
Tientallen sleutelfiguren en nog veel meer deskundigen
werken samen aan een beheerplan voor de Waddenzee en
een beheerplan voor de Eems-Dollard. Tijdens dit traject, 
dat loopt tot in 2009, biedt deze Nieuwsbrief met regelmaat
informatie over de voortgang.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland begeleidt het proces
waarbij de beheerplannen ontwikkeld worden voor De
Wadden (Rijn Noord) en de Eems-Dollard. In dit proces
maken de regionale belanghebbenden samen het plan. 
Dit zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties,
belangenorganisaties en overheden.

Nieuwsbrief Beheerplan Waddenzee en Eems-Dollard

Gebiedsgroepen De Wadden en Eems-Dollard
Rijkswaterstaat stelde, in overleg met het Regionaal 
College voor het Waddengebied, gebiedsgroepen in 
om de samenwerking vorm te geven. In maart 2006
kwamen de gebiedsgroepen De Wadden en Eems-
Dollard voor het eerst bij elkaar.

Op 27 maart kwamen in Ekenstein twintig sleutelfiguren
bijeen om met elkaar de belangrijkste waterthema’s voor 
de Eems-Dollard te benoemen. Onder leiding van gedepu-
teerde Henk Bleker van Groningen, is in een open sfeer een
eerste inhoud gegeven aan deze waterthema’s. Maandag
12 juni is de volgende bijeenkomst van de gebiedsgroep
Eems-Dollard in het Bezoekerscentrum Reiderhoeve.

Ruim dertig sleutelfiguren kwamen op 30 maart bijeen in
de Raadszaal van de gemeente Harlingen. Onder leiding
van gedeputeerde Patrick Poelmann van Noord Holland
besprak men openhartig de verschillende waterthema’s
van de Waddenzee. Op woensdag 21 juni is de volgende
bijeenkomst van de gebiedsgroep De Wadden.
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Werkconferentie 8 mei
Maandag 8 mei organiseert Rijkswaterstaat in
Leeuwarden een werkconferentie over de verdere
invulling van de Kaderrichtlijn Water. De deelnemers
bestaan uit deskundigen die de sleutelfiguren uit de
gebiedsgroepen aanwezen. De conferentie volgt op de
eerdere gebiedsgroepen in maart over de Waddenzee en
de Eems-Dollard. De deelnemers uit de gebiedsgroepen
reikten de waterthema’s voor de werkconferentie aan.

Rijkswaterstaat beoogt om via een open werkwijze
gezamenlijk de thema’s verder uit te werken. Naast de
ecologische doelen wordt het maatregelenpakket om 
de milieudoelstellingen te halen in beeld gebracht. Het
resultaat is een bandbreedte van mogelijke maatregelen.
Bij de eerstvolgende bijeenkomsten van de gebieds-
groepen De Wadden en Eems-Dollard staan de
uitkomsten van de werkconferentie op de agenda.

Resultaten uit de gebiedsgroepen
De deelnemers van de gebiedsgroepen willen gezamenlijk
optrekken in dit proces. 
Beide gebiedsgroepen willen met aangrenzende
waterbeheerders samenwerken; de Waterschappen en
Duitsland. Men vraagt aandacht voor de balans tussen
economie en ecologie.

De gebiedsgroep Eems-Dollard benoemde onder meer 
de volgende belangrijke thema’s: 
de druk op de waterkwaliteit door lozingen en het
uitdiepen van vaarwegen, de regelgeving door de 
diverse overheden, de grenzen die aan de dynamiek 
zijn opgelegd (dijken) en de ruimte voor economische
bedrijvigheid. 

De gebiedsgroep De Wadden benoemde de volgende
belangrijke thema’s en uitgangspunten: meebewegen 
met het systeem in plaats van behouden wat je hebt,
zelf de zaken op orde hebben zodat je ook anderen kunt
wijzen op hun verantwoordelijkheid (afwenteling
bijvoorbeeld de franse kalimijnen), de scheepvaart en 
de invloed van mogelijke calamiteiten op de Waddenzee,
de samenstelling van het water, externe invloeden als
klimaatverandering en tot slot niet alleen denken in
bedreigingen maar trots zijn op de Waddenzee. 

Geïnteresseerden kunnen een folder opvragen bij het projectsecretariaat. Deze folder geeft overzicht van het totale proces.

De Kaderrichtlijn Water
Het grond- en oppervlaktewater kwalitatief op peil brengen en houden, dat is het doel van 
de Kaderrichtlijn Water (KRW). De richtlijn is sinds 2000 van kracht. De richtlijn werkt per
stroomgebied in Europa. Voor Nederland gaat het om vier stroomgebieden, namelijk Rijn, 
Eems, Schelde en Maas. Voor ieder stroomgebied wordt een beheerplan gemaakt.

De KRW beoogt een goede waterkwaliteit te bereiken voor alle Europese wateren in 2015. Waar
de waterkwaliteit nu nog niet goed is moeten we nadenken over de vraag welke maatregelen we
kunnen nemen om deze te verbeteren. Welke maatregelen in het beheerplan worden opgenomen
is de uitkomst van de dialoog tussen de regionale belanghebbenden in de verschillende gebieden
en van bestuurlijke besluitvorming.

Werkconferentie Kaderrichtlijn Water
Wanneer: maandag 8 mei 2006 van 9.30-17.00 uur
Waar: Kantoor Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, Leeuwarden
Meer informatie: Mevr. B. Schaafsma (projectsecretariaat)
E-mail: b.schaafsma@dnn.rws.minvenw.nl


