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1. Welkom en vaststellen agenda 
Christiaan Kooistra en Kees van Es worden door voorzitter Jaap Verhulst welkom geheten. Van Es is 
nu de secretaris van de Beheerraad. Kooistra ondersteunt bij de werkzaamheden voor dit 
secretariaat.  
 
2. Mededelingen 
De voorzitter vertelt dat het een spannend jaar wordt. Dit geldt voor een aantal Waddendossiers. 
Zo is gestart met de voorbereidingen op de Trilaterale Ministersconferentie in 2014. Daar wordt ook 
de agenda gezet voor het voorzitterschap van Nederland in de volgende periode. Twee speerpunten 
voor op de agenda tijdens deze Conferentie over de Waddenzee: 

1. Duurzame Visserij 
2. Energy & Mining 

Actie 84: de Beheerraad bestaande relevante stukken toesturen en vervolgens blijven informeren 
over de Stand van Zaken rondom de Ministersconferentie; door EZ.  
 
Er komt een rapport aan over Duurzame visserij in de drie Waddenzeelanden. Daaruit blijkt dat 
Nederland het goed doet op gebied van duurzaamheid en de gouvernementele organisatie. NL 
streeft er naar hierover ook afspraken te maken tijdens de Conferentie. Het rapport is nog niet 
openbaar en zal binnenkort worden besproken in de trilaterale Waddenseaboard. 
Actie 85: Indien openbaar; versturen Rapport Duurzame Visserij in de trilaterale Waddenzee; door 
Secretaris 
 
Ook op het dossier Duurzame visserij staan we voor een cruciaal jaar.  

+ Garnalenvisserij: er moet een convenant komen voordat de huidige NB-vergunning afloopt 
(die loopt tot 2014).  
+ Mossels: volgende transitiestap is aan de orde. Tevens zal dit jaar het Convenant worden 
geëvalueerd. De afgelopen jaren en deze periode zijn erg intensief geweest en vraagt veel 
van alle betrokken partijen. De afspraken moeten praktischer.  

 
Er wordt een gevoel van urgentie gemist bij de (provinciale) overheden als het gaat om 
garnalenvisserij. De voorzitter geeft aan dat hij dit dossier ‘politiek’ wil maken. Richting de 
staatssecretaris en bijv. met technische briefing Tweede Kamer. 
 
Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer zal naar verwachting dit voorjaar worden afgerond. De 
Beheerraad zal worden geïnformeerd over uitkomsten. 
Actie 86: Beheerraad informeren over rapport Rekenkamer; door EZ 
 
Er zijn zorgen over zoutwinning bij Harlingen op basis van onderzoek. Er wordt gevraagd of er wel 
rekening wordt gehouden met cumulatie-effecten in relatie tot het verdwijnen van fourageergebied 
en de combinatie met zandsuppleties. 
Actie 87: Beheerraad informeren over stand van zaken vergunningtraject Zoutwinning Waddenzee; 
door EZ 
 
 
3. Voortgang Beheerkwesties (informatief) 
Voortgang uitwerking Ecologisch Spoorboekje: RWS heeft in overleg met de Waddenvereniging 
besloten dat bestuurlijk niet alles hoeft te worden vastgelegd. Wél moet je met beheerders om 
tafel voor de verdere implementatie. RWS zoekt naar projectleider voor plan van aanpak. Het 
voornemen is om eerst gezamenlijke met de terreinbeheerders om tafel te gaan zitten hoe de 
implementatie vorm te geven en waar nodig daarna bilateraal. Begin februari komt er bescheiden 
persbericht + openbaarmaking Spoorboekje. Doel RWS; eind 2013 alles klaar. 
Actie 88: In de volgende Beheerraad informeren over Plan van Aanpak implementatie Spoorboekje; 
door RWS 
 



Secretariaat Beheerraad Waddengebied 

Christiaan Kooistra MA, 06-481.61.322, Postbus 2003, 8901 JA Leeuwarden 

c.kooistra@dlg.nl 
 

Voortgang uitwerking Pact van Rhede: In februari zal de gezamenlijke Schetsschuit Bijeenkomst met 
de recreatievaarders, terreinbeheerders en Waddenunit worden gehouden. Afronding van de 
rapportage is voorzien eind maart. Er wordt geconstateerd dat Wadvaarders en Waddenunit een 
ander perspectief hebben over wat nu het Wad verstoort. Belangrijk is dat nu van begin af aan de 
kennishouders van het natte Wad als de Waddenunit worden meegenomen en geconsulteerd in het 
proces. Ook om daarna zinvol het gesprek aan te kunnen gaan over de borging van de resultaten. 
 
Voortgang uitwerking visie Randen van het Wad: In opdracht van Rijke Waddenzee wordt nu 
gewerkt aan de uitwerking van de visie op natuurherstel langs de randen van het Wad. Dit mede als 
input voor het Waddenfonds. De stand van zaken rondom de visie staat uitgelegd in de 
meegezonden bijlage. 
 
RWS merkt naar aanleiding van de notitie op dat kwelderwerken vroeger inderdaad voor 
landaanwinning waren, maar dat dit al jaren in een ander perspectief wordt gezien. RWS levert 
tevens voorzitter van Stuurgroep Kwelderwerken en in die hoedanigheid zou RWS graag zien dat 
RWS en Imares worden betrokken bij de planvorming.  
Actie 89: PRW neemt contact op over betrokkenheid van RWS en de Stuurgroep Kwelderwerken; 
door Secretaris  
 
De Visie Randen van het Wad roept ook vragen op omtrent verzachting van dijken. Er wordt 
gememoreerd aan het symposium van de Groene Dollard Dijk. Verheugd: waterschap Hunze & Aa’s 
legt ook link tussen kwelderbeheer en dijken (c.q. kustbescherming). Tip; kijk ook binnendijks, 
zoals naar de mogelijkheid van brakke parels en zoet-zout achtige gradienten. Vraag: Wat dragen 
kwelders nu écht bij aan de kustveiligheid. Het is belangrijk om daar nu antwoorden op te krijgen. 
Ook omdat bij de toetsing van dijken de invloed van kwelders nu niet in de formele 
berekeningssystematiek wordt meegenomen. In dat kader zou het ook goed zijn om naar 
mogelijkheden van nieuwe dijkconcepten te kijken, maar dat we ook moeten beseffen dat er nu 
gewerkt wordt aan de programmering van het Hoogwaterbeschermings-programma. Daarbij wordt 
ook vanuit I&M en de TK erop aangedrongen dat z.s.m. tot uitvoering moet worden gekomen. NM 
zou graag de bekleding van dijken wat “milieuvriendelijker” willen zien. 
 
 
4. Beheerplan N2000 
Rijkswaterstaat geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van 
het Beheerplan N2000. Iedereen ontvangt een A4 met een overzicht van de voortgang en de 
belangrijkste punten op dit moment. RWS geeft aan dat RWS beter op de hoogte wil worden 
gehouden van VisWad (inmiddels Focusgroep Garnalenvisserij), want nodig voor Beheerplan. 
Actie 90: RWS informeren over vordering Convenant Garnalenvisserij; door Secretaris 
 
RWS ziet de Beheerraad als een belangrijk platform voor de bewaking van de voortgang van de 
maatregelen uit het beheerplan. De Beheerraad zou ook een commissie kunnen benoemen, ter 
uitvoering van de (coördinatie) van de maatregelen. De samenstelling moet dan wel gewijzigd, dan 
wel aangevuld worden (provincie en gemeenten). 
 
Actie 91: Uitwerking apart uitvoeringsplan N2000-Beheerplan, met een rol voor de Beheerraad, 
inclusief tijdspad en update vordering, aan Beheerraad; door RWS (in trekkersrol) 
 
Constateering:  dat er tussen de provincies veel verschillen zitten in vergoedingen. Dat kan (en 
moet) uniformer. De provincies zijn verantwoordelijk voor de beheervergoedingen. De Beheerraad 
vindt het daarom spijtig dat er nu geen vertegenwoordiger bij is van de Provincies. Doordat rol RCW 
is veranderd is dat ook geen optie. Hoewel de Provincie natuurlijk geen Beheerder is, is ze wel 
verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat schept zoveel dwarsverbanden dat de Beheerraad veel 
waarde hecht aan vertegenwoordiging van Provincie in Beheerraad. Dat kan ook een ambtelijk 
vertegenwoordiger zijn namens de bestuurders. 
Actie 83 (herhaling): Benaderen Provincie over wens Beheerraad voor vertegenwoordiging; door EZ 
(Verhulst) 
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5. Pilotproject Friese Wad 
Henk de Vries geeft een toelichting over de Pilot Integraal Beheer Friese Wad. De stukken waren 
eerder al toegezonden bij de vergadering van 21 november 2012.  
 
Voorzitter wil graag iets meer snelheid in het dossier. Secretaris stelt voor dat dit wordt opgepakt 
via PRW met DLG om per kombergingsgebied de beheeropgave in kaart te brengen. Daarbij wordt de 
ruimtelijke component toegevoegd, zoals dat eerder is gedaan bij ‘t Balgzand voor de discussie over 
de ruimtelijke begrenzing van de kokkelvisserij (rapport binnenkort openbaar). NM ziet ook graag 
dat de activiteiten van de NAM worden meegenomen. De Vries geeft aan dat dit in principe onder 
de monitoring valt.  
Actie 93: Uitwerken Beheeropgave Kombergingsgebied PRW en DLG; door Secretaris 
 
6. Lange termijn Agenda Beheerraad 
Voorstellen voor agenda Beheerraad. Zie bijlage Lange Termijn Agenda voor programmering naar 
onderwerp en datum. Daarnaast zijn er een aantal actiepunten: 
 
Actie 94: Uitwerken van 2-pager over baten en lasten van beheer Waddenzee. Welke middelen gaan 
er nu precies in het beheer van de Waddenzee om? Dan gaat het oa over de inzet van 
terreinbeheerders (oa via de beheer-vergoedingen), maar ook over de inzet van EZ en I&M voor 
beheer, incl. ook de opbrengsten van beheer, bv de verhuur van mosselpercelen; door EZ ism 
PRW/DLG. 
 
Actie 95: Vragen of overheids-mensen ook mee kunnen met werkbezoek beheer Wadden Duitsland 
en Denemarken van Natuurmonumenten; door EZ (via Verhulst)  
 
7. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 21 november 2012  
Concept-verslag zonder wijzigingen vastgesteld. Voorzitter roept op tot het volbrengen van de 
openstaande actiepunten. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Nog een vraag over Bultrug Johannes. Is dat niet een interessante case voor Beheerraad: wie is 
bevoegd gezag? (Feitelijk dus een agendapunt). Hiermee wordt ingestemd. 
Actie 96: Case Bultrug Johannes in Beheerraad; door NM/Secretaris 
 

 


