoring1, eind 2013 voor de Waddenaca-
demie aanleiding geweest om Telos, het Brabants 
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling verbon-
den aan de Universiteit van Tilburg te vragen 
invulling te geven aan die monitoringsbehoefte 

1  Zie C.J.M. Philippart e.a., Op weg naar een 
duurzaamheidsbarometer voor het waddengebied, 
Win-Win en het Wad + 10, Werkgroep bijeenkomst 25 
november 2013 Huis voor de Wadden, Leeuwarden

Inleiding
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het Waddengebied, en in het bijzonder bij het 
‘natte’ deel gekoppeld aan de daarbij behorende 
beheermatige activiteiten6, is er voor gekozen de 
Waddenbarometer 2.0 vooral te richten op die 
aspecten die niet door de Basismonitoring Wad-
den worden verzorgd. In de praktijk betekent 
dit een sterke focus op het ‘droge’ deel van het 
Waddengebied en inhoudelijk met name op de 
sociaal-economische onderwerpen. 

In overleg met de Waddenacademie is voor het 
atlas format gekozen om te rapporteren. Daarbij 
vormt het gemeenteniveau het geografische niveau 
waarop de resultaten gepresenteerd zullen worden. 
Evenals in de 1.0 versie van de Waddenbarometer 
vormt de drie-kapitalen-systematiek (people, pla-
net, profit/prosperity), die ten grondslag ligt aan 
de wijze waarop Telos duurzame ontwikkeling 
meetbaar maakt, de inhoudelijke onderlegger. In 
hoofdstuk 2 wordt op deze theoretische fundering 
nader ingegaan. De keuze voor het gemeente-
niveau om de resultaten te presenteren, heeft als 
bijkomend voordeel dat aansluiting gevonden kan 
worden bij de Nationale Monitor Duurzame Ge-
meenten die Telos sinds 2014 jaarlijks publiceert.7 

6  De Basismonitoring Wadden wordt uitgewerkt aan 
de hand van een ambitiedocument. Dit Ambitiedocument 
Basismonitoring Wadden beschrijft het streefbeeld 
van de monitoring die gewenst is om een beter inzicht 
te kunnen krijgen in de mate waarin de verschillende 
beleids- en beheerdoelen voor het Waddengebied 
worden gerealiseerd

7  Zie bijv. Telos (2018), Nationale Monitor Duurzame 
gemeenten 2018. Duurzaamheidstrends van 380 
Nederlandse Gemeenten tussen 2014 en 2018, Tilburg

voor een 2.0 versie van de Waddenbarometer. In 
eerste instantie met de bedoeling om de 1.0 versie 
van de Waddenbarometer verder door te ontwik-
kelen. Dat wil zeggen een duurzaamheidsmonitor 
te ontwikkelen voor zowel het natte deel van 
het Wad, als voor het droge deel. Uitgangspunt 
bij het ontwikkelen van de Waddenbarometer is 
altijd geweest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
lopende monitoringsprogramma’s in het Wadden-
gebied. Veel organisaties houden gekoppeld aan 
hun beheerrol de situatie van het Waddengebied 
al jaren nauwgezet in het oog. Deze monitoring 
levert waardevolle meetreeksen, bijvoorbeeld op 
het gebied van bodem, water en biota. Veel van 
deze informatie wordt samengebracht in de Basis-
monitoring Wadden, die dient als een integrale, 
systeemgerichte gebiedsmonitor.5 

In de eerste helft van 2018 is samen met de Wad-
denacademie contact gezocht met de projectleider 
van het Kernteam Basismonitoring Wadden, om 
te kijken of en zo ja op welke wijze de te ont-
wikkelen Waddenbarometer 2.0 gekoppeld zou 
kunnen worden aan de Basismonitoring Wadden. 
Voor zowel Waddenacademie als het Kernteam 
is het duidelijk dat verknoping van de monito-
ringactiviteiten zinvol en wenselijk is. Omdat 
vanuit de Basismonitoring Wadden het zwaarte-
punt vooral ligt bij de ecologische aspecten van 

5 Zie www.basismonitoringwadden.nl  
Het Kernteam Basismonitoring bestaat uit vertegen-
woordigers van Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV, 
CWN/SBB, Waddenacademie, Waddenprovincies,  
NAM en Tresoar 

vanuit een duurzaamheidsperspectief. Dit vorm-
de het startpunt voor een al bijna 6 jaar durende 
samenwerking. 

In die zes jaar heeft Telos op tal van wijzen op 
verzoek van de Waddenacademie bijdragen 
geleverd aan het debat in de Waddenregio. In de 
eerste plaats door de ontwikkeling van de Wad-
denbarometer 1.0.2 Maar ook door bijdragen te 
leveren aan diverse symposia, aan ‘Wadden in 
Beeld’, haar data te delen en door intensivering 
van de samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Maar ook door in samen-
werking met en mede mogelijk gemaakt door 
de Waddenacademie en het Wadden Sea Forum 
(WSF) een samenwerking op te zetten met de 
Christian Albrechtsuniversität Kiel, hetgeen in 
eerste instantie heeft geleid tot een Duitse versie 
van de Waddenbarometer3. Vorig jaar (2018) is 
ook een trilaterale versie van de Waddenbarome-
ter gemaakt.4

Eind 2017 heeft de Waddenacademie Telos ver-
zocht om een plan van aanpak te ontwikkelen o.a. 

2  Zie J. Dagevos e.a. (2015), De Waddenbarometer. 
Prototype duurzaamheidsmeting voor het 
Waddengebied, Telos/Imsa

3  J. Dagevos, T. Gripp & T. Roder (2017), German 
Waddenbarometer 2016. Monitoring sustainable 
development of the German Wadden Sea Region –  
An assessment tool for stakeholders and decision 
makers. Telos/University of Kiel (Germany)

4  John Dagevos & Rens Mulder (2018), Trilateral 
Sustainability Monitor on the Wadden Area 2018, Telos

http://www.basismonitoringwadden.nl/
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Figuur 1 Het Waddengebied: omschrijving van het onderzoeksgebied 
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Bij deze rapportages hoort ook nog een database 
waarin voor alle Waddengemeenten de indicato-
ren zitten die in de duurzaamheidsanalyses zijn 
gebruikt. De database bestrijkt de periode 2014-
2019. Waddenacademie en het Kernteam Basismo-
nitoring Wadden dragen zorg voor de ontsluiting 
van deze data.

werpen als de gebiedsbetekenis van toerisme en 
recreatie, (verzilting van de) landbouw en visserij, 
havenontwikkeling of de kwaliteit van bodem en 
grondwater. De resultaten hiervan worden in een 
apart verdiepend hoofdstuk behandeld.
Deze Waddenbalans bestaat uit drie delen. Het 
eerste deel is de atlas. Hierin wordt een gedetail-
leerd totaaloverzicht gegeven van de ontwikkelin-
gen in het Waddengebied vanuit een duurzaam-
heidsperspectief. Het tweede deel zoomt in op 
specifieke gebieden/gemeenten en thema’s. Om te 
beginnen wordt er een beknopt overzicht gegeven 
van de ontwikkelingen in de drie onderscheiden 
soorten gebieden: eilanden, havengemeenten en 
(overige) kustgemeenten. Vervolgens wordt in-
gezoomd op de afzonderlijke gemeenten die deel 
uitmaken van het Waddengebied. Er is voor iedere 
gemeente een beknopte rapportage opgesteld 
waarin op hoofdlijnen de belangrijkste bevindin-
gen worden gepresenteerd uit de duurzaamheids-
rapportage en de belangrijkste kerngegevens met 
betrekking tot demografie, werkgelegenheids-
structuur en grondgebruik. In het tweede deel 
wordt eveneens aandacht besteed aan een aantal 
onderwerpen dat, gezien hun aard, zich minder 
goed laten vangen in de drie-kapitalen-systema-
tiek. Het derde deel betreft een factsheet-boek 
waarin voor elke indicator wordt aangegeven wat 
de exacte omschrijving is, bron, wijze van data-
verzameling, jaartal, aggregatieniveau waarop de 
indicator wordt gemeten, meetwaarde, eventuele 
normering, etc. Dit derde deel is niet opgenomen 
in deze rapportage, maar wordt apart ontsloten via 
de website van de Waddenacademie.

Daardoor kan het presteren van het Waddenge-
bied zowel in een nationaal vergelijkend perspec-
tief worden geplaatst, als kunnen de verschillen 
in ontwikkeling binnen het Waddengebied zelf 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Tot het Waddengebied behoren de volgen-
de gemeenten: Delfzijl, Ameland, Harlingen, 
Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Den 
Helder, Texel, Oldambt, Sudwest-Fryslân, 
Hollands Kroon, Waadhoeke, Het Hogeland en 
Noardeast-Fryslân. Bij de definiëring van het 
Waddengebied is rekening gehouden met de 
recente gemeentelijke herindeling van 2019. In 
de rapportage maken we een onderscheid tussen 
de Waddeneilanden (Texel, Vlieland, Terschel-
ling, Ameland en Schiermonnikoog), de (zee)
havens (Den Helder, Harlingen, Delfzijl) en de 
kustgemeenten (Oldambt, Sudwest–Fryslân, 
Hollands Kroon, Waadhoeke, Het Hogeland 
en Noardeast-Fryslân). Het Hogeland is tot de 
kustgemeenten gerekend ondanks het feit dat de 
Eemshaven hieronder valt. 

Zoals hiervoor is aangegeven, wordt in de 
Waddenbalans aansluiting gezocht bij de Na-
tionale Monitor Duurzame Gemeenten, zowel 
qua inhoud als qua aggregatieniveau waarop 
de resultaten worden gepresenteerd. Een aantal 
onderwerpen die voor het Waddengebied van 
grote (vooral economische) betekenis is, komen 
daardoor niet of onvoldoende aan bod. Of omdat 
ze zeer specifiek zijn voor (delen van) het Wad-
dengebied of omdat ze lastiger naar het gemeen-
teniveau te vertalen zijn. Het gaat dan om onder-
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De theorie in algemene zin
Deze Waddenbalans is een monitor die de ont-
wikkeling in het gehele Waddengebied op een 
eenduidige manier in kaart wil brengen. Het is 
een gebiedsgerichte monitor. Daarin vormt, net 
als de in de 2015 verschenen Waddenbarometer, 
de duurzame ontwikkeling van het hele Wadden-
gebied het centrale vertrekpunt, de bril waardoor 
we naar de ontwikkelingen in het Waddengebied 
kijken. Als duurzame ontwikkeling het vertrek-
punt is dan is vervolgens de vraag wat hieronder 
te verstaan? Er bestaan vele definities over wat 
duurzame ontwikkeling is. In het hedendaag-
se denken over duurzame ontwikkeling wordt 
meestal gerefereerd aan het werk van de com-
missie-Brundtland, de World Commission on 
Environment and Development, die in 1987 
het rapport Our Common Future publiceerde. 
Daarin wordt duurzame ontwikkeling als volgt 
omschreven: 

‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voor-
ziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder 
daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om 
in hun behoeften te kunnen voorzien te beperken.’

Centraal in deze definitie staat de mens of, beter 
gezegd, de behoeften van de mens. Telos volgt 
de commissie-Brundtland in haar definitie van 
het begrip duurzame ontwikkeling. Het betreft 
echter een zeer algemene omschrijving. Om het 
begrip verder te kunnen operationaliseren maken 
we gebruik van een zogeheten driekapitalenmo-
del waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen 
het economisch, ecologisch en sociaal-cultureel 

Theorie  
en Methode
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Waddenbalans: het monitoringsinstrument
Om de duurzame ontwikkeling van het Wad-
dengebied te kunnen meten heeft Telos deze 
Waddenbalans ontwikkeld. In deze Waddenbalans 
brengen we een groot aantal belangrijke indica-
toren voor de ontwikkeling van het Waddenge-
bied samen. Hierbij dient aangetekend te worden 
dat we ons beperken tot het ‘land’deel van het 
Waddengebied. In de Waddenbarometer die we in 
2015 hebben uitgebracht was ook het ‘water’deel 
inbegrepen. De indicatoren voor dit ‘water’deel 
worden op dit moment in het kader van de Basis-
monitoring verzameld (work in progress).
In de Waddenbalans worden de drie kapitalen 
ontleed in voorraden, doelen en indicatoren en 
hun normen. In de onderstaande tabel worden 
deze begrippen kort toegelicht. 

• De ontwikkeling moet ook houdbaar zijn op 
mondiaal niveau of, anders geformuleerd: er 
mag geen afwenteling in de ruimte plaatsvin-
den. Onze ontwikkeling mag niet ten koste 
gaan van die in andere gebieden en andere 
landen.

Met deze integrale benadering kiest Telos na-
drukkelijk voor een breed perspectief op duur-
zame ontwikkeling. Het begrip heeft zowel een 
strategische dimensie (de langere termijn), als een 
normatieve dimensie (verantwoordelijkheid voor 
andere schaalniveaus en toekomstige generaties). 
Duurzame ontwikkeling is niet een statische 
toestand maar een dynamisch proces waarbij aan-
dachtpunten en doelen veranderen.

kapitaal.8

Volgens Telos kan duurzame ontwikkeling wor-
den opgevat als een ontwikkelingsproces gericht 
op het bevorderen van een evenwichtige groei 
(in balans) van de veerkracht en kwaliteit van de 
natuur (het ecologisch kapitaal), van het licha-
melijke en geestelijke welzijn van mensen (het 
sociaal-cultureel kapitaal) en een gezonde econo-
mische ontwikkeling (het economisch kapitaal). 
Dit ontwikkelingsproces vraagt erom te zoeken 
naar en uitvoering te geven aan win-win moge-
lijkheden.
Om te kunnen spreken van duurzame ontwikke-
ling moet in het verlengde van de gedachtegang 
van de commissie-Brundtland worden voldaan 
aan drie eisen:
• Er moet sprake zijn van het gelijktijdig verbe-

teren van het economisch, ecologisch en het 
sociaal-cultureel kapitaal. Verbetering van het 
ene kapitaal mag niet ten koste gaan van één 
of beide andere kapitalen.

• De ontwikkeling moet houdbaar zijn over 
generaties heen: er mag geen afwenteling in 
de tijd plaatsvinden.

8  Dit driekapitalenmodel is in het denken over 
duurzame ontwikkeling vrij algemeen geaccepteerd 
(Serageldin1996; Spangenberg 1998; SFSO 2002; 
Grosskurth 2005; RIVM 2004), hoewel sommige auteurs 
een onderscheid prefereren tussen twee kapitalen: 
menselijk en natuurlijk welzijn (Gibson 2001; Prescott-
Allen 2001). Anderen hebben juist de voorkeur voor 
vier kapitalen, waarbij het door mensen geproduceerd 
kapitaal (gebouwen, machines, infrastructuur) een 
separate categorie vormt (Ekins 1992, Gaiabooks, 
Wealth Beyond Measure: Atlas of New Economics)

Begrip Omschrijving

Kapitaal De drie essentiële delen, subsystemen van het totale maatschappelijke systeem: ecologie, 
sociaal-cultureel en economie.

Voorraad De essentiële elementen die samen de kwaliteit en kwantiteit van een kapitaal bepalen.

Doelen De lange termijndoelen die geformuleerd worden voor de ontwikkeling van een voorraad.

Indicatoren Graadmeters waarmee de eisen kunnen worden geoperationaliseerd.

Normen Normatief vastgestelde maatstaven met behulp waarvan we de score van indicatoren beoordelen.

Tabel 1 De relevante begrippen uit de Waddenbalans
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De lange termijndoelen: het hart van de 
Waddenbalans
De eisen of langetermijndoelen vormen uiteinde-
lijk de kern van de Waddenbalans. Ze verwoorden 
de langetermijn(duurzaamheid)ambities van het 
Waddengebied, de gemeenschappelijke droom 
(stip op de horizon). Met behulp van de indicato-
ren wordt vervolgens gemeten of het Waddenge-
bied erin slaagt haar ambities ook waar te maken. 
Hoe ver staat men af van het realiseren van die 
doelen? 
Voor de langetermijndoelen die we in deze balans 
hanteren sluiten we zoveel mogelijk aan bij de 
doelen zoals die in een aantal strategisch koersdo-
cumenten zijn verwoord. Het gaat dan specifiek 
om Wadden van Allure, de gezamenlijke Wadden-
visie van de provincies Groningen, Friesland en 
Noord-Holland, en het Investeringskader Waddenge-
bied. In de Wadden van Allure (2013), hebben de 
drie Waddenprovincies twee hoofddoelen gefor-
muleerd. Deze zijn:

• Versterken en optimaal kunnen beleven van 
de fysieke en ecologische kwaliteiten van het 
waddengebied.

• Het bieden van ruimte voor sociaaleconomi-
sche ontwikkeling, wonen, werken, recreatie 
en innovatie.

(institutionele aspecten van gezondheidszorg en 
onderwijs), maar ook op het niveau van individuele 
actoren spelen (attitudes, (on)gezond gedrag, etc.). 
Op deze wijze gedefinieerd en opgevat vertonen 
de voorraden overeenkomsten met het denken in 
soft-systems (Checkland 1990), en met de ‘system 
oriëntators’ van Bossel (Bossel 1999). De voorraden 
worden afgeleid uit wetenschappelijk theoretische 
overwegingen. Ze dienen gezamenlijk een zo goed 
mogelijk beschrijving te geven van het kapitaal 
waar ze onderdeel van uitmaken.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
voorraden per kapitaal zoals die in de Wadden-
balans worden onderscheiden. In de volgende 
hoofdstukken wordt per kapitaal en voorraad wat 
dieper ingegaan op de indeling van de verschil-
lende kapitalen in voorraden en de achterliggende 
(theoretische) overwegingen.

De term kapitaal kan enigszins verwarrend zijn. 
We bedoelen daarmee nadrukkelijk niet kapitaal in 
financiële of monetaire zin. Om het begrip kapitaal 
te vermijden wordt in de literatuur daarom ook 
wel gesproken over de drie domeinen of de drie 
pilaren van duurzame ontwikkeling (Grosskurth 
2005; Gibson 2006). Ieder kapitaal is vervolgens 
opgebouwd uit een aantal voorraden. Voorraden 
worden gedefinieerd als ‘de essentiële elemen-
ten die samen de functie, kwaliteit en kwantiteit 
van het kapitaal bepalen.’ In de systeemdynamica 
worden aan voorraden vaak uitsluitend kwanti-
tatieve aspecten toegekend. In de benadering die 
Telos hanteert kunnen de voorraden echter ook 
functionele, kwalitatieve en ruimtelijke aspecten 
omvatten (kwaliteit van oppervlaktewater, het 
oppervlak aan natuurgebied, of bedrijventerrein. 
Ze kunnen zowel structurele kenmerken omvatten 

Ecologisch Kapitaal Social-cultureel kapitaal Economisch Kapitaal

Natuur & landschap Maatschappelijke participatie Arbeid

Bodem Politieke participatie Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden

Water Economische participatie Infrastructuur & bereikbaarheid 

Lucht Veiligheid Concurrentievermogen

Energie & klimaat Wonen & woonomgeving Kennis

Afval Gezondheid(szorg)

Hinder & calamiteiten Onderwijs

Kunst & cultureel erfgoed

Tabel 2 De voorraden per kapitaal
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Om deze twee hoofddoelen te kunnen realiseren, 
zijn twee ontwikkelingsrichtingen gedefinieerd:

a. Een Rijke Waddenzee die haar ecologische 
functies als kraamkamer, tankstation en rust- 
en broedgebied als schakelfunctie in inter-
nationale vogel- en vistrekroutes kan blijven 
vervullen. Voorwaarden hiervoor zijn:
• Herstel bodemleven;
• Voldoende rustige gebieden van voldoen-

de omvang.
b. Versnellen en waar nodig op gang brengen 

van de transitie naar een meer duurzame 
industrie in de havens, de visserij, het UNES-
CO-toerisme en de landbouw in het Wad-
dengebied. Uitgangspunten daarbij zijn:
• Geen achteruitgang van de milieu en 

waterkwaliteit;
• Geen beperking voor de ecologische 

functievervulling.
Met het Investeringskader Waddengebied 2016-
2026 geven de drie Waddenprovincies aan - met 
Wadden van Allure als gemeenschappelijke visie 
- welke zes majeure opgaven zij zien om deze 
doelen te kunnen realiseren. In de tabel hiernaast 
worden de zes opgaven benoemd en wordt tevens 
aangegeven waar het meerjarige investeringspro-
gramma is op gericht.9

9  Zie: Meerjarenprogramma Investeringskader 
Waddengebied 2019 en verder

MAJEURE OPGAVEN Hoofddoelen Programmeerlijnen

Waddenzee

•  Herstel van een evenwichtig 
voedselweb 

•  Hersteld bodemstructuren in de 
vorm van een mozaïek van hard 
zand, slik, schelpenbanken en 
veenpakketten.

Completer voedselweb

Verduurzaming visserijsector

Optimaliseren schakelfunctie Waddenzee voor vis en 
vogels
Wegnemen externe bedreigingen
Onderzoeksprogramma Waddenzee

Havenontwikkeling & 
Natuurverbetering

Duurzame ontwikkeling van 
de havens met gelijktijdige 
verbetering van de natuur in het 
Waddengebied 

Bouwen met de natuur

Transitie naar een duurzame en fossielvrije 
haveneconomie
Stimuleren innovaties die bijdragen aan verdere 
verduurzaming van de havens

Versterken & 
Vermarkten 
Werelderfgoed

Verantwoorde duurzame 
benutting van de economische 
potentie van het Werelderfgoed 
Waddenzee 

(Betere) Vermarkting via één overkoepelend verhaal 
(toerisme)
Versterken van de beleefbaarheid, bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en kwaliteit

Vitale Kust & Afsluitdijk

Integrale kustontwikkeling

Tot stand brengen van nieuwe 
overgangen tussen land en water

Ontwikkelen van een samenhangende kust c.q. ;’het 
verzachten van de kust’ door de gebiedsprogramma’s
Versterking c.q. herstel van ecologische verbindingen 
Waddenzee en achterland
Stimuleren van een klimaat adaptieve landbouw
Kennis uit de gebiedsprogramma’s

Eems-Dollard- 
gebied in Balans

Het realiseren van een gezond 
en veerkrachtig ecosysteem, dat 
voldoende ruimte biedt voor een 
duurzame (door) ontwikkeling van 
havens en bedrijventerreinen.

Creëren van estuariëne overgangszones en zoet-
zoutverbinding

Onttrekken van slib

Vergroening van de chemie

Eilanden op Eigen 
Kracht

•  Het ontwikkelen van leefbare, 
aantrekkelijke, duurzame en 
zelfvoorzienende eilanden

•  Voorbeeldfunctie met 
betrekking tot een klimaat 
adaptieve aanpak

•  Zelfvoorzienende eilanden op 
het gebied van energie, water 
en grondstoffen

Duurzame sectoren

Duurzaam (re)creatief aanbod van Werelderfgoedklasse

Duurzaam transport

Zelfvoorzienende eilanden op het gebied van energie

Zelfvoorzienende eilanden op het gebied van water

Duurzaam (vakantie)verblijf
Kennis, samenwerking en monitoring

Tabel 3 Majeure opgaven, hoofddoelen en 
programmeerlijnen van Investeringskader 
Waddengebied 2016-2026
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gehele Waddengebied. Daarmee biedt de Wad-
denbalans een brede context voor evaluatie en 
ontwikkeling van beleid.

Indicatoren
Met behulp van de indicatoren wordt vervolgens 
met behulp van statistische data gemeten of de 
Waddenregio erin slaagt haar ambities ook waar 
te maken. Hoe ver staat de Waddenregio af van 
doelrealisatie? Aan de gebruikte indicatoren is op 
voorhand een aantal eisen gesteld. Ze moeten:
• Iets zeggen over de mate van doelbereik;
• Zo eenvoudig mogelijk en herkenbaar zijn;
• Uit betrouwbare databronnen komen;
• Reproduceerbaar zijn, zodat ontwikkelingen 

in de tijd zichtbaar gemaakt kunnen worden;
• Vergelijkingen met de ontwikkelingen elders 

mogelijk maken.

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle 
indicatoren die in de Waddenbalans zijn gebruikt 
en die voor alle afzonderlijke gemeenten in het 
Waddengebied beschikbaar zijn. Daarnaast is er een 
apart factsheet boek gemaakt, waarin voor elke in-
dicator wordt aangegeven wat de exacte omschrij-
ving is, bron, wijze van dataverzameling, jaartal, 
aggregatieniveau waarop de indicator gemeten 
wordt, meetwaarde, eventuele normering etc.

Normering: streef- en grenswaarden
Voor iedere indicator in de Waddenbalans is een 
meet- of waarderingsschaal opgesteld. Deze meet-
schaal bestaat uit normatief vastgestelde maatsta-
ven die een nul- en een streefwaarde kennen met 
daartussen gelegen grenswaarden, terug te vinden 

In de praktijk is het vinden van aansluiting met 
de doelen uit Wadden van Allure en zeker met 
het Investeringskader Waddengebied (IKW) 
niet eenvoudig geweest. Dit hangt in de eerste 
plaats samen met het feit dat de Telos definiëring 
van duurzame ontwikkeling volgens de Triple 
P-benadering breder is dan de insteek die ten 
grondslag ligt aan Wadden van Allure en IKW. 
Daardoor komt een aantal vooral sociaal-econo-
mische onderwerpen in de Waddenbalans wel aan 
bod en niet of in mindere mate in Wadden van 
Allure en IKW. De nadruk in Wadden van Allure 
en IKW ligt met name bij het versterken van de 
ecologische kwaliteit van het Waddengebied, en 
het zoeken naar een verbinding tussen de verster-
king van de ecologische kwaliteit en de gewenste 
economische ontwikkeling (havens, landbouw, 
visserij, toerisme). Deze omissie is deels opgevan-
gen door in een apart verdiepend hoofdstuk in 
te gaan op een aantal van deze onderwerpen, in 
de wetenschap dat ieder van deze onderwerpen 
een studie op zich vereist en veel van de gewenste 
data nog niet voorhanden zijn. De keuze om de 
Waddenbalans te beperken tot het ‘land’ deel van 
het Waddengebied betekent ten opzichte van de 
Waddenbarometer 1.0 een logische versmalling. 
Immers het monitoren van ‘water’ deel ligt met 
name bij de Basismonitoring Wadden. Daardoor 
blijft een aantal typische Wadden onderwerpen 
buiten beeld, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van het voedselweb en integrale kustontwikke-
ling. En last but not least speelt een rol dat de 
Waddenbalans een gebiedsgerichte monitor is die 
beoogt een zo gedetailleerd en breed mogelijk t 
beeld te schetsen van de ontwikkelingen in het 

in de factsheets. Het bepalen van de grenswaarden 
en streefwaarden is een onderdeel in de Telos-me-
thode dat veel discussie oplevert, wat ook precies 
onze bedoeling is. Voor elke indicator wordt eerst 
vastgesteld welke waarde de indicator op een be-
paald moment in de tijd heeft. Vervolgens wordt 
deze waarde ‘beoordeeld’ of ‘genormeerd’. Deze 
beoordeling vindt plaats op basis van normatief 
vastgestelde maatstaven die een nul en een streef-
waarde kennen met daartussen gelegen grens-
waarden en worden gevisualiseerd met behulp 
van kleuren (zie figuur 2) Bij het beoordelen van 
de scores wordt geen rekening gehouden met de 
mogelijke samenhang van verschillende indicato-
ren. De Waddenbalans laat deze samenhang niet 
(direct) zien en ieder streefdoel dat met de indi-
cator wordt beoogd staat dan ook op zichzelf. Al 
deze streefdoelen dienen uiteindelijk dus bereikt te 
worden. De meest negatieve (onduurzame) waar-
de die kan voorkomen, is de nulwaarde. 

Figuur 2 Normkleuren
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Van indicatorscore naar voorraadscore 
naar kapitaalscore naar totaalscore
Het uiteindelijke doel van de Waddenbalans is, 
naast het in detail op het niveau van de indica-
toren kijken naar de performance van het Wad-
dengebied, scores te berekenen op het niveau 
van voorraden en kapitalen om uiteindelijk een 
totaalscore te kunnen berekenen. Dit gebeurt in 
stappen. Daarin spelen de normen een belangrijke 
rol. Deze worden niet alleen gebruikt om iets te 
kunnen zeggen over de mate waarin de doelen 
worden gerealiseerd, ze worden ook gebruikt om 
de indicatorscores te ‘normaliseren’ op een schaal 
van 0 tot 100. Daardoor kunnen de afzonderlijke 
indicatorscores worden opgeteld tot een voor-
raadscore. Bij dat optellen van de indicatorscores 
is het van belang te weten dat niet iedere indicator 
even belangrijk is. Iedere indicator in een voor-
raad heeft een eigen gewicht. Alle gewichten per 
voorraad tellen op tot 100%. Gebruikmakend van 
de genormaliseerde indicatorwaarden en de bij de 
indicator behorende gewichten kan vervolgens de 
voorraadscore berekend worden. Als de voorraads-
cores zijn berekend kunnen de kapitaalscores wor-
den berekend. In feite wordt dezelfde procedure 
gehanteerd als bij het berekenen van de voorraads-
core. Iedere voorraad heeft een eigen gewicht. 
Binnen een kapitaal hebben alle voorraden hetzelf-
de gewicht. De gewogen optelsom van de voorra-
den bepaalt vervolgens de score van het kapitaal. 
De voorraadscore loopt, net als de genormaliseerde 
indicatorscore, van 0 tot 100. Hoe hoger de score 
hoe beter. Zijn de kapitaalscores berekend dan kan 
uiteindelijk de totaalscore worden berekend. Ieder 
kapitaal heeft eenzelfde gewicht. 

handen. Vervolgens is gekeken of wetenschap-
pers normatieve uitspraken gedaan hebben over 
maximaal toelaatbare risico’s (MTR) en verwaar-
loosbare risico’s (VR). Deze zijn vaak terug te 
vinden in beleidsstudies en mogelijk vastgelegd 
in beleidsnormen en doelen. Als ook dat geen 
soelaas biedt worden de streefwaarden gebaseerd 
op ontwikkelingen in de tijd en/of geografische 
vergelijkingen. In een aantal gevallen is als laatste 
optie gekozen voor expert judgement. Daarbij is 
het uitgangspunt gehanteerd dat er vaak wel maat-
schappelijke consensus bestaat over de gewenste 
richting van een bepaalde ontwikkeling (toena-
me of juist afname) maar dat het ondersteunend 
cijfermateriaal ontbreekt. In deze Waddenbalans is 
mede vanwege het atlas karakter, het vergelijken 
van het presteren van de gemeenten in het Wad-
dengebied met andere gemeenten in Nederland, 
er voor gekozen dezelfde normen te gebruiken 
als die Telos hanteert in haar Nationale Moni-
tor Duurzame Gemeenten. Het nadeel van deze 
aanpak is dat er geen eigen Wadden specifieke 
normen zijn ontwikkeld en gebruikt. Een nadeel 
dat overigens relatief is. Immers alle gemeenten 
in Nederland worden langs dezelfde normatieve 
meetlat gelegd. Dat betekent dat de verschillen in 
de gemeten waarden van de indicatoren 1 op 1 
worden doorvertaald in verschillen in de genor-
meerde waarden van de indicatoren. In relatie-
ve zin verandert er niets aan het beeld. Slechte 
prestaties volgens de meetwaarden blijven slechte 
prestaties volgens de genormeerde waarden.

Daartegenover staat de streefwaarde, vaak de 
maximaal te bereiken waarde. Het is de waarde 
waaraan de indicator moet voldoen wil er sprake 
zijn van duurzaamheid, het richtpunt voor de toe-
komst. Nadeel hiervan is dat deze situatie waar-
schijnlijk nooit bereikt zal worden en al zeker niet 
gelijktijdig met het bereiken van de ideale score 
van de andere indicatoren. Dat maakt streefwaar-
den in veel gevallen weinig of minder aanspre-
kend voor bestuurders en beleidsmakers. Voor hen 
zijn de tussenliggende grenswaarden vaak veel 
belangrijker. Vaak zijn de ambities in beleids- en 
strategische visiedocumenten zeer abstract en 
algemeen geformuleerd en weinig concreet. Door 
concrete en meetbare streefwaarden te formuleren 
wordt het debat gefaciliteerd en vergemakkelijkt 
om antwoorden te vinden op de vraag wanneer 
men op een bepaald beleidsterrein nu daadwerke-
lijk tevreden is en wanneer men zich zorgen zou 
moeten gaan maken. Zo is bijvoorbeeld in het 
Nationale Energieakkoord als streefdoel gefor-
muleerd dat in 2020 van het Nederlandse finale 
energieverbruik 14% duurzaam opgewekt dient te 
zijn. Vertaald naar het normensysteem van Telos 
zou deze 14% gezien kunnen worden als de grens-
waarde tussen het zorgelijke en het acceptabele 
niveau. Voor de Waddenbalans heeft Telos, mede 
op basis van haar langjarige ervaring met deze 
vorm van monitoring, zelf de normering ter hand 
genomen. Daarbij is gestreefd naar een zo objec-
tief mogelijke normering. Om dit te realiseren is 
de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd. 
Bij voorkeur worden normen gebruikt die her-
leidbaar zijn naar wetenschappelijk literatuur. 
Helaas zijn dergelijke normen nauwelijks voor-
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Van theorie naar de praktijk
Onderstaande figuur geeft een samenvattend, 
abstract overzicht hoe de waddenbalans is gecon-
strueerd.

De vraag is hoe dit alles in de praktijk uitwerkt. 
We illustreren dit aan hand van een voorbeeld 
voor de gemeente Ameland. Een van de voor-
raden binnen het sociaal cultureel kapitaal is de 
voorraad economische participatie. Het lange 
termijn duurzaamheidsdoel voor deze voorraad: 
mensen moeten in staat zijn zichzelf economisch 
staande te houden. In tabel 4 wordt aangegeven 
welke indicatoren we gebruiken om de mate van 
doelbereik te meten, de omschrijving van de indi-
catoren, de feitelijke meetwaarden, de gehanteerde 
normen en de (genormaliseerde) indicatorscores. 
Het percentage langdurige werkloosheid bijvoor-
beeld bedroeg in 2018 2,38%. Die valt tussen de 
norm/grenswaarde 2 (3%) en 3 (2%). Rekening 
houdend met deze normen levert dit een (genor-
maliseerde) indicatorscore op van 40,6%. 

De resultaten voor de voorraad economische par-
ticipatie worden vervolgens grafisch weergegeven 
zoals in figuur 4. Hoe meer de taartpunt is gevuld 
hoe beter het resultaat. En de kleuren geven de 
mate van doelbereik aan.

Voor iedere indicator in deze voorraad is op ver-
gelijkbare wijze een genormaliseerde indicators-
core berekend. Omdat iedere indicator eenzelfde 
gewicht heeft bedraagt de voorraadscore voor de 
voorraad economische participatie (40,6 + 63,3 + 
88,6 + 59,6)/4 = 63. Voor de andere voorraden 

Figuur 3 Opbouw Waddenbalans

Indicator Omschrijving indicator Meet-
waarde

Norm indi-
cator 
score1 2 3 4 5

Langdurige 
werk-
loosheid

Het percentage mensen van de potentiele 
beroepsbevolking dat langer dan een jaar 
een WW- uitkering heeft ontvangen, of dat 
de maximale WW duur (38 maanden) heeft 
behaald in het afgelopen jaar. 

2,38% 100% 3% 2% 1% 0% 40,6

Armehuis-
houdens

Percentage huishoudens met inkomen onder 
105% van het sociale minimum ten opzichte 
van het totaal aantal huishoudens geduren-
de 4 jaar of langer.

2,2% 100% 4,5% 3% 1,5% 0% 63,3

Bijstand Het gemiddeld aantal personen in de bij-
stand per jaar relatief aan de gemiddelde 
omvang van de totale potentiele beroeps-
bevolking van dat jaar (15-65).

0,45% 100% 3% 2% 1% 0% 88,6

Vermogen 
huis-
houdens

Percentage huishoudens met een vermogen 
van 5000 euro of meer

73,8% 0% 60% 70% 80% 100% 59,6

De norm 1 is de absolute ondergrens met waarde 0, de norm 5 de 
absolute bovengrens met waarde 100. Bij norm 2 hoort de waarde 
25, bij norm 3 de waarde 50 en bij norm 4 de waarde 75.

0 25 50 75 100

Tabel 4 Berekeningswijze om tot genormaliseerde indicatorscores te komen. Het voorbeeld van  
de voorraad Economische participatie van Ameland
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in het sociaal culturele kapitaal (maar ook voor de 
voorraden in de andere kapitalen) van Ameland 
is dit op vergelijkbare wijze gedaan. Het resultaat 
staat in tabel 5 en in figuur 5. 

Figuur 4 Voorraad economische participatie Nederland Figuur 5 Voorraadscores sociaal-cultureel kapitaal

Voorraden Score Gewicht

Economische participatie 63 12,5%

Politieke participatie 59,3 12,5%

Maatschappelijke participatie 55,2 12,5%

Kunst en cultuur 61,8 12,5%
Gezondheid 53,9 12,5%

Onderwijs 54,9 12,5%

Veiligheid 69,7 12,5%

Woonomgeving 52,7 12,5%

Score 

Sociaal-cultureel kapitaal 58,8

Tabel 5 Voorraadscores sociaal-cultureel kapitaal Ameland 2018
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Aggregatie van gemeentegegevens
De Waddenbalans is voor een groot aantal indi-
catoren opgebouwd uit gegevens die beschikbaar 
zijn op gemeenteniveau. Om een indicator-, 
voorraad-, kapitaal of totaalscore voor het totale 
Waddengebied of voor de drie onderscheiden 
categorieën gemeenten (havens, kust en eilanden) 
te berekenen zijn deze gegevens geaggregeerd als 
het ongewogen gemiddelde van de indicator-, 
voorraad-, kapitaal of totaalscores van de afzon-
derlijke gemeenten. 
Er vindt voortdurend herindeling plaats van 
gemeenten. Dit bemoeilijkt het opstellen van 
tijdreeksen, waardoor we de ontwikkelingen in 
de tijd niet kunnen laten zien. Om deze pro-
blematiek, die niet alleen in het Waddengebied 
speelt, te kunnen tackelen heeft Telos een ge-
meentelijke herindelingsmethodiek ontwikkeld 
waardoor we ook voor herindelingsgemeenten 
tijdreeksen kunnen opstellen. De herberekening 
vindt veelal plaats op basis van bevolkingsomvang 
of oppervlakte. 

Als de voorraadscores zijn berekend kan vervol-
gens de score voor het sociaal-cultureel kapi-
taal worden berekend. Omdat iedere voorraad 
eenzelfde gewicht heeft is de kapitaalscore dus 
het gemiddelde van de voorraadscores. De score 
voor het sociaal-cultureel kapitaal van Ameland 
in 2018 bedroeg 58,8 zoals tabel 5 laat zien. Op 
vergelijkbare wijze kunnen ook de kapitaalscores 
voor het ecologisch en het economisch kapitaal 
worden berekend en kan vervolgens de totaal-
score worden berekend als het gemiddelde van 
de score van het ecologische, sociaal-cultureel en 
economisch kapitaal. Alle drie de kapitalen zijn 
even belangrijk. Vandaar dat we een gelijkzijdige 
driehoek gebruiken als symbool. Tabel 6 laat het 
resultaat zien voor Ameland in 2018 in tabelvorm 
en figuur 6 toont de duurzaamheidsdriehoek voor 
datzelfde jaar.

Figuur 6 Duurzaamheidsdriehoek 
Ameland 2018 

Kapitalen Score Gewicht
Sociaal-cultureel kapitaal 58,8 33,3%

Ecologisch kapitaal 59,4 33,3%

Economisch kapitaal 46,3 33,3%

Totaalscore 54,8

Tabel 6 Kapitaal- en totaalscores Ameland 2018

Ecologisch

59%
57 %

Sociaal-cultureel

59%
54 %

Economisch

46%
45 %
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Toelichting bij de kaarten, figuren en tabellen
De atlas van het Waddengebied wordt met name 
aan de hand van kaartbeelden een beeld geschetst 
van de duur¬zame ontwikkeling van het Wad-
dengebied gebruikmakend van de drie-kapita-
len-systematiek die Telos gebruikt om duurzame 
ontwikkeling meetbaar te meten. 
Ieder hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van en 
binnen een specifiek kapitaal. Achtereenvolgens 
komen het sociaal-cultureel (hoofdstuk drie), het 
ecologisch (hoofdstuk vier) en het economisch 
kapitaal (hoofdstuk vijf ) aan bod. Elk hoofdstuk 
begint met een korte theoretische beschrijving 
van de inhoud van dat betreffende kapitaal. Ver-
volgens wordt schematisch een totaaloverzicht 
gegeven van de doelen per voorraad. Daarna 
wordt iedere voorraad volgens een vast stramien 
beschreven: 
• Begonnen wordt met een (theoretische) om-

schrijving van de voorraad;
• De relevante duurzame Waddendoelen voor 

die voorraad;
• De indicatoren die gebruikt zijn in de betref-

fende voorraad om de mate van doelbereik te 
meten;

• Twee kaartbeelden met betrekking tot de 
totale voorraadscore in 2018. Een kaart van 
Nederland die inzicht biedt in de verschillen 
in Nederland voor die betreffende voorraad 
en een uitsnede uit deze kaart die inzoomt op 
de prestaties van de Waddengemeenten. Voor 
alle kaarten geldt hoe donkerder de kleur hoe 
beter de prestaties;

• Twee kaartbeelden die de ontwikkeling van 
de voorraadscore tussen 2014 en 2018 in 

beeld brengen. De eerste geeft weer een beeld 
voor heel Nederland, de tweede zoomt op 
de (verschillen in) ontwikkeling binnen het 
Waddengebied. Hier worden twee kleuren 
gebruikt. Rood betekent achteruitgang en 
hoe donkerder rood hoe meer achteruitgang. 
Groen betekent vooruitgang en hoe donker-
der groen hoe meer vooruitgang;

• In twee tabellen wordt vervolgens op indica-
torniveau meer gedetailleerd ingezoomd op:
 ° De verschillen in 2018 tussen de onge-

wogen gemiddelde indicatorscore van alle 
Nederlandse gemeenten en die van alle 
Waddengemeenten; 

 ° De verschillen in trendmatige ontwik-
keling in de periode 2014-2018 tussen de 
ongewogen gemiddelde indicatorscore 
van alle Nederlandse gemeenten en die 
van alle Waddengemeenten;

 ° De verschillen binnen het Waddenge-
bied tussen de eiland gemeenten (Texel, 
Vlieland, Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog), de (zee)havens (Den 
Helder, Harlingen, Delfzijl) en de kust-
gemeenten (Oldambt, Sudwest–Fryslân, 
Hollands Kroon, Waadhoeke, Het Hoge-
land en Noardeast-Fryslân). De verschil-
len worden in beeld gebracht door de 
gemiddelde indicatorscore voor ieder van 
de drie onderscheiden soorten gemeenten 
te vergelijken met de gemiddelde indica-
torscore voor het totale Waddengebied.

De verschillen worden in beeld gebracht door 
gebruik te maken van rode en groene driehoek-

jes/duimpjes. Wan-neer we voor een bepaalde 
indicator een vergelijking maken tussen Nederland en 
het Waddengebied wil een rood driehoekje/duimpje 
zeggen dat er een significant negatief verschil is 
tussen de gemiddelde score van die indicator in 
het Waddengebied en Nederland (het Wadden-
gebied ‘presteert’ minder goed of slechter). Een 
groen driehoekje/duimpje betekent precies het 
tegenovergestelde. 

Wanneer we voor een bepaalde indicator een 
vergelijking maken binnen het Waddengebied zegt een 
rood driehoekje/duimpje dat er een significant 
negatief verschil is tussen de gemiddelde score van 
die indicator in de betreffende groep gemeenten 
(bijvoorbeeld de havens) en het Waddengebied (de 
havengemeenten ‘presteren’ dan minder goed of 
slechter). Een groen driehoekje/duimpje betekent 
precies het tegenovergestelde. In het geval van de 
trendmatige ontwikkeling tussen 2014 en 2018 
zegt een groen driehoekje/duimpje dat er spra-
ke is van een positieve trend, de (genormeerde) 
indicatorscores verbeteren. Als er in een tabel in 
een bepaalde cel niets staat, wil dat niet zeggen 
dat er geen verschillen zijn, maar dat deze te klein 
of niet significant zijn.
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Ecologisch kapitaal
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In de regionale verdieping worden de resultaten 
van de waddenbalans op gemeenteniveau getoond. 
Hierin wordt een algemene beschrijving van de 
gemeente weergegeven aan de hand van gegevens 
met betrekking tot samenstelling van de bevol-
king, de demografische trend, sectorale samenstel-
ling en ontwikkeling van de werkgelegenheid en 
het grondgebruik. Verder worden per gemeente 
de uitkomsten van de duurzaamheidsanalyse 
gepresenteerd conform de in het vorige hoofdstuk 
beschreven methode: duurzaamheidsdriehoek 
met bijbehorende kapitaal- en voorraadscores. 
Ter illustratie van de diepgang en reikwijdte van 
het materiaal en om te laten zien wat er nog meer 
mogelijk is, is in een apart document voor de 
gemeente Terschelling een compleet duurzaam-
heidsportret opgesteld. Iets soortgelijks is voor 
ieder van de Waddengemeenten te maken. Hierna 
volgt eerst een samenvattend overzicht van de 
duurzaamheidsscores voor alle Waddengemeen-
ten, waarin in de 2e kolom ook de ranking staat 
t.o.v. alle 380 Nederlandse gemeenten. Daarna 
volgt per gemeente een factsheet voor eerst de 
eilanden, dan de havens en dan de overige kustge-
meenten. 

Regionale verdieping
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Ranking Waddengemeenten 2018 
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Havengemeenten
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Kapitaalscores Eiland gemeenten 
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Op de  

  �����������������������

Het beeld voor de Waddeneilandgemeenten is overwegend 
positief, absoluut en vergelijkenderwijs. Het sociaal-cultu-
reel en het ecologisch kapitaal zijn het sterkst ontwikkeld, 
het economisch kapitaal blijft hierbij achter. Verder is er 
tussen 2014 en 2018 sprake van een beperkte groei die 
vrijwel volledig voor rekening komt van het sociaal culturele 
kapitaal in het bijzonder de voorraden veiligheid, woon-
omgeving en onderwijs. Het zwakst ontwikkeld zijn de voor-
raden infrastructuur/bereikbaarheid, kennis, energie en 
afval en grondstoffen. Het sterkst de voorraden bodem, 
hinder en calamiteiten en natuur en landschap, maar ook 
economische participatie en veiligheid.  
In vergelijking met het gemiddelde beeld van de Neder-
landse gemeenten laten de Waddeneiland gemeenten 
betere resultaten zien. Dat geldt in het bijzonder het sociaal 
culturele kapitaal.  
Binnen het Waddengebied zijn de resultaten van de eilan-
den over vrijwel de volle breedte beter dan de ongewogen 
gemiddelde score van alle waddengemeenten. 
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Kapitaalscores kustgemeenten Ontwikkeling voorraadscores kustgemeenten 2014-2018 
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 Kustgemeenten score t.o.v. Nederland 

  �����������������������

Voor de kustgemeenten geldt dat het ecologisch en het 
sociaal-cultureel kapitaal het sterkst ontwikkeld zijn, het 
economisch kapitaal veruit het minste. In vergelijking met 
het gemiddelde beeld van de Nederlandse gemeenten la-
ten de kustgemeenten slechtere resultaten zien. Dat geldt 
in het bijzonder het economisch kapitaal. Wel is er sprake 
van groei van ieder van de drie kapitalen.  

Het sterkst ontwikkeld zijn de voorraden hinder en cala-
miteiten, bodem en in iets mindere mate veiligheid. Het 
zwakst ontwikkeld zijn de voorraden energie, infrastruc-
tuur/bereikbaarheid, kennis en natuur en landschap. Bij dit 
laatste moet meteen aangetekend worden dat we een van 
de belangrijke kwaliteiten van het kustgebied, het open 
landschap, niet meenemen. 

Binnen het waddengebied nemen de kustgemeenten een 
soort middenpositie in. De resultaten zijn over het alge-
meen minder goed dan die van de eilanden maar beter dan 
die van de havens. 
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Kapitaalscores havengemeenten Ontwikkeling voorraaadscores havengemeenten 2014-2018 
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CCoonncclluussiieess::   

Voor de havengemeenten geldt dat alle drie de kapitalen 
relatief zwak ontwikkeld zijn, waarbij het ecologisch kapitaal 
nog het sterkst ontwikkeld is. In de periode 2014-2018 is er 
sprake van een lichte groei van alle drie de kapitalen. 

In vergelijking met het ongewogen gemiddelde van alle 
Nederlandse gemeenten scoren de havengemeenten over 
vrijwel de gehele linie zwakker dat geldt in het bijzonder voor 
de voorraad economische participatie. Allen voor de 
voorraad energie is het beeld positief. 

Binnen het waddengebied geldt dat de havengemeenten de 
laagste scores laten zien. 

 Havengemeenten score t.o.v. Nederland 
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Onderstaande pagina’s geven een thematische ver-
dieping over specifieke kenmerken uit het Wad-
dengebied. De verdieping is gebaseerd op de lange 
termijn duurzaamheid doelen. Achtereenvolgens 
gaan we in op landbouw en visserij, toerisme, 
havens en bodem en grondwater.

Thematische verdieping
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HHooee  mmeetteenn  wwee  ddiitt::  

• (Ontwikkeling van de) werkgelegenheid in de 
landbouwsector 

• Aandeel biologische landbouw 
• Omzet visafslag 
 

 

DDuuuurrzzaammee  ddooeelleenn  WWaaddddeennggeebbiieedd  

• De agrarische sector is een duurzaam onderdeel van 
de economie geworden 

• De visserijsector heeft haar economische positie 
weten te behouden en is er in geslaagd zich te 
verduurzamen 

 

  

LLaannddbboouuww  eenn  vviisssseerriijj  

  

WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd  LLaannddbboouuwwsseeccttoorr  ((22001188))  

OOnnttwwiikkkkeelliinngg  wweerrkkggeelleeggeennhheeiidd  LLaannddbboouuwwsseeccttoorr  22001144--22001188  

0

50

100

150

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018*

In
de

x

Banen landbouwsector 2002-2018

Waddengebied Nederland



114

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ������������������::    

De landbouwsector is nog steeds een belangrijke werk-
gever in het waddengebied. Dat geldt zeker voor het 
Hogeland en Hollands Kroon. Wel is in het hele wadden-
gebied het belang van de agrarische werkgelegenheid 
sterk afgenomen. Tussen 2002 en 2018 daalde het 
totaal aantal banen met ongeveer een kwart. Landelijk 
daalde de werkgelegenheid nog iets sterker. Duidelijk is 
dat sinds 2010 de werkgelegenheid in het Wadden-
gebied iets minder sterk daalt dan landelijk. Binnen het 
waddengebied zien we verschillen in ontwikkeling in de 
periode 2014-2018. In het Hoge Land, Oldambt, Texel 
en Den Helder is er sprake van een groei van de agrari-
sche werkgelegenheid, terwijl elders er sprake is van een 
soms forse afname. 

De biologische landbouw wint zowel Friesland, Noord-
Holland als Groningen in de periode 2015-2017 zeer 
voorzichtig aan belang. Het aandeel biologische land-
bouwbedrijven is in de periode 2015-2017 gestegen van 
2,6% naar 3,4%. Deze toename is het gevolg van 2 
tegengestelde bewegingen. Enerzijds een toename van 
het aantal biologische landbouwbedrijven (+40) en 
anderzijds een forse afname van het aantal gangbare 
landbouwbedrijven (-2050).  
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DDuuuurrzzaammee  ddooeelleenn  WWaaddddeennggeebbiieedd  

• De toeristische sector is een belangrijke drager van 
de Waddeneconomie 

 

HHooee  mmeetteenn  wwee  ddiitt::  

• (De ontwikkeling van) de werkgelegenheid in 
recreatie en toerisme (uitgesplitst naar 
deelsectoren 

• (Lange en korte) vakanties in het Wadden-
gebied 

• Vakantie-uitgaven 

TTooeerriissmmee  WWeerrkkggeelleeggeennhheeiidd  RReeccrreeaattiiee  eenn  ttooeerriissmmee  ttoovv  ttoottaallee  wweerrkkggeelleeggeennhheeiidd  

OOnnttwwiikkkkeelliinngg  wweerrkkggeelleeggeennhheeiidd  RR&&TT  22001144--22001188  
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De toeristische sector is één van de belangrijkste dragers 
van de Waddeneconomie. Dat geldt in het bijzonder voor 
de Waddeneilanden waar meer dan 30% van de werk-
gelegenheid zich concentreert in de R&T sector. In de 
periode 2014-2018 is de toeristische werkgelegenheid 
overal fors gestegen, met uitzondering van het Hoge 
Land. De toename vond met name plaats in de horeca 
en logiesverstrekking, zondermeer de belangrijkste werk-
gevers in de toeristische sector.  

De totale vakantie uitgaven zijn sinds 2014 toegenomen. 
Een toename die te danken is aan de toegenomen lange 
vakanties (vier dagen of langer) in het Waddengebied. 
Verder is opvallend dat het aandeel van de Nederlandse 
vakanties op de Waddeneilanden in de tijd min of meer 
stabiel is gebleven terwijl die bijvoorbeeld aan de Noord-
zee badplaatsen is afgenomen. 
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DDuuuurrzzaammee  ddooeelleenn  WWaaddddeennggeebbiieedd  

• De havens spelen een belangrijke rol in de economie, 
zijn ontwikkelen zich tot UNESCO-waardige havens 

 

HHooee  mmeetteenn  wwee  ddiitt::  

• Indirecte Toegevoegde waarde havens 
• Werkgelegenheid zeehavens 

 

HHaavveennss  
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De zeehavens spelen een belangrijke rol als indirecte 
bron voor toegevoegde waardecreatie in het Wadden-
gebied Dat geldt in het bijzonder voor Delfzijl, dat verant-
woordelijk is voor meer indirecte toegevoegde waarde-
creatie dan Eemshaven, Harlingen en Den Helder bij 
elkaar. Het belang van de zeehavens voor de indirecte 
toegevoegde waardecreatie is in de loop van de tijd 
alleen maar toegenomen. Dat geldt in het bijzonder voor 
Harlingen (ruim een vervijfvoudiging), maar ook voor 
Eemshaven en Den Helder (een ruime verdubbeling). 

Parallel aan de toename van de indirecte toegevoegde 
waarde is ook de werkgelegenheid in de zeehavens ge-
stegen. De stijging is het sterkst in Eemshaven en 
Harlingen. Delfzijl heeft zich inmiddels hersteld van de 
negatieve gevolgen van de recessie en kent ten opzichte 
van begin 2000 per saldo een lichte stijging van de 
werkgelegenheid in de zeehavens. 
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DDuuuurrzzaammee  ddooeelleenn  WWaaddddeennggeebbiieedd  

• Behoud van de vruchtbare gronden in Noord-
Nederland is belangrijk. 

• De kwaliteit van het water is op orde en de 
waterhuishouding is op een natuurlijker wijze 
geregeld. 

HHooee  mmeetteenn  wwee  ddiitt::  

• Vermesting 
• Verzilting 
• Verzuring 
• Zware metalen 

  

BBooddeemm  eenn  ggrroonnddwwaatteerr  
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 De bodem- en grondwaterkwaliteit in het Waddengebied 
laat, afhankelijk van de stoffen waarnaar wordt gekeken, 
een divers beeld zien. Op het gebied van vermesting en 
verzuring is de kwaliteit over het algemeen goed. Dit 
houdt verband met de bindende eigenschappen van de 
kleigrond. Het aantal overschrijdingen van zware metalen 
in de bodem (ondiep grondwater) lijkt de laatste jaren af 
te nemen. Zowel het ondiepe als diepe grondwater is 
duidelijke verzilt. Er is hierin geen duidelijke trend te ont-
dekken, mede door het fluctuerend aantal metingen. 

BBooddeemm  eenn  GGrroonnddwwaatteerr  
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Bijlage 1a. Duurzame doelen Wadden Sociaal-cultureel kapitaal

Voorraad Doelen

Sociale participatie De sociale participatie in de samenleving is gewaarborgd. Niemand wordt uitgesloten

Sociale participatie Mensen vertrouwen elkaar

Sociale participatie Burgers zijn maatschappelijk actief

Sociale participatie Iedereen heeft het recht zijn eigen identiteit en diversiteit te koesteren en uit te dragen, mits dat die van anderen niet beperkt

Economische participatie Burgers zijn in staat zichzelf economisch staande te houden

Politieke participatie Elke burger heeft zeggenschap in politieke besluitvorming en maakt daar ook gebruik van

Politieke participatie Burgers hebben vertrouwen in de overheid en maatschappelijke instituties

Veiligheid Iedereen voelt zich veilig in Waddengebied

Veiligheid De Waddeneilanden en de vaste landkust zijn beschermd tegen zeespiegelstijgingen en stormen

Veiligheid De kans om slachtoffer te worden van een ramp, misdaad, geweld en ongelukken is verwaarloosbaar

Kunst, cultuur en cultureel erfgoed Het culturele aanbod is voldoende groot, alsmede de diversiteit

Kunst, cultuur en cultureel erfgoed Iedereen kan actief en passief deelnemen aan culturele uitingen of activiteiten

Kunst, cultuur en cultureel erfgoed Het (maritiem-archeologisch) cultureel erfgoed wordt versterkt en beschermd. Het is een drager van de Waddenidentiteit

Woonomgeving Iedereen heeft toegang tot een betaalbare woning van goede kwaliteit

Woonomgeving Er zijn voldoende publieke en dagelijkse voorzieningen in de directe omgeving. Deze zijn bereikbaar en toegankelijk voor iedereen 

Woonomgeving Iedereen is tevreden met de woonomgeving waar hij of zij woont: veilig, aangenaam en gezond

Gezondheid De bevolking is lichamelijk en geestelijk gezond

Gezondheid De bevolking voelt zich gezond

Gezondheid De gezondheidszorg is van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk

Gezondheid Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde levensstijl

Onderwijs Het onderwijs sluit aan op de maatschappelijke behoefte

Onderwijs Er zijn voldoende schoolvoorzieningen

Onderwijs Het onderwijs is van goede kwaliteit
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Bijlage 1b. Duurzame doelen Wadden Ecologisch kapitaal

Voorraad Doelen

Afval en grondstoffen Burgers werken toe naar een afvalloze samenleving

Afval en grondstoffen Het gebied kenmerkt zich verder door een industrieel cluster op basis van groene grondstoffen, behorend tot de wereldtop met betrek-
king tot efficiënt, schoon en veilig produceren

Bodem Behoud van de vruchtbare gronden in Noord-Nederland is belangrijk

Bodem Bodemdaling blijft in evenwicht met de natuurlijke ophoging van de bodem

Energie Zelfvoorzienendheid Waddeneilanden 2025

Energie Burgers consumeren minder energie en stoten minder schadelijke stoffen uit

Energie Het gebied kenmerkt zich verder door duurzame en concurrerende energievoorziening

Energie Investeringen in utilitaire infrastructuur ten behoeve van de uitwisseling van stof- en energiestromen tussen bedrijven

Grondwater De kwaliteit van het water is op orde en de waterhuishouding is op een natuurlijker wijze geregeld.

Hinder en calamiteiten Vermindering van de verstoring licht en geluid van diverse bronnen op en rond de Waddenzee

Hinder en calamiteiten De kans om slachtoffer te worden van een ramp is verwaarloosbaar

Hinder en calamiteiten Er is geen overlast door overmatige regelval

Hinder en calamiteiten Er is geen overlast van hitte

Lucht De concentratie van vervuilende stoffen (bijv. fijn stof, stikstofoxiden) in de lucht is verminderd.

Natuur en landschap Natuurgebieden scheppen meer mogelijkheden voor toeristische en recreatieve voorzieningen.

Natuur en landschap De robuustheid van natuurgebieden is vergroot

Natuur en landschap De natuurlijke biodiversiteit moet worden behouden

Natuur en landschap De weidsheid van het landschap, de aanwezigheid van groot open (recreatief vaar-)water blijven behouden en worden versterkt.

Water De kwaliteit van het water is op orde en de waterhuishouding is op een natuurlijker wijze geregeld.
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Bijlage 1c. Duurzame doelen Wadden Economisch kapitaal

Voorraad Doelen

Arbeid Er is voldoende werk in het Waddengebied en de aanpalende regio’s

Arbeid Het arbeidspotentieel van de totale potentiële beroepsbevolking wordt benut.

Arbeid Werk is gezond: langdurig ziekteverzuim en uitstroom t.g.v. arbeidsongeschiktheid worden voorkomen.

Concurrentievermogen De economie is concurrerend, zowel nationaal als internationaal.

Concurrentievermogen De economische structuur wordt permanent versterkt en vernieuwd door de komst van startende ondernemingen en zich nieuw in een 
gemeente vestigende ondernemingen.

Concurrentievermogen Voor het instandhouden en versterken van het productieve vermogen van de economie is het nodig dat het bedrijfsleven voldoende 
investeert

Infrastructuur en bereikbaarheid Het verbeteren van de bereikbaarheid, zowel fysiek als op ICT-gebied, is eveneens van wezenlijk belang

Kennis Het arbeidsaanbod beschikt minimaal over een startkwalificatie

Kennis Het creatieve, adaptieve en innovatieve vermogen van werknemers en werkgevers van en in bedrijven en organisaties als geheel, 
wordt voortdurend versterkt.

Landbouw en visserij De agrarische sector is een duurzaam onderdeel van de economie geworden.

Landbouw en visserij De visserijsector heeft haar economische positie weten te behouden en is er in geslaagd zich te verduurzamen.

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden Er is voldoende ruimte (terreinen, bedrijfspanden) beschikbaar voor het bedrijfsleven en deze wordt zorgvuldig beheerd.

Toerisme en havens De toeristische sector is een belangrijke drager van de Waddeneconomie;

Toerisme en havens De havens spelen een belangrijke rol in de economie, zij ontwikkelen zich tot UNESCO-waardige havens.
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Bijlage 2. Vergelijking Waddengebied op indicator niveau

Onderstaande tabel toont een weergave van alle indicatoren uit de waddenbalans die voor iedere 
Nederlands gemeente beschikbaar zijn. In de tabel is te zien of het betreffende gebied kust gemeenten, 
eiland gemeenten of haven gemeenten beter of minder goed scoort dan het gemiddelde van alle 
Nederlandse gemeenten. Waarbij ++ positiever is dan een + en - - negatiever dan een -. Wanneer er 
geen score is ingevuld is er geen significant verschil tussen de scores van alle Nederlandse gemeenten en 
het betreffende waddengebied. 
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