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CONCEPT-verslag  Beheerraad Waddengebied 
van : donderdag 15 mei 2014, Leeuwarden 
 
J. Verhulst  Regio-ambassadeur Noord Ministerie EZ (voorzitter) 
W. Adema  Hoofd West, RWS  
M. Glastra  Directeur Stichting Groninger Landschap 
K.S. Sijpkens  Voorzitter Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers 
H. Sieben   Staatsbosbeheer regio Noord 
A. Hoogerwerf  Ambt. vert. Provincie Groningen 
A. Bodewitz  Ambt. vertegenwoordiger Provincie Fryslân 
K. Van Es   Secretaris Beheerraad, Programmamanager PRW 
C.T. Kooistra  Secretaris PRW (verslaglegging) 
 
Afwezig: 
H. Boon   Bestuurslid Wetterskip Fryslân 
R. Mudde   Dienst ROM, directie Noord, Defensie 
H. De Vries  Directeur It Fryske Gea 
J. Wolters  Ambt. vert. Provincie Noord-Holland 
E. Briet   Directeur Landschap Noord-Holland 
W. Geertsma  Ambt. vertegenwoordiger Provincie Fryslân (Bodewitz als vervanger) 
W.F.G. Alblas  Regiodirecteur Natuurmonumenten 
   

 
NB: Harry Boon wordt wethouder voor het CDA in Harlingen. Zijn opvolger wordt Bé de Winter. Deze 
oud-wethouder van Skarsterlân (Joure e.o.) schuift na zijn installatie aan bij de Beheerraad namens 
het Wetterskip.    
 

1. Welkom en vaststellen agenda  
Voorzitter Verhulst is iets verlaat waardoor we eerst de notulen en de Actielijst doornemen. De 
notulen worden aangenomen, zonder wijziging, de Actielijst verloopt volgens schema en waar dat 
niet het geval is, is het Secretariaat op de hoogte van de vertragingen 
 
2. Mededelingen uit de organisaties (ter kennisname) 

EZ 

 Trilateraal: de IUCN geeft eind juni 2014 een positief advies aan het Werelderfgoed 
Comité over de nominatie van de Deense Waddenzee en de offshore uitbreiding bij 
Neder-Saksen voor het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Het comité beslist 
uiteindelijk. Met het advies worden een aantal aanbevelingen/verzoeken meegegeven, 
waaronder het verzoek tot het opstellen van een 1 geïntegreerd management plan voor 
het gehele gebied en de opties te bekijken om de effectiviteit van gecoördineerd beheer te 
vergroten. 

 Beheer mosselen: als onderdeel van de herijking van de afspraken uit het Convenant 
mosseltransitie en natuurherstel is EZ gestart met de evaluatie van het MZI-beleid (gereed 
1 oktober). Tevens wordt een gezamenlijke werkgroep ‘ herijking mosselpercelen’ gestart. 
De vorderingen zijn positief. De beheerraad zal op de hoogte worden gehouden van de 
voortgang. 

 
RWS 

 Voortgang Beheerplan N2000 Waddenzee en Noordzeekustzone. De plannen 
Waddenzee en Noordzeekustzone zijn in februari 2014 besproken met de Klankbordgroep 
en ambtelijk met de bevoegde overheidsinstanties, met als doel de plannen af te ronden 
ten behoeve van de bestuurlijke goedkeuringen. Momenteel ligt het concept Waddenzee 
voor een laatste check bij EZ. De komende weken vindt actualisatie van de tekst plaats 
aan de hand van de laatste ontwikkelingen en afspraken m.b.t. mosselzaadvisserij en 
garnalenvisserij (VisWad), in overleg met EZ. Tevens zijn de plannen ter consultatie 
voorgelegd aan de betrokken gemeenten en waterschappen. 

 
Uit de laatste PAS-gebiedsanalyses volgt dat behalve de Waddeneilanden ook het Natura 
2000-gebied Waddenzee PAS-gebied is, door lokale overschrijdingen op de zuidwaartse 
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randen van drie eilanden. De PAS wordt niet op 1 april (zoals eerder gepland) ter inzage 
gelegd, maar waarschijnlijk in de 2e helft van september 2014.  
 
De zeven Natura 2000-beheerplannen in het Waddengebied zullen volgens huidige 
planning na verdere afronding (actualisatie en afstemming) begin juli gereed zijn en na de 
bestuurlijke vaststellingstrajecten naar verwachting begin oktober gezamenlijk ter inzage 
worden gelegd, vrijwel tegelijk met de PAS-procedure. 
 
De (eindconcept) ontwerp beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone zijn vanaf 
homepage www.waddenzee.nl te bereiken via Overheid – Natura 2000 – Bibliotheek. 
Voor eventuele vragen of toelichting kunt u contact opnemen met de projectleiders. 
 
Herman Sieben vraagt of de Beheerders ook nog formeel om reactie wordt gevraagd op 
het concept-ontwerp Beheerplan. Nu is er weliswaar een informele afstemming via de 
klankbordgroep, maar formeel is het niet bekrachtigd.  
 
Actie 149: Formeel uitnodigen van Beheerders voortgang Beheerplan. Door; RWS.  
 

Gemeenten 

 Moeten de Waddengemeenten een vertegenwoordiger hebben in de Beheerraad? De 
Beheerraad vraagt zich af wat de gemeente dan concreet doet aan Beheer? De 
Beheerraad moet geen belangenorganisatie worden. Volgens Verhulst zijn er veel 
raakvlakken. Denk aan openbare orde (crisisbestrijding), gemeentelijke grenzen en 
vergunningen. Glastra waarschuwt dat we niet de RCW over moeten gaan doen. Graag 
zou hij zien dat de taak en verantwoordelijkheid van de Beheerraad heel duidelijk wordt 
weergegeven en als daaruit blijkt dat de gemeente actief is bij Beheer dan zouden ze 
kunnen worden uitgenodigd, eventueel op basis van de agenda.  

 
Voorzitter Verhulst stelt voor om een A4 op te stellen over de rol van de Beheerraad. Dat moet 
niet alleen beperkt worden tot de samenwerkingsagenda, maar tot alle uitvoerende 
beheertaken op ’t Wad. Op basis daarvan een brief opstellen richting de Waddengemeenten 
en hun vragen hoe zij hun taken zien in het concrete Beheer in en rondom de Waddenzee.  
 
Actie 150: A4 opstellen over rol Beheerraad + Brief richting Waddengemeenten. Door; 
Secretaris   

 
3. Voortgang Samenwerkingsagenda beheer  
 

3.1 Algemeen 
In het RCW van 8 mei jl. is de brief aan de bewindslieden van I&M en EZ vastgesteld. 
Mondelinge mededeling stand van zaken (voorzitter). De aanbiedingsbrief wordt ter 
vergadering uitgereikt. De brief wordt volgende week verstuurd. In de aanbiedingsbrief aan de 
bewindslieden wordt voorgesteld de voortgangsbewaking van de uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda te beleggen bij de (4) gedelegeerd opdrachtgevers voor beheer. Dit 
zijn; EZ, I&M, CWN (TBO’s), Waddenprovincies. Sieben Poel van RWS zal hier het 
voorzitterschap van op zich nemen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij alle 4 de partijen.  
 
De rol van de Beheerraad is die van overlegplatform waar alle verantwoordelijke 
terreinbeheerders samenkomen,de voortgang kunnen bespreken en aandachtspunten kunnen 
inbrengen. De Beheerraad moet een helder overzicht bieden, zonder dat daarbij de 
verantwoordelijkheid wordt overgenomen.. Dit betekent dat de agenda van de Beheerraad 
gesynchroniseerd moet worden met de Samenwerkingsagenda (Overigens is dit in de praktijk 
al het geval). Dat zou betekenen dat er eind juni, begin juli nog een Beheerraad moet komen. 
Nagegaan wordt of dit nog mogelijk/zinvol is. 
 
Actie 151: Synchroniseren Agenda Beheerraad met Samenwerkingsagenda + nagaan extra 
bijeenkomt begin juli. Door secretaris. 
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Nagekomen opmerking secretariaat: Inmiddels blijkt dat het handiger is om een schriftelijke 
update te leveren. Terugkoppeling kan dan telefonisch of via de mail.  
 
 
3.2 Fysiek beheer 
 
Pilot beheeropgave en actieprogramma per komberging (actie 2, ter kennisname)  
Op dinsdag 27 mei organiseert It Fryske Gea en Staatsbosbeheer een werkatelier over het 
fysieke beheer van de Komberging Borndiep. Op 28 mei vindt een vergelijkbare sessie plaats 
onder leiding van Staatsbosbeheer voor het gebied Lauwers/Schild. 
 
De resultaten van de inventarisatie beheeropgaven per kombergingsgebied (rappport DLG, 
actie 1) worden daarbij benut. 
 
3.3 Vergunningverlening 
Hoogerwerf geeft aan dat hij liever ziet dat RWS gaat voor de monitoring en dat de 
Waddenprovincies het ‘trekkerschap’ van de acties rond vergunningverlening op zich nemen. 
Verhulst geeft aan dat dit eerst moet worden teruggelegd aan Poel (RWS) en Staghouwer 
(Waddenprovincies). 
 
Nagekomen opmerking secretariaat : inmiddels is duidelijk dat het trekkerschap van de acties 
uit de Samenwerkings Agenda t.a.v. vergunningverlening bij de provincies ligt en de acties 
rond monitoring bij RWS. 
 
3.4 Toezicht en handhaving 
 

Jaarlijks HUP met prioriteiten (actie 8) 
In november 2013 is het concept handhavingsplan Beheerplan Natura 2000 
Waddenzee/Noordzeekustzone besproken in de Beheerraad. Bij de behandeling van het plan hebben 
de leden aangegeven een concreet voorstel (prioriteitsstelling) vanuit de gezamenlijke handhavers te 
willen bespreken. Inmiddels wordt gewerkt aan een Handhavingsuitvoeringsprogramma Beheerplan 
Natura 2000 Waddenzee/Noordzeekustzone 2014 (HUP). In het HUP zijn op basis van het 
handhavingsplan de actiepunten en prioriteiten nader uitgewerkt. Daarbij gaat het om: 

- actiepunten voor de organisatie/coördinator handhaving 
- handhavingsprioriteiten van de handhavende organisaties 
 

Wat betreft het HUP worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

 Gedragscode voor Robbentochten ontbreekt 

 Het toezicht op Oesters ontbreekt. Graag toevoegen. 

 Overzicht over wie wanneer waar bij betrokken is, ontbreekt nog 

 Waarom zijn deze locaties genoemd, zoals 10 t/m 12. Want bijvoorbeeld Razende Bol 
ontbreekt. Beheerraad vraagt zich af waarom. 

 De Beheerraad ziet nog geen directe link met dit HUP en de praktijk. Gevraagde actie is 
hier om aan de daadwerkelijke handhavers zinsneden te vragen waarop zij kunnen 
handhaven.   

 
Actie 152: De genoemde opmerkingen rondom HUP meenemen in de verder uitwerking. Door RWS.   
 
Voorgesteld wordt om in de Beheerraad van 24 september het volledige concept-HUP 2014 ter 
bespreking voor te leggen.  

 
3.5 Herstel en ontwikkeling 

 
Gezamenlijk programma voor herstel en ontwikkeling (actie 11, ter kennisname) 
Recent is het Programma naar een Rijke Waddenzee geëvalueerd. De resultaten zijn aangeboden 
aan EZ als formeel opdrachtgever. De evaluatie is nog niet openbaar. Op dit moment bespreekt EZ 
intern de follow-up en de betrokkenheid van de andere partners daarbij. In het kader van de 
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Samenwerkingsagenda beheer zal ook gekeken moeten worden naar de relatie met de herstelopgave 
N2000 en de maatregelen vanuit KRW.  
 

3.6 Monitoring en onderzoek 
 
Het pleidooi voor Sibes als meetstation wordt herhaald. Sibes is het fundament voor kennis over- en 
meten van effectiviteit van beheermaatregelen.  

 
3.7 Zonering en geleiding 

Uitvoering actieprogramma vaarrecreatie (actie 15, kennismaking) 

 Kennismaken met de Programmamanager; Kim Uittenbosch. 

 Voortgang van Waddenbrede acties (Leidraad, dynamisch zoneren, monitoring en 
communicatie)  

 
3.8 Promotie, voorlichting en educatie Werelderfgoed 
 

Nog geen bijzonderheden. Het Plan van Aanpak voor het programma wordt nu verder 
verkend/uitgewerkt. 

 
3.9 Calamiteitenbestrijding 

De implementatie van het Ecologisch Spoorboekje wordt verder opgepakt door RWS (Alwin van 
Beem). Het gaat daarbij vooral om opleiden en trainen.  Dit moet geformaliseerd worden in een 
samenwerkingsovereenkomst, vertelt Adema. Glastra geeft aan dat hij het graag hoort als TBO’s 
verzaken, maar Adema geeft aan dat het vooralsnog op dit punt goed loopt. De voorzitter constateert 
dat in zijn algemeenheid er juist ook hier in de Beheerraad organisaties kunnen worden aangesproken 
op hun verplichtingen.  
 
 

4. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 2 april 2014  

Verslag 2 april wordt vastgesteld. Actielijst is weer goed nagekomen.  
 
 
5. Rondvraag en sluiting 

De Beheerraad zou graag geïnformeerd willen blijven over de vorderingen omtrent de zout 
vergunning. Staat als vast punt in de lange termijn agenda door EZ aan te leveren.  

 
 
Ter kennisgeving: 
+ Juni/juli (schriftelijke update via mail)  
+ 24 september 13:30-15:30/16:30 (vanaf 15:30 B2B Vaarrecreatie) 
+ 27 november, 10.00 uur – uiterlijk 12:00/13:00 (Mogelijk vanaf 12:00 B2B NZK) 
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