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Beste RCW tester 
Welkom bij de CCW/RCW Nieuwsbrief 

T 058 2339010
 

F 058 2339011 
E info@rcw.waddenzee.nl

Léven in de Wadden, Beheer en Ontwikkelingsplan (B&O-plan) 
Waddengebied deel A 
Deel A van het B&O-plan Waddengebied en het bijbehorend convenant is inmiddels bij een aantal 
waddenoverheden al door het algemeen bestuur behandeld. Bij een aantal andere waddenoverheden staat 
het binnenkort op de agenda met de vraag om in te stemmen. Een overzicht van de behandeldata en de 
uitkomsten: 

 

Veelgestelde vragen over het B&O-plan deel A Léven in de 
Wadden 

 

Waarom staan er alleen overheden als betrokkenen genoemd bij de Afspraken in het B&O-plan. 

De overheden hebben de opdracht gekregen om dit plan te maken. Dit is weliswaar gebeurd in 
samenspraak met bijvoorbeeld de terreinbeheerders, maar de overheden hebben de eerste 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het ontwikkelingsperspectief gerealiseerd wordt. 
Uiteraard kunnen - en doen - ze de uitvoering niet alleen.  

Hoe wordt de uitvoering van de Afspraken in het B&O-plan gefinancierd 

Bij de concretisering van de afspraken in deel C in projecten en acties komt ook de financiering van 
deze projecten en acties aan de orde. Het is wel de verantwoordelijkheid van overheden om zich in te 
spannen dat de financiering rond komt, maar het is heel goed mogelijk dat (een deel van) de 
financiering uit subsidies, van het bedrijfsleven of van particuliere organisaties komt. Door de acties te 
koppelen aan de eigen beleidsagenda kan ook meer met dezelfde middelen worden gedaan.  
Met dit plan wordt ook richting gegeven aan de besteding van het Waddenfonds. In ieder geval is dat 
een mogelijkheid voor financiering van additioneel beleid en projecten.  

Wat betekent het B&O-plan voor bedrijvigheid nabij de Waddenzee 

Het B&O-plan omvat een aantal afspraken voor het onderzoeken en uitwerken van kansen voor de 
ontwikkeling van havens, vernieuwing in de landbouw, stimulering van toerisme. Uiteraard gaat dat in 
samenwerking met het bedrijfsleven gebeuren.  

Maatregeleprogramma, Beheer- & Ontwikkelingsplan 
Waddengebied, deel C 
De heren Jorristma en Derksen (de regisseurs voor het B&O)-plan deel C) zijn samen met de regiegroep 
begonnen de afspraken uit deel A van het B&O-plan uit te werken tot een concreet maatregelenprogramma. 
De eerste stap daarin is het inventariseren welke (al lopende) projecten en acties van overheden, 
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bijdragen aan het uitvoeren van de afspraken. Daardoor wordt 
inzichtelijk waar dwarsverbanden meerwaarde kunnen creëeren en op welke onderwerpen het RCW ,via de 
regisseurs, acties moet aanjagen. Het RCW-secretariaat bundelt alle informatie over projecten die een 
bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het B&O-plan.  

Voor meer informatie over het werk aan het maatregelenprogramma kunt u contact opnemen met 
Liesbeth Meijer 058-2330914 meijer@rcw.waddenzee.nl of  
Elze Klinkhammer 058-2339012 klinkhammer@rcw.waddenzee.nl 

4e Waddentoogdag 
Nadat de Waddentoogdag twee keer in Fryslân is gehouden en vorig jaar in Den Helder, verwelkomen we u in 
2009 op 30 mei graag in het waddengebied van de provincie Groningen en wel in Delfzijl.  

Naast mevrouw Cramer, coördinerend bewindsvrouw voor het waddengebied, zullen dit jaar mevrouw G. 
Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, aanwezig zijn om u welkom te heten en met u in gesprek te gaan.  

Het programma begint om 11.00 uur en halverwege de middag is het officiële programma afgelopen. 

Waddenbundeldag 
Om aanvragers voor de volgende (de 3e) tender van het waddenfonds tijdig met elkaar in contact te brengen 
wordt er vrijdag 19 juni een waddenbundeldag georganiseerd. Het is de bedoeling om via deze onderlinge 
contacten samenhangende projectaanvragen te kunnen opstellen. 

De Waddenbundeldag in Leeuwarden is voor aanvragers uit het gehele waddengebied. Dus ook voor 
initiatiefnemers uit Noord-Holland en Groningen. 

Vorig jaar is wegens de late organisatie en het tijdstip na de zomervakantie de dag niet doorgegaan. Nu 
organiseren de waddenprovincies de waddenbundeldag op: 

Vrijdag 19 juni van 10 tot 12.30 uur in het Natuurmuseum Fryslan, Schoenmakersperk 1, Leeuwarden. 
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