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Beste Lezer
Welkom bij de RCW Nieuwsbrief

Bestuurlijke organisatie, Koersdocument RCW
Op 25 maart heeft het RCW de laatste puntjes op de i gezet in het Koersdocument RCW. Het
Koersdocument is het antwoord op de vraag van minister Schultz van Haegen voorstellen te doen voor
meer bestuurlijke regie. Eind maart is het document dan ook naar de minister gestuurd. Het RCW heeft in
het document een groot aantal concrete opgaven geformuleerd voor de komende vijf jaar. Opgaven die op
beleidsmatig terrein liggen (ruimtelijke ordening, werelderfgoed) maar ook op praktisch gebied (beheer,
handhaving, vergunningverlening).
Om deze opgaven te realiseren wordt het Regionaal College Waddengebied omgevormd tot Regiecollege
Waddengebied. Waar het oude RCW formeel 12 leden had, zal het nieuwe Regiecollege 7 leden krijgen:
drie gedeputeerden, 1 burgemeester van de eilanden en 1 burgemeester van de vaste wal, 1 dijkgraaf en 1
rijksvertegenwoordiger. De Beheerraad blijft bestaan en er wordt een Forum ingericht zodat er een vaste
samenwerkingsrelatie met maatschappelijke organisaties komt.
Inmiddels is er een brede projectgroep ingesteld voor de uitwerking en implementatie van de voorstellen uit
het Koersdocument. De projectgroep, onder leiding van Ewan Boonstra, gaat eerst aan de slag met het
opstellen van een convenant en een bestuurlijke agenda. Er wordt gekoerst op vaststelling in het RCW van
30 juni a.s.

Secretaris Ewan Boonstra hervat taak
Begin 2008 heeft de secretaris van het Regionaal College Waddengebied, Ewan Boonstra, een tijdelijke
detachering aanvaard bij het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. De detachering
diende ter versterking van de positie van de gezaghebbers op de Antilliaanse eilanden in de aanloop naar
de nieuwe constitutionele status van deze eilanden binnen het Koninkrijk. De nieuwe constitutionele status
is per 10 oktober 2010 ingetreden. Vanuit de provinciale organisatie van Fryslân is er in de waarneming
van de heer Boonstra voorzien in de persoon van Elze Klinkhammer. Per 16 mei neemt Ewan Boonstra de
functie van secretaris weer van mevrouw Klinkhammer over.

Integraal Advies Waddenkust
In het kustgebied van de wadden liggen stedelijke kernen en havens van verschillend formaat en karakter
in een verder grotendeels plattelandsgebied. Het is een uitdaging om in samenhang met de steden en
grotere havens, een florerend en leefbaar platteland met een bloeiende landbouw en een bijzonder
landschap en rijke cultuur(historie) te behouden en te versterken. Wat zijn kansrijke ontwikkelingsrichtingen
voor de verschillende delen van de waddenkust? En wat is een kansrijke aanpak voor thema's zoals krimp,
leefbaarheid, licht/duisternis en toerisme in het kustgebied? Atelier Fryslân, onafhankelijke werkplaats voor
de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit, gaat met deze vragen aan de slag, met als resultaat een integraal
advies voor de Waddenkust.
Het RCW heeft als aanvrager voor dit advies verzocht om dit in het brede perspectief van de gehele
waddenkust te doen en de opgaven en afspraken uit het B&O-plan hierin te betrekken. Voor meer
informatie: Atelier Fryslân, Peter de Ruyter, www.atelierfryslan.nl

Landschap en cultuurhistorie
In 2010 heeft het RCW laten onderzoeken hoe behoud en
beleving van landschap en cultuurhistorie van het
waddengebied in beleid en praktijk vorm krijgt. Conclusie
uit dit onderzoek was dat het RCW vooral moet inzetten op
de praktijk en verband tussen de verschillende projecten
aanbrengt. Verder is het creëren van netwerken voor de
betrokkenen van belang, het delen van ervaringen en
kennis, ook uit het trilaterale waddengebied en het
verstevigen van de bestaande initiatieven uit de
waddenregio. Het RCW heeft opdracht gegeven aan buro
Tijdlijn, Dré van Marrewijk, om hier vorm aan te geven met
een aantal op de concrete praktijk gerichte bijeenkomsten
in samenwerking met de plattelandsprojectbureaus,
gemeenten, provincies en kennisinstituten.

Voor informatie bel RCW, Liesbeth Meijer 058-2339014 of
mail Dré van Marrewijk info@bureautijdlijn.nl

Maatregelprogramma geactualiseerd
Er zijn weer heel wat projecten en programma's een stap verder in de uitvoering. In de vorige nieuwsbrief
berichten we al over het proces van specialisatie en profilering van de grotere zeehavens. Ook de
uitvoering van het programma Naar een rijke Waddenzee vordert. De gemeenten verkennen hoe zij
gezamenlijk het bestemmingsplan Waddenzee kunnen vernieuwen. Kortom, hoog tijd voor een actualisatie
zodat ieder weer van elkaar weet waar men mee bezig is en kan bekijken hoe er samen méérwaarde te
creëren is. Op de website www.waddenzee.nl is de actuele versie van het Maatregelenprogramma
B&O-plan geplaatst.

Terugblik Meet en Greet 22-3-2011
Aan een bomvolle zaal presenteerden Bernard Baerends en Herman Verheij de laatste ontwikkeling in de
trilaterale Waddenzeesamenwerking. De Waddenseaboard (WSB) heeft op 17 maart het werkplan voor de
komende 3 jaar vastgesteld. De verschillende Taakgroepen heeft zij gevraagd om op korte termijn een
concreet en haalbaar activiteitenplan te maken. Het Waddenseaforum en de WSB pakken een aantal
onderwerpen samen op.
Voor de ontwikkeling van een strategie voor duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee samen
met Duitsland en Denemarken is onder leiding van Elze Klinkhammer de Taakgroep Sustainable Tourism
bijeengeweest en is de marsroute uitgezet.
Friederike Liebmann informeerde iedereen over de vernieuwingen van de website www.waddenzee.nl.
Hierbij werd duidelijk dat wadddenzee.nl dé plek is waar waddenambtenaren hun informatie kunnen
zoeken.
De decentralisatie van het Waddenfonds van het rijk naar de drie waddenprovincies is sneller
opgeschreven dan in alle noodzakelijke details geregeld, vertelde Klaas Arie Beks. Er komt heel wat bij
kijken, van wettelijke regelingen tot praktische uitvoering. De provincies willen het als één fonds bijeen
houden en de doelstellingen blijven ongewijzigd , maar het systeem van jaarlijkse tenders waarin projecten
subsidie kunnen aanvragen gaat veranderen.
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