
Regionaal College Waddengebied (RCW)
Besluitenlijst 16 december 2010

De besluitenlijst is vastgesteld op 3 februari 2011

Internationale aspecten Waddenzee Werelderfgoed wordt uitgebreid met de deelstaat Hamburg: het RCW 
verwelkomt dit besluit. Daarnaast informeert EL&I dat het startsein is gegeven 
voor het integraal managementplan Eems-Dollard; Duitsland heeft zich positief 
opgesteld.

Waddenfonds Het RCW wordt geïnformeerd over de planning van de vierde tender. Voorts 
besproken: de ontevredenheid ten aanzien van het adviesproces, de evaluatie 
door de regiocommissie en het gezamenlijk zoeken door de commissies om meer 
ruimte te krijgen in de planning van de vierde tender. Ook de mogelijke 
decentralisatie van het fonds kwam ter sprake.

Kennis Het RCW stelt de begroting en het jaarplan InterWad 2011 vast.

Duurzame economische 
ontwikkeling

Het RCW wordt schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van 
de havenspecialisatie (pkb Waddenzee). De Raad van Advies Havenspecialisatie 
concludeert dat de markt zich niet laat regelen, maar dat havens op basis van 
marktkennis, natuurlijke kracht van de haven en keuze in de facilitering 
afspraken kunnen maken en gezamenlijke profilering mogelijk is.

Recreatie en toerisme Het RCW neemt kennis van het rapport Havenvisie Wadden (jachthavens). Het 
RCW stemt in met de verdere uitwerking van de havenvisie, zoals deze verwoord 
is in de oplegnotitie bij het rapport Havenvisie Wadden - verantwoord varen op 
het wad.

Visserij Het RCW is geïnformeerd over het advies van de regisseur Visserij aan de 
staatssecretaris EL&I over recreatieve visserij met vast vistuig aan de kust. Het 
RCW is geïnformeerd over de voorgang uitvoering mosselconvenant en de stand 
van zaken duurzame garnalenvisserij.

Landschap en 
Cultuurhistorie

De plaatsvervangend voorzitter bedankt het ministerie van EL&I voor de bijdrage 
voor de uitvoering van afspraak 29 uit het B&O-plan: aanbevelingen 
Lancewadplan.

Toekomst bestuurlijke 
organisatie 
waddengebied

Terugkoppeling in het RCW over de vergadering van de stuurgroep NRCW en 
informatie over de planning.

Agendapunten
◈ 3 februari: terugkoppeling vrijstellingsregeling recreatieve visserij
◈ 3 februari: toekomst bestuurlijke organisatie

De volgende vergadering van het RCW vindt plaats op 3 februari 2011



Het RCW bestaat uit de volgende leden:
de heer John Jorritsma voorzitter van het RCW

commissaris van de koningin in Fryslân
B&O-plan Deel C

mevrouw Elze Klinkhammer secretaris RCW

de heer Berry Eijgendaal EL&I, programmadirecteur Noord-Nederland Duurzame economische ontwikkeling
de heer Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân, dijkgraaf B&O-plan Deel B
de heer Ype Heijsman I&M, directeur Water en Scheepvaart, 

RWS Noord-Nederland
B&O-plan Deel B; 
Veiligheid, inspectie en handhaving

de heer Albert de Hoop De Waddeneilanden, burgemeester Ameland Veiligheid, inspectie en handhaving
de heer Douwe Hollenga gedeputeerde Groningen Natuur; Visserij; Kennis

voorzitter Beheerraad Waddengebied
mevrouw Marjan van Kampen Vereniging van Waddenzeegemeenten

burgemeester Wieringen
namens gemeenten lid regiegroep B&O-
plan C

mevrouw Rinske Kruisinga gedeputeerde Noord-Holland Recreatie en Toerisme
de heer Bert Noorman Defensie, projectmanager DVD Noord Militaire activiteiten
de heer Paul Scheffer Vereniging van Waddenzeegemeenten (plv. vz.)

burgemeester Harlingen
Recreatie en Toerisme;
Duurzame economische ontwikkelingen

mevrouw Tineke Schokker gedeputeerde Fryslân, 
voorzitter Stuurgroep Waddenprovincies

Waddenfonds; Internationale aspecten
voorzitter regiocommissie Waddenfonds

de heer Hans ten Velden I&M, programmadirecteur waddengebied B&O-plan Deel C; Waddenfonds
de heer Jaap Verhulst EL&I, regiodirecteur DRZ Noord Natuur; Visserij; Kennis; Internationale 

aspecten; Recreatie en Toerisme 
(agendalid regiegroep)

Adresgegevens secretariaat Regionaal College Waddengebied
Huis voor de Wadden, Ruiterskwartier 121a, 8911 BS Leeuwarden

Algemeen: 058 – 233 9010
Secretaris RCW: 058 – 233 9012

E-mailadres: info@rcw.waddenzee.nl 
website: www.waddenzee.nl 

http://www.waddenzee.nl/
mailto:info@rcw.waddenzee.nl

