
verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
16 november 2007 te Leeuwarden

1. Opening
De voorzitter heet de heer Tilma als lid van de Beheerraad welkom. De heer Tilma neemt, n.a.v. 
een herschikking van taken,  de plaats in van de heer Bosch.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: de heer Noorman, de heer Sijpkens, 
de heer Hosper en de heer Kuiper.

2. Conceptverslag Beheerraad d.d. 02-07-07 
N.a.v. het punt Waddenfonds wordt gemeld dat de natuurorganisaties gezamenlijk een aantal 
programma’s hebben ingediend voor de eerste tender van het Waddenfonds. 

3. Conceptverslag gezamenlijke bijeenkomst RCW en Beheerraad  d.d. 02-07-07
N.a.v. het onderwerp draagvlak: het bij Waddenfonds ingediende project “herstel van 
eilandkwelders” heeft nogal wat losgemaakt op de eilanden. Belangrijk is dat het een ieder, ook de 
gemeentebesturen, duidelijk wordt dat de eerste stap in dit project de dialoogfase is. Hierna volgt 
pas verdere besluitvorming. Het is belangrijk dat bij dergelijke projecten betrokkenen hetzelfde 
beeld krijgen van de inhoud van het project en de volgorde van de stappen is belangrijk. 
N.a.v. het onderwerp handkokkelvisserij wordt gemeld dat  bij Texel (in de Schorren) problemen 
zijn met handkokkelaars. Bepaalde gebieden zijn ook voor hen gesloten. Natuurmonumenten is met 
de betrokkenen in gesprek.
   
4. Basis kaart beheer
De heer P. op ’t Hof van DLG licht toe hoe de vraag van de Beheerraad gecombineerd wordt met het 
bijeenbrengen van kaartmateriaal voor Natura 2000 beheerplan. Men is begonnen met het in kaart 
brengen van het kadastraal eigendom. De gegevens zijn deels afkomstig van de beheerders zelf. 
Deze staan op de kaart die uitgedeeld wordt. Op deze kaart staan ook grenzen van Vogel- en 
Habitatrichtlijn gebieden. 
De kaartlaag met de eigendomsgegevens is o.a. relevant voor vergunningverlening, maar is minder 
interessant voor afstemming van het praktische beheer. De Beheerraad constateert dat ze hier de 
grenzen van de beheersgebieden van een ieder ( een 2e kaartlaag) en de gegevens over het soort 
beheer (de 3e laag) voor nodig heeft. De kaartlaag met het feitelijk beheer is ook voor het Natura 
2000 beheerplan relevant i.v.m. het in beeld brengen (en toetsen) van het bestaand gebruik. Ook 
het natuurbeheer wordt als bestaand gebruik beschouwt. 

De heer Op ’t Hof verwacht dat de 2e kaartlaag eind van het jaar in concept gereed kan zijn. De 
Beheerraad heeft graag bij haar volgende vergadering (medio febr. 2008) de 2e en de 3e kaartlaag 
op tafel. 

5.     Jaarprogramma Beheerraad 2008
De Beheerraad agendeert voor 2008 het algemene beheer van kwelders mede in het licht van 
herstelprogramma’s. Daarbij dient de kwelder ook als zone tussen (vaste)land en Waddenzee 
beschouwd te worden opdat de samenhang in beeld komt. Het is goed om de verschillende beelden 
van de kwelders en wat deze betekenen voor het beheer met elkaar te delen en  “het Tij geleerd” 
hierbij als inspiratiebron te benutten. 
Het natte wad is zeker ook een onderwerp voor 2008.

6.      Artikel 20-gebieden in 2008
Voorstellen voor wijzigingen 2008 van de Nb wet artikel 20 gebieden zijn besproken in het 
Toeristisch Overleg Waddenzee (TOW) in oktober. Voor LNV is dit onderdeel van het 
instrumentarium om een goede balans tussen natuur en gebruik te houden en verstoring te 
voorkomen. Het RCW heeft bij de bespreking van het vervolg op de proef met afspraken omtrent 
droogvallen nadrukkelijk aan LNV heeft gevraagd om het bestaande Nb wet instrumentarium te 
benutten om de gesignaleerde knelpunten op te lossen. 

Er zijn van recreatie zijde nogal wat reacties gekomen. Inmiddels heeft er op 6 november jl. een 
overleg plaatsgevonden met enkele organisaties uit deze sector. 
De zaak kan op 3 niveaus bekeken worden. 
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1. Hoe kijken partijen aan tegen het gebruik en verstoring in het algemeen. Vanuit de 
natuurbeschermingsorganisaties zoekt men een mix van toezicht, zelfregulatie en afsluiten. 
Men gaat liever niet over tot afsluiting, maar zet in op voorlichting en toezicht. 

2. Hoe is het proces verlopen. Mede in het licht van werken aan het convenant vaarrecreatie 
was dit wellicht wat ongelukkig?

3. Wat is de inhoud van de voorstellen. Wat betekenen ze in de tijd.
Voorstellen voor de wijzigingen van artikel 20 gebieden zijn voorgaande jaren op dezelfde manier 
en tijd in het TOW zijn gebracht als voorgaande jaren. Maar in het licht van het werken aan het 
convenant Vaarrecreatie was de timing van voorstellen niet gelukkig. De recreatiesector ervaart het 
als loslaten van de integrale benadering. SBB wil bekijken of er, gezien de afspraken vorig jaar over 
een corridor bij de Boschplaat, toch nog iets mogelijk is.

7.     Handhaving 
De heer Wijmenga, coördinator Servicepunt Handhaving Waddenzee licht toe hoe de 
handhavingsamenwerking omtrent de Waddenzee is ontstaan, hoe men vanuit de verschillende 
inspecties en hun schepen samenwerkt (het SIW). De overheden hebben een bestuursconvenant voor 
deze samenwerking. De afstemming en opstelling van het gezamenlijk handhavingprogramma vindt 
plaats via het Wadden handhavingoverleg (WHO). In dit programma worden elk jaar een aantal 
speerpunten benoemd. Voor komend jaar lijken visserij en recreatie relevant. 
Aangezien diverse terreinbeheerders ook mensen met een opsporingsbevoegdheid hebben (de 
BOA’s) en de werkterreinen aan elkaar raken, is de leden van de Beheerraad naar hun 
handhavingprioriteiten gevraagd.
 
Geconstateerd wordt  dat er wel contacten zijn tussen medewerkers (BOA’s) van de particuliere 
terreinbeheerders en de mensen van de groene wetten op het land, maar niet met degenen die zich 
met de “blauwe wetten”, de WHO en het waterdeel bezig houden. 
Meer contact moet leiden tot groeiende samenwerking. Het SepH Wadden wordt gevraagd dit 
contact tot stand te brengen. 
Er ontstaat een gedachtewisseling over de optimale mix tussen voorlichting, toezicht en 
handhaving. Hierbij komt ook de vraag naar de aansturing van de handhaving vanuit de 
vergunningverlening op tafel. 
Wellicht kan met dit vraagstuk aangehaakt worden bij het handhavingarrangement dat voor diverse 
onderwerpen wordt ontwikkeld?   

8. B&O-plan waddengebied deel A
De voorzitter meldt dat op 5 november 2007 in het RCW afgesproken om in de eerstvolgende 
vergadering over de kern van het stuk te spreken. Daartoe worden nu op basis van het concept van 
augustus de kernpunten van het plan samengevat. Na de eerste behandeling in het RCW van 
10 januari 2008 gaan de RCW leden vervolgens over de kernpunten in gesprek gaan met de dagelijks 
besturen en daarna met de algemeen besturen. 
De noodzaak om tempo in het proces te houden wordt onderschreven, maar dit mag niet leiden tot 
minder draagvlak en tot het doorschuiven van de hete aardappels. Vanuit de nota Waddenzee liggen 
er een aantal opgaven waar de regio mee verder moet. Dringend verzoek om  daarin ook echt met 
elkaar stappen voorwaarts te zetten.

9.      Publicatie agenda’s + besluiten van de Beheerraad
De Beheerraad vindt het logisch om vanuit het oogpunt van transparantie de agenda’s en besluiten 
via www.waddenzee.nl  te publiceren.

10.    Vergaderdata 2008
De vergaderingen in 2008 zijn gepland op: 

15 februari 2008 10.30 – 12.00 uur in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden,
15 mei 2008 13.00 – 17.00 uur in combinatie met een vergadering met het RCW (locatie

volgt),
2 oktober 2008 10.30 – 12.00 uur in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden.

11.    Rondvraag en sluiting.
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
De voorzitter bedankt ieder voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.
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