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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 de meeste 
waddenoverheden al door het algemeen bestuur behandeld en met een positief resultaat . Bij Reiderland, 
Anna Paulowna en Den Helder staat het in mei op de agenda met de vraag om in te stemmen. Op de 
website www.waddenzee.nl vindt u het actuele overzicht van de voortgang: 
http://www.waddenzee.nl/RCW-Actueel.rcw-actueel.0.html  
Op de waddentoogdag kan het instemmingsproces hopelijk afgerond worden met de ondertekening van 
het convenant. En tegelijk is dat een feestelijk moment om te laten zien hoe de uitvoering van de 
afspraken in Léven in de Wadden ervoor staat. 

Maatregelenprogramma, Beheer- & Ontwikkelingsplan 
Waddengebied, deel C  
Onder leiding van de regisseurs en de regiegroep verzamelt het RCW secretariaat informatie over 
projecten en acties die een bijdrage leveren aan de uitvoering van de afspraken uit het B&O-plan 
Waddengebied. Deze inventarisatie loopt nog, maar het is al wel duidelijk dat er veel gebeurt en op stapel 
staat op diverse thema's uit het B&O-plan. Op de toogdag zal de voorzitter van het RCW de heer Jorritsma 
hier kort bij stil staan. 
In het RCW is geconcludeerd dat voor een aantal afspraken de uitvoering planmatig is opgepakt, voor een 
aantal afspraken is het nodig om dwarsverbanden en coördinatie aan te brengen tussen al lopende acties 
en projecten. Voor de uitvoering van een deel van de afspraken is het nodig dat de RCW-regisseurs 
organisaties en partijen stimuleren om initiatieven te ontplooien. 

4e Waddentoogdag 
Nadat de Waddentoogdag twee keer in Fryslân is gehouden en vorig jaar in Den Helder, vindt op 30 mei 
de 4e waddentoogdag plaats in de provincie Groningen en wel in Delfzijl. De uitnodigingen hiervoor zijn 
verstuurd. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 23 mei per e-mail: waddentoogdag@m-dm.nl , graag met 
vermelding van uw naam, adres, woonplaats, het aantal personen en uw organisatie. 
Naast mevrouw Cramer, coördinerend bewindsvrouw voor het waddengebied, zullen mevrouw G. Verburg, 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris 
van Verkeer en Waterstaat, aanwezig zijn om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van 
overheden en organisaties uit het waddengebied. Laat ons vooraf weten wat u bezighoudt. Stel uw vraag 
of benoem het onderwerp waarover u wilt praten op deze waddentoogdag via waddentoogdag@m-dm.nl. 

Het programma begint om 10.45 uur en halverwege de middag is het officiële programma afgelopen. 

Convenant Vaarrecreatie 

De uitvoering van de afspraken uit het Convenant Vaarrecreatie is gestaag voortgegaan en wordt steeds 
zichtbaarder. Voor de vaarrecreanten is op de Hiswa de campagne "ik pas op het wad" gestart. Via 
gesprekken en een handzame brochure wordt de recreant geïnformeerd over wat en hoe op het wad te 
doen en te laten. In het waddengebied zelf wordt de brochure via de havens verspreid. Via de website 
www.ikpasophetwad.nl kan iedereen informatie over de campagne in huis halen. Met het "gastheerschap" 
in het gebied wordt op een aantal plaatsen een pilot gestart om ervaring op te doen. Het 
monitoringsprogramma is opgesteld, de financiering is vrijwel rond en dit jaar kan ook dit onderdeel in de 
praktische uitvoeringsfase overgaan. Zo wordt via diverse activiteiten de uitvoering van het convenant 
zichtbaar met als doel om de vaarrecreant te informeren en een nog betere balans te vinden tussen 
Waddennatuur en vaarrecreatie.  

Beheerraad waddengebied 
In de Beheerraad waddengebied stemmen de terreinbeherende organisaties hun beheer met elkaar af. 
Het doel is te komen tot een Waddenzeedekkend beheer en efficiency van het (natuur)beheer door alle 
beheerders te vergroten, zodat het gebied als één gebied beheerd wordt. Om deze besprekingen te 
vergemakkelijken is in kaart gebracht welk gebied bij welke organisatie in eigendom is en wie welk gebied 
beheert. Via de watlas op www.waddenzee.nl zullen deze kaarten met de eigendom- en beheersgebied 
ook voor anderen toegankelijk worden gemaakt. 
Meer informatie over de Beheerraad, agenda's en verslagen van de besprekingen vindt u via 
http://www.waddenzee.nl/Beheerraad.1650.0.html 
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