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Verslag vergadering Beheerraad Waddengebied 

21 november 2012 te Leeuwarden 

 

 

1.  Welkom en agenda 

Het is de laatste keer voor Jos Kuiper van het Noordhollands Landschap. De voorzitter bedankt hem 

voor zijn bijdragen in de Beheerraad en wenst hem veel succes toe. Met ingang van 1 januari 2013 

zal Ernest Briët deelnemen aan het overleg. 

 

2. Mededelingen 

A.  Eerste indrukken van de leden van de Beheerraad over de koers van het nieuwe 

           kabinet: 

o Afgelopen vrijdag is er overleg geweest met terreinbeheerders en de nieuwe 

staatssecretaris:  er positieve signalen kwamen uit de terugkoppeling; 

o Nieuwe naam voor het ministerie EL&I: heet nu ministerie van EZ: ministerie van 

Ecologische Zaken?  

o Beheer meer in een hand brengen? Er is een poging ondernomen om dat in 

regeerakkoord op te laten nemen 

o Op zakelijke basis werkt het rijk samen met elkaar (EZ en I&M) op het vlak van natuur 

(geldt ook voor wadden) 

o Beheerraad. Zowel natuur en water zijn inhoudelijk betrokken bewindspersonen. Er zijn 

geen belangrijke bezuinigingen die de Wadden raken.  

 

B. Inventariseren onderwerpen Beheerraad 2013 

Een eerste inventarisatie van onderwerpen levert het volgende op: 

 

 Onderwerp Prioriteit 

1.  Eems-dollard (informeren en 

beheerpunten) 

Ja 

 

2.  Opdracht / voeding van RCW? directe 

relatie is nu niet meer zo sterk maar wel 

in gesprek met RCW over:  

1. Inhoudelijke punten 

2. Positionering Beheerraad 

3. Vertegenwoordiging 

Ja 

 

3.  Organisatie van het beheer: wie doet wat? Ja 

4.  Integraal beheer(plan) (gezamenlijk 

toekomstbeeld ): wat moet er gebeuren? 

 

5.  Toezicht- en handhaving  

6.  Beheer in internationale context? 

Mauretanië  

 

 

C.  Vergaderschema 2013 

Het vergaderschema is nog niet rond. Besloten wordt om zes vergaderdata te plannen waarvan één 

in de reserve (data komen zo snel mogelijk). De 1e keer van 2013 zal in januari worden gepland. 

 

D. Mondelinge toelichting stand van zaken 

 

N2000 door Wim. 

Geeft aan dat proces getrokken door DLG op de eilanden loopt goed; “de kou is uit de lucht”.  

 

IMP / Ecol econ in balans door Jaap. 
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Groot aantal partijen hebben intentieverklaring getekend. Doel is ontwikkeling en vergroening 

gezamenlijk op te pakken, bedrijven, ngo’s en overheden. Voorbeeldfunctie / primium status. 

Welke acties kan EZ daarop zetten? Daar beraden we ons nu op. 

Aanpak moet samenhangend zijn Nld / Dsl. Gecoördineerde aanpak / gezamenlijk oppakken. 

Vaargeulverdieping hand in hand met ecologische verbeteringen. Economische ontwikkelingen 

mogelijk maken. 

 

Deltaprogramma door Jaap. 

2013 wordt belangrijk jaar als het gaat om de deltabeslissingen. Zijn wat minder van belang voor 

wadden muv veiligheid. Er zullen besluiten moeten worden gemaakt voor het “kustschild”, hoe en 

in welke mate zand suppleren (opvatting wat extra suppleren, meegroeien)? Beperkte opgave 

dijken. Bescherming vitale functies; hoe dat aan te pakken. 

Kees van Es stopt met dir. Schap deltaprogramma Wadden 

 

Visserij door Bram. 

Mosselen (cruciaal stadium) en garnalen (vz Klaas Wibo vd Hoek). Ieder eigen traject.  

Komen tot afronding duurzame visserij het komend jaar? Zou mooi zijn. 

  

RCW door Jaap. 

Nieuwe voorzitter Bas Eenhoorn en secr Waldina Hulshof. Zijn we blij mee. 

 

Snelle motorboten door Wim. 

Er zijn twee bezwaren: gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland. De Waddenvereniging 

heeft zich bij ministerie van I&M aangemeld als belanghebbende. 

 

3. Pilotproject Friesche Wad 

Henk de Vries en Klaas Laansma zijn er beiden niet. Onderwerp wordt niet behandeld. Over het 

algemeen wordt gesteld dat het een goed stuk is. Echter het stuk gaat over de organisatie en niet 

over de inhoud (en dat is wel jammer) – wat moet er gebeuren? Geeft stuk geen antwoord op. 

Graag dit opnemen in volgende versie. 

Hoe kan een komberging beter functioneren?  

 

4. Plan van aanpak implementatie Ecologisch Spoorboekje Oliebestrijding 2013 

Inhoudelijke fase is afgesloten. Er ligt nu concept dat nog wel verder moet worden besproken met 

alle beheerders. Biedt inzicht in wat kan en wat niet kan (vanuit rol RWS). Alle betrokken partijen 

moeten hun rol oppakken indien er een dergelijke ramp zou plaatsvinden.  

RWS pakt het projectmatig op maar hebben wel andere partijen nodig. Akkoord met 

implementatiefase?   

Advies, actie 82 : nog een keer scherp kijken op het punt van wijze van aanpak.   

 

5. Handhaving 

Advies: haak aan bij bestaande structuren; dus ook bij Beheerraad. Verder is er brede steun voor 

de aanpak. 

 

6. Concept verslag 19 september jl. en acties 

Het concept verslag wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding van: 

Actie 78 (pilot Friesche Wad) is afgehandeld maar blijft staan en wordt een volgende keer 

besproken in het bijzijn van Henk de Vries 

Actie 79 (handelingsperspectieven onvoorziene activiteiten): snel uitzoeken 

Actie 80 (ecologisch spoorboekje): blijft staan 

Actie 81: PRW gaat secr doen en Kees van Es neemt vanaf de eerst volgende keer deel aan dit 

overleg 
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Provincie(s) zal “op nivo” deelnemen aan de Beheerraad. Actie 83: Jaap Verhulst kaart dit 

nogmaals aan bij Wiebe van der Ploeg. 

 

7. Rondvraag 

Verzoek om stukken tijdig te versturen (liefst twee weken van te voren een conceptagenda). 

 

8. Sluiting 

 

 


