
Plannen op een rij
Voor de nationale uitwerking van de Europese Kader-
richtlijn Water worden beheerplannen opgesteld
voor een aantal stroomgebieden. Hierin worden doe-
len voor chemische en ecologische waterkwaliteit ge-
steld en maatregelenpakketten samengesteld
waarmee de doelen moeten worden bereikt. Het
waddengebied valt in de Kaderrichtlijngebieden Rijn
en Eems. Rijkswaterstaat werkt in dit kader aan de
beheerplannen voor de Waddenzee.
De EU heeft ook het initiatief genomen om de be-
langrijkste natuurgebieden van Europa een bijzon-
dere status te geven: de Natura 2000-gebieden.
Hiermee wordt voorkomen dat er activiteiten in of
rond deze natuurgebieden kunnen worden ont-
plooid die schade kunnen brengen aan het natuur-
gebied of de belangrijkste soorten die er binnen
leven. In het waddengebied stellen de bevoegde
overheden (Provincies Noord-Holland, Groningen en
Friesland, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en
Noordzee, LNV Noord en Defensie) de beheerplannen
Natura 2000 gezamenlijk op. Het ministerie van LNV

verzorgt de aanwijzingsprocedure. 
Met de status Werelderfgoed kan  de Waddenzee er-
kenning als bijzonder natuurgebied  krijgen. Deze
status brengt kansen met zich mee, met name voor
duurzaam toerisme. Het ministerie van LNV organi-
seert het nominatieproces in Nederland. Nominatie
zal i.s.m. Duitsland gebeuren, het belang van de
Waddenzee gaat immers over landsgrenzen heen.  
In het Convenant vaarrecreatie zal worden vastge-
legd hoe de vaarrecreatie op de Waddenzee zich kan
ontwikkelen zonder dat dit de ecologische waarden
van het Waddengebied aantast. De provincie Noord-
Holland coördineert ten behoeve van het RCW de op-
stelling van het convenant. Het convenant zal deel
uitmaken van het Beheer- en Ontwikkelingsplan voor
het Waddengebied.

Integratie
De PKB derde Nota Waddenzee geeft aan het RCW de
opdracht om het ontwikkelingsperspectief voor het
waddengebied uit te werken in een Beheer- en Ont-
wikkelingsplan waddengebied. Het RCW heeft er

Afstemming tussen de vele plannen
voor het waddengebied

infoblad
In de komende jaren worden diverse beleidslijnen uitgewerkt en verschijnen er veel verschillende beheer-
plannen voor het waddengebied. Deze plannen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze de kwaliteit
van het waddengebied groter proberen te maken. Met kwaliteit wordt gedoeld op ecologische en economi-
sche kwaliteiten. Het gaat met name om de stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water,
aanwijzing en beheerplannen Natura 2000-gebieden, voordracht voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst,
het convenant vaarrecreatie en het Beheer- en Ontwikkelingsplan waddengebied. Met dit infoblad willen
we uiteenzetten hoe deze plannen zich tot elkaar verhouden en op welke wijze er wordt samengewerkt
tussen de organisaties die deze plannen voorbereiden.  



2e kwartaal 2007 3e kwartaal 2007 4e kwartaal 2007 1e kwartaal 2008

Kaderrichtlijn Water themagroepen1 concept-maatregelen

Natura 2000 inspraakaanwijzing toetsing bestaand gebruik

Convenant Vaarrecreatie consultatie3 vaststelling

Wereld-erfgoedlijst consultatie3 nominatie

B&O-plan workshops1 consultatie instemming
voorontwerpplan2 bestuursorganen

voor gekozen om dit plan tevens te gebruiken als in-
tegratiekader voor de bovengenoemde beheer- en
beleidsplannen. Zo kunnen de doelen en maatrege-
len van de afzonderlijke plannen elkaar versterken.

Het B&O-plan krijgt drie delen: A, B en C. 
• In Deel A wordt de gezamenlijke visie van alle over-
heden op de bescherming en ontwikkeling van het
waddengebied verwoord. Deze visie vormt de basis
voor een samenhangende uitwerking van de doelen
in het beleid van rijk, provincies, gemeenten en wa-
terschappen.
• Deel B van het B&O-plan wordt een klapper met
plannen die meer in detail aangeven hoe het beheer
er uit gaat zien. In de klapper komen ondermeer de
beheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water en Na-
tura 2000, het convenant vaarrecreatie en het uit-
voeringsplan voor het Waddenfonds.
• Deel C omvat maatregelenprogramma’s en con-
crete projecten voor het stimuleren van de ecologie
en sociaal-economische ontwikkeling.  
Het Regionaal College Waddengebied (RCW) stelt
Deel A van het B&O-plan op en zal alle bestuurlijke
partners vragen om met het plan in te stemmen. 

Procedure en planning
De initiatiefnemers werken samen bij het opstellen
van de plannen. Ook al komt alles bij elkaar in het
B&O-plan, toch heeft elk plan z’n eigen procedure en
werkwijze. De verklaring hiervoor is dat voor elk plan
andere wettelijke eisen gelden voor wijze van opstel-
len, de communicatie en het vaststellen. 
Waar het mogelijk is wordt wel samen opgetrokken
om te voorkomen dat de inspraakbijeenkomsten el-
kaar in snel tempo opvolgen en aan belanghebben-
den meerdere keer dezelfde vraag wordt gesteld.
De coördinatie hiervoor gebeurt door het RCW-secre-
tariaat, Rijkswaterstaat en ministerie van LNV.
In onderstaand schema is aangegeven hoe de glo-
bale planning er voor de verschillende plannen uit-
ziet tot het voorjaar 2008 en op welke wijze via de
bijeenkomsten inbreng voor de verschillende plan-
nen wordt gegenereerd.
Deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Wad-
dengebied wordt in 2008 vastgesteld. De beheer-
plannen voor de Kaderrichtlijn Water en de Natura
2000-gebieden moeten uiterlijk in respectievelijk
2009 en 2010 worden vastgesteld.

1) Op een aantal momenten wordt samen opgetrokken in de planvorming. In het voorjaar worden de themagroepen, ingesteld voor de
Kaderrichtlijn Water, geraadpleegd voor een nadere verdieping van vraagstukken voor het B&O-plan. Voor het B&O-plan worden al-
leen workshops georganiseerd over onderwerpen die in de themagroepen niet aan bod komen.

2) In het voorontwerp van het B&O-plan worden tevens de doelen van Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water en het visiedeel van het
Convenant Vaarrecreatie opgenomen.

3) In het voorontwerp B&O-plan worden de resultaten van de consultaties voor het Convenant vaarrecreatie en de nominatie als We-
relderfgoed benut.


