
AANDACHTSPUNTEN VOOR BEDRIJVEN 
 
Onderstaande lijst vormt een overzicht van punten waar de Waddenvereniging naar kijkt om te 
beoordelen of een bedrijf past in het waddengebied. Bij bestaande bedrijven kan met hulp van deze 
lijst gekeken worden of de invloed van het bedrijf op de Waddenzee groot is of niet. Dikgedrukt zijn 
specifieke aandachtpunten aan de Waddenzee. De overige punten zijn algemenere milieuzaken.  
 
1. noodzaak 

a. nationale of regionale functie? 
b. gebonden aan Wadden? 

2. past de aard van de activiteit bij de aard van de locatie? 
3. duisternis 

a. geen grote, hoge lichtbronnen (bijv. fakkels) in verband met aantrekken van vogels 
b. zo min mogelijk verlichting 
c. lichtkleur die natuur zo min mogelijk verstoord 

4. behoud cultuurhistorisch landschap 
a. aantasting structuur van landschap, bijv. weghalen terpen/wierden 
b. bebouwing qua structuur (hoogte, kleuren,…) aan landschap aanpassen 

5. open landschap, massiviteit, beperking ruimtebeslag 
a. lage bebouwing  
b. efficiënt ruimtegebruik/intensiveren ruimtegebruik 
c. geen enorme loodsen, die van heinde en verre te zien zijn 

6. biodiversiteit 
a. behoud en herstel biodiversiteit in en om de Waddenzee (ruimte voor (tijdelijke) 

natuurontwikkeling op braakliggende terreinen, behoud hoogwatervluchtplaatsen 
en broedgelegenheid, enz.) 

7. risico’s (veiligheid) 
a. BRZO 
b. BEVI 
c. opslag gevaarlijke stoffen (PGS) 
d. veiligheid scheepvaart (preventie ongelukken, vervoer gevaarlijke stoffen over de 

Waddenzee) 
8. water(bodem)kwaliteit 

a. lozing verwarmd of vervuild water 
b. vervuiling door onderhoud schepen 
c. vertroebeling van water bij baggeren (?) 
d. coating van schepen 
e. aanwezigheid vervuilde waterbodem. Wat gebeurt hiermee (ook bijv. bij baggeren)? 

9. geluidhinder 
a. wordt de natuur verstoord? 
b. zijn er klachten over geluidsoverlast? 
c. wordt er voldaan aan de vergunningseisen? 

10. energie 
a. gebruik wkk 
b. gebruik hernieuwbare brandstof 
c. restwarmtegebruik 
d. energiebesparing 

11. vervoer 
a. gebruik mogelijkheden reizen/transport per schip/trein/OV 
b. combineren vervoer goederen en personen 
c. transportmanagement 
d. rekening houden met bestaande diepte vaargeul 

12. afval 
a. herbruikbaar/te gebruiken als grondstof door andere industrie 
b. afvalbesparing 
c. afvalscheiding 
d. produceren gevaarlijk afval 

13. vervuiling lucht 
a. gebruik zo min mogelijk vervuilende brandstof 
b. productieproces en grondstoffen optimaliseren op zo min mogelijk luchtemissies 



c. plaatsen filters en andere end-of-pipe oplossingen 
d. wordt er voldaan aan de van toepassing zijnde regelgeving? 

14. vervuiling bodem 
a. NRB 
b. Aanwezigheid bestaande bodemverontreiniging. Zijn er plannen om deze te saneren? 

15. zuinig omgaan met water 
a. nuttig gebruik regenwater 
b. grijs-watersysteem 
c. ontkoppelen regenwater van DWA-riool 
d. waterbesparing 

16. grondstoffen 
a. gebruik hernieuwbare grondstoffen 
b. zuinig gebruik grondstoffen 

17. duurzaamheid product 
a. is het product recyclebaar/herbruikbaar? 
b. veroorzaakt het product chemisch/gevaarlijk afval? 

18. transparantie van milieubeleid 
a. milieujaarverslag 
b. open houding naar bijv. omwonenden en milieu- en natuurorganisaties; betrekken bij 

nieuwe ontwikkelingen 


