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Agenda  
 
 

1. Welkom en vaststellen agenda  
Welkom: Anneke Bodewitz (Fryslân), en mogelijk Paul Strijp (N-H). Provincie N-H zal per 
vergadering kijken of zij aanwezig kunnen zijn. Joanne Wolters is namens N-H contactpersoon.  
 
2. Handhavingplan van het Beheerplan N2000 Waddengebied  
Bij het Beheerplan N2000 Waddengebied hoort ook een handhavingplan. Het handhavingplan is 
in eerste instantie bedoeld voor de handhavende instanties en hun medewerkers, maar het is 
een beleidskader, dus ook voor andere betrokkenen. Dit handhavingplan is een ambtelijk 
document, dat niet op dezelfde wijze wordt vastgesteld als het Beheerplan. In plaats daarvan 
zou het plan kunnen worden vastgesteld in de Beheerraad en zou daar dan jaarlijks besproken 
kunnen worden. De bevoegde gezagen bepalen gezamenlijk of en zo ja op welke punten het 
handhavingplan moet worden bijgesteld. 
 
-Bijlage 2:  Het concept-handhavingsplan vindt u in de Bijlage.  
 
De inleiding wordt verzorgd door projectleider Roland Wijmenga. Vragen aan de Beheerraad zijn 
ondermeer: 
- Wat vindt de Beheerraad van dit (concept)plan? 
- Ziet de Beheerraad een rol voor zich weggelegd om dit jaarlijks (indien nodig) bij te stellen? 
- Andere vragen? 
 

3. Gezamenlijk concept-advies Werkgroep RCW/Beheerraad 
Eind november zal de Algemene Rekenkamer (AR) adviseren over de effecten van 
decentralisatie van taken in het Waddengebied. Daarbij zal de AR nadrukkelijk aandacht vragen 
voor de versnipppering in beheer en verbetervoorstellen doen. Ook is het dit jaar 10 jaar 
geleden dat het rapport van de commissie Meijer verscheen. Na 10 jaar komt IMSA in opdracht 
van de NAM met een advies hoe verder (ook t.a.v. activiteiten van beheer) en is recent het 
PvdA-Waddenpuntenplan gepresenteerd waarin aandacht wordt gevraagd voor een efficiënt 
beheer. Ook start binnenkort de evaluatie van het Programma naar een Rijke Waddenzee in 
2014, na drie jaar functioneren. 

 
Op verzoek van het RCW en de Beheerraad is door de secretarissen van het RCW en de 
Beheerraad een eerste Plan van Aanpak 2014-2015 beheer in de Waddenzee (‘Samen meer doen 
in de Waddenzee’) opgesteld. Dit Plan van Aanpak is in eerste concept afzonderlijk besproken 
met de ‘werkgroep RCW’ (Eenhoorn, Verhulst, Poel, Berkhuyzen, Hulshof, Van Es) en met de 
‘werkgroep’  vanuit de Beheerraad (Hoogerwerf, De Vries, Hulshof, van Es). Naar aanleiding van 
deze besprekingen is het concept aangescherpt. 
 
- Bijlage 3: Samen meer doen in de Wadden 
 
Voorgesteld wordt het concept Plan van Aanpak 2014-2014 te bespreken, gericht op het verder 
aanscherpen van het advies. Een tweede bespreking volgt in het RCW in december. Op dat 
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moment zijn naar verwachting ook de resultaten van het rapport van de Algemene Rekenkamer, 
inclusief de reactie van de bewindslieden daarop, openbaar.  

 
4. Beheeropgave Kombergingsgebieden 
Het gaat hier om de pilotstudie naar Vlie en Pinkegat/Zoutkamperlaag uitgevoerd door DLG in 
opdracht van de Beheerraad. Resultaten vindt u in de bijlage. Secretaris Kees van Es geeft 
toelichting.  
 
- Bijlage 4 en 5: Komberging Vlie: verslag en kaart 
- Bijlage 6 en 7: Komberging Zoutkamperlaag: verslag en kaart  
 
 
5. Mededelingen uit de organisaties 
- EZ: Financiering kosten/baten analyse voor beheer Waddengebied: de financiën voor het in 
beeld brengen van de kosten en baten van beheer zijn nog niet beschikbaar. Middelen hiervoor 
worden gezocht in de begroting van 2014. 
- RWS: Klaas Laansma nieuwe projectleider bij Ecologisch Spoorboekje. 
- Secretaris: Samen meer voor de Waddenzee (Actieplan Vaarrecreatie) 
- Overige mededelingen: …(o.a. Algemene Rekenkamer eind november) 

 
6. Lange termijn Agenda Beheerraad: Data 
De volgende data willen wij graag voorstellen als vergadermoment voor de Beheerraad deze dat 
zijn: 
 
- Bijlage wordt uitgedeeld. 
 
De locatie is standaard het Middelzeehuys (RWS-gebouw), Zuidersingel 3, Leeuwarden, zaal: 
07.023, tenzij anders vermeld.    

 
 

7. Lange termijn Agenda Beheerraad: Inhoudelijk 
Zijn er nieuwe voorstellen voor agenda Beheerraad?  
- Zie Bijlage 8: Lange termijn Agenda Beheerraad 2013 - 2014  
 
8. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 4 september 2013  
Zie Bijlage 9 + 10: conceptverslag + actielijst 

 
9. Rondvraag en sluiting 
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