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Convenant vaarrecreatie, evaluatie gestart
In december 2007 ondertekenden overheden en belangenorganisaties het Convenant Vaarrecreatie. Een
convenant met afspraken om een groot aantal activiteiten uit te voeren met een looptijd van 4 jaar. Op 31
december 2011 eindigde het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee met dien verstande dat in artikel 14 van
het convenant de afspraak was vastgelegd dat in 2012 een eindevaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie
is inmiddels gestart met begeleiding vanuit de provincie Noord-Holland en het RCW-secretariaat.

Doel  van  de  evaluatie  is  het  inzichtelijk  maken  van  de  binnen het  convenant  nagekomen afspraken,
uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten zodat:

inhoudelijk verantwoording gegeven kan worden over de geleverde inspanningen en prestaties aan
de betrokken partijen;
inzicht kan worden gegeven of het doel van het convenant is bereikt;
kan worden aangegeven op welke wijze het convenant is opgenomen in regulier beleid en wet- en
regelgeving, dan wel welke elementen om voortzetting van het convenant vragen.

De rapportage moet in juni 2012 een transparante en overzichtelijke weergave geven van de mate van
doelrealisatie en de wijze waarop het proces de afgelopen jaren is verlopen. De evaluatie moet uiteindelijk
dienen om antwoord te kunnen geven op de volgende bestuurlijk vragen:

Moet het bestuurlijk convenant worden voortgezet dan wel vernieuwd?
Kan er definitief over worden gegaan van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering van
de vaarrecreatie in relatie tot de jachthavencapaciteit, zoals beoogd in het convenant? 

Beantwoording van deze bestuurlijke vragen maken geen deel uit van de opdracht maar zullen worden
teruggelegd aan alle partijen die betrokken zijn bij het convenant.

Waddenfonds programmatrekkers
Op 8 maart was er een druk bezochte dag voor stakeholders waar duidelijk werd dat heel veel projecten in
de steigers en startblokken staan. Ondertussen werkt de ambtelijke projectgroep gestaag door aan het
vormgeven van de uitvoeringsorganisatie.  Bij  de Provinciale  Staten van de drie  provincies ligt  nu  het
voorstel voor de gemeenschappelijke regeling van de GS’en ter besluitvorming.
http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/downloads/view.asp?objectID=36717 (punt 4a en 4b)

Inmiddels zijn er voor de vier thema's programmatrekkers aangesteld die de pionierprogramma's van de
grond moeten tillen samen met de initiatiefnemers van projecten. Dit zijn;

Anna van Dijk,. anna.van.dijk@waddenfonds.waddenzee.nl, Duurzame Energietransitie
Anita Meijer, anita.meijer@waddenfonds.waddenzee.nl, Natuur en Water / Landbouw en Visserij /
lokale innovatie
Anne Marie Schipper, anne.marie.schipper@waddenfonds.waddenzee.nl, Werelderfgoed c.a.
Brugt Hoogland,. brugt.hoogland@waddenfonds.waddenzee.nl, Duurzame Havens

Werelderfgoed in beeld
In  een  halve  eeuw  veranderde  ons  denken  over  het
waddengebied van "in te polderen" naar "werelderfgoed"
schrijft Wim Meijer in het voorwoord van het nieuwste boek
over  het  waddengebied.  Onder  redactie  van  Jan
Abrahamse  gaan  diverse  schrijvers  in  op  de
Werelderfgoedstatus  van  de  Waddenzee.  Nergens  ter
wereld  is  een  vergelijkbaar  dynamisch  en  uitgestrekt
landschap te vinden, dat is ontstaan onder invloed van eb
en vloed.

Daarnaast  zorgen  de  talrijke  bijzondere  bewoners  en
zeldzame  begroeiing  ervoor  dat  deze  omvangrijke
landstreek enig in haar soort is. De veranderingen die de
Waddenzee  nog  dagelijks  ondergaat,  het  oogstrelende
landschap  met  spectaculaire  vergezichten  en
wolkenluchten,  de  miljoenen  vogels  voor  wie  de
Waddenzee een onmisbare tussenstop is en de interactie
tussen  mens  en  natuur,  komen  in  dit  rijk  geïllustreerde
boek aan bod.

"Waddenzee - Werelderfgoed" onder redactie van Jan Abrahamse, met bijdragen van Peter Burbridge,
Jens Enemark, Harald Marencic, Albert Oost, Karsten Reise, Meindert Schroor en Wim Wolff, 256 blz.,
ISBN 978 90 5345 423 7,  €  29,95 (tot  15 juni,  daarna € 34,95).  Vanaf  12 maart  verkrijgbaar  via  de
boekhandel of via www.matrijs.com

Bestuurlijke organisatie
In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden
en de wet op het Waddenfonds wordt ook ingegaan op de bestuurlijke organisatie Waddengebied. Hierin
wordt  voorgesteld  het  Coördinatiecollege  Waddengebied  en  de  Interdepartementale  Waddenzee
Commissie  op te  heffen omdat  deze sinds  2006 niet  meer  bijeen zijn  geweest.  De onafhankelijke  en
wetenschappelijke functie van de Waddenacademie als KNAW-instituut wordt in stand gehouden. Vanuit de
redenering dat organen moeten zijn afgestemd op de functies en taken die in het waddengebied moeten
worden uitgevoerd, wordt het nieuwe Regiecollege Waddengebied betrokken bij de Kennisagenda van de
Waddenacademie.

Dit Regiecollege Waddengebied zal worden ingesteld ter vervanging van het huidige Regionaal College
Waddengebied. In het nieuwe Regiecollege zullen dezelfde partijen vertegenwoordigd zijn als in het huidige
Regionale College Waddengebied. Overwogen wordt voor het Regiecollege ook vertegenwoordigers uit
ecologische en economische hoek uit  te nodigen. Dit  brengt het totaal aan leden op tien (inclusief de
niet-bestuurlijke partijen).

Het  Regiecollege  is  uitdrukkelijk  bedoeld  als  een  overlegplatform  zonder  bestuurlijke
verantwoordelijkheden  en  krijgt  dus  geen  (bestuurs-)bevoegdheden  opgedragen,  noch  een  eigen
zelfstandig  budget.  De  verantwoordelijkheid  voor  de  uitvoeringsactiviteiten  is  belegd  bij  de  betrokken
ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en ngo’s. Gezien het niet besluitvormende karakter van
dit overleg, is een formele juridische status voor het Regiecollege niet nodig: het wordt in onderling overleg
tussen de betrokken partijen ingesteld zonder een formeel instellingsbesluit.

Volledige Memorie van Toelichting:
http://www.waddenzee.nl/Intrekking_Wet_op_Waddenfonds_en_Raad_voor_de_Wadden.2818.0.html
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