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In 2007 stellen wij, het Regionaal College Wadden-
gebied, een Beheer- en Ontwikkelingsplan (B&O-
plan) op voor het waddengebied. In deze folder
kunt u lezen waarom en hoe we dit doen.  

Waarom stellen we een Beheer- en Onwik -
kelingsplan voor het waddengebied op?
Er zijn veel redenen waarom het B&O-plan er moet
komen:
• het laatste Beheerplan Waddenzee is uit 1996 en

is inmiddels verouderd;
• in de Derde Nota Waddenzee staat voor verschil-

lende onderwerpen aangegeven dat deze verder
worden uitgewerkt in het B&O-plan;

• de visies van provincies, gemeenten en water-
schappen moeten een plaats krijgen in het ruim-
telijk beleid voor het waddengebied;

• het EU-beleid moet in het waddengebied worden
uitgewerkt (Kaderrichtlijn Water en de aanwijzing
Natura 2000);

• er is een Waddenfonds ingesteld om het beheer
van de Waddenzee te stimuleren en extra te inves-
teren in de ecologie en economie van het Wadden-
gebied. De besteding van deze gelden gebeurt op
basis van een uitvoeringsplan Waddenfonds dat
een afgeleide is van het B&O –plan.

Om samenhang in deze activiteiten aan te brengen
stelt het Regionaal College Waddengebied (RCW)
een Beheer- en Ontwikkelingsplan voor het wad-

dengebied op waarin al deze plannen, uitwerkingen
en beleidsvoornemens worden geïntegreerd.  
Met dit plan willen wij invulling geven aan een ei-
gentijds beheer van de Waddenzee en ook kansen
bieden voor nieuwe ruimtelijke en sociaal-economi-
sche ontwikkelingen in het Waddengebied.  

Welke inhoud krijgt het plan?
Het Beheer- en Ontwikkelingsplan krijgt drie delen: 
• Deel A bevat de gezamenlijke visie van alle overhe-
den op de bescherming en ontwikkeling van het
waddengebied. Deze visie vormt de basis voor een
samenhangende uitwerking van de doelen in het
beleid van rijk, provincies, gemeenten en water-
schappen. Het RCW stelt Deel A van het Beheer- en
Ontwikkelingsplan waddengebied op.
• Deel B van het B&O-plan wordt een klapper met
plannen die meer in detail aangeven hoe het be-
heer er uit gaat zien. In de klapper komen onder-
meer de beheerplannen voor de Kaderrichtlijn
Water en Natura 2000, het convenant vaarrecreatie
en het uitvoeringsplan voor het Waddenfonds.
Maar ook provinciale en gemeentelijke plannen
krijgen hier een plek.

Initiatiefnemer is
Het Regionaal College 

Wadden gebied 
In het Regionaal College Wadden gebied (RCW)

werken rijk, provincies, gemeenten en waterschap pen
samen aan de uitwerking van de strategische

hoofdlijnen van het Waddenzeebeleid. Daarnaast heeft
het RCW een coördinerende taak, bijvoorbeeld voor de

handhaving van wet en regelgeving.

De leden van het RCW zijn:
• drie gedeputeerden van drie provincies; 

• drie burgemeesters van waddengemeenten (momenteel
twee eilandgemeenten en een vaste wal gemeente); 

• een bestuurder van de Waterschappen, namens alle
waterschappen langs de Waddenzee; 

• vijf rijksheren van de ministeries VROM, LNV, V&W, EZ en
Defensie.

De voorzitter is de heer Alders, Commissaris van de Koningin van
Groningen.

Het RCW is initiatiefnemer voor het opstellen van het B&O-plan en
verantwoordelijk voor het planproces. Voor nadere informatie kunt u

contact opnemen met het secretariaat van het RCW, telefoon 058-2339010,
e-mail info@rcw.waddenzee.nl
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• Deel C is het uitvoeringsdeel van het plan. Dit deel,
dat voortdurend wordt geactualiseerd,  bevat de
maatregelen en projecten die nodig zijn voor het
beheer en voor het stimuleren van de ecologie en
sociaal-economische ontwikkeling.

Hoe stellen we deel A van het plan op?
Voor het schrijven van deel A van het B&O-plan
hebben wij Buro Hemmen in de hand genomen. Dit
bureau wordt begeleid door een regiegroep vanuit
ons college. Voor het B&O-plan worden de beleids-
stukken die er al zijn als vertrekpunt gekozen; er
moeten geen discussies worden overgedaan. 
Deel A van het B&O-plan moet kunnen rekenen op
de steun van belanghebbenden en bestuurders in
het waddengebied. Daarom heeft communicatie

een belangrijke plek bij het opstellen van het plan.
Buro Hemmen is in het najaar van 2006 gestart
met een consultatieronde langs overheden en
maat schappelijke organisaties, en in eerste maan-
den van 2007 zijn bijeenkomsten voor colleges van
B&W en gemeenteambtenaren georganiseerd.
In de periode tot de zomer zullen themagroepen
met inhoudelijk deskundigen, ingesteld voor de Ka-
derrichtlijn Water, worden geraadpleegd voor een
nadere verdieping van bepaalde vraagstukken. Aan-
vullend organiseren wij workshops over de onder-
werpen die in de themagroepen niet aan bod 
ko - men. Ook zullen we voor de zomer (vertegen-
woor digers van) Raden en Staten informeren en
raadplegen. 
Op basis van de informatie en opvattingen die wij
hebben verzameld zal het RCW na de zomer een
concept deel A van het Beheer- en Ontwikkelings-
plan vaststellen.
In het najaar zal er ruimte zijn voor inspraak. 
De resultaten van deze inspraakronde betrekken wij
bij de definitieve vaststelling van het Beheer- en

Ontwikkelingsplan waddengebied .
In het voorjaar van 2008 zullen wij dit plan ter
goedkeuring voorleggen aan de algemene besturen
van alle betrokken overheden.

Samenloop met ander plannen
Tegelijkertijd met het opstellen van het B&O-plan
werkt Rijkswaterstaat aan een beheerplan voor de
Kaderrichtlijn Water en werkt het ministerie van
LNV aan de aanwijzing van de Waddenzee als Na-
tura 2000-gebied en de nominatie van de Wadden-
zee als werelderfgoed. Waar mogelijk wordt samen
opge trok- ken om te voorkomen dat de inspraakbij-
eenkomsten elkaar in snel tempo opvolgen en aan
belanghebbenden meerdere keer dezelfde vraag
wordt gesteld.

Dit is ons doel
Dit proces moet leiden tot deel A van het plan dat:
• alle betrokken organisaties en mensen stimuleert

om actief te zorgen voor de Waddenzee en het
Waddengebied; 

• zorgt voor een inzichtelijke integratie van alle be-
staande beleidsdoelen; 

• een helder kader vormt voor het beheer en te
nemen maatregelen; 

• het herstel van de natuur in en rond de Wadden-
zee stimuleert en

• bijdraagt aan een welvarende toekomst van het
Waddengebied.

Als u op de hoogte wilt blijven van proces en inhoud, kunt u meer (actuele)
informatie vinden op www.waddenzee.nl, onder de button RCW.

“Dit plan biedt ons een kans;
de kans om te laten zien dat
wij de verantwoordelijkheid
voor de Wadden aankunnen.”

dhr. H. Alders, voorzitter RCW

“Beheren is één, ontwikkelingen
mogelijk maken voor mens én
natuur is de uitdaging, daarom
doe ik mee!”

mw. B. Galama,
burgemeester Vlieland

“We maken de omslag van meer
plannen en maatregelen naar
kansen voor ontwikkeling.
Het B&O-plan brengt geen
nieuwe beperkingen maar biedt
ruimte voor eigentijds beheer.” 
dhr. H. van t’ Land, dijkgraaf 
Waterschap Noorderzijlvest


