
Concept verslag vergadering Beheerraad Waddengebied 
28 maart 2012 te Leeuwarden 
 
1.  Welkom en vaststellen agenda  
De heer Sieben vraagt waarom de presentatie van de monitoring van convenant vaarrecreatie 
niet op de agenda staat. De secretaris geeft aan dat de evaluatie van het gehele convenant, 
inclusief de monitoring, op dit moment gaande is en dat het verstandiger leek alle gegevens in 
samenhang te kunnen bespreken in de vergadering van juni. De Beheerraad wil in die 
bespreking focussen op de beheerkant van het convenant. 
Actie 66 agenderen evaluatie convenant vaarrecreatie incl. monitoring , actie secretaris 
agenda 6 juni 
 
2. Mededelingen 
De heer Noorman meldt dat het de planning is om het concept beheerplan Natura 2000 1 juni 
a.s. gereed te hebben. Dat is wel kort qua voorbereiding voor de juni- vergadering, maar 
hopelijk kan er hier dan toch een eerste bespreking van het concept plaatsvinden. 
Actie 67 agenderen concept beheerplan waddengebied Natura 2000, actie secretaris agenda  
6 juni. 
 
3. Pilot integraal beheer Friesche wad 
De heer De Vries meldt dat er nog een gespreksronde is gehouden met een aantal deskundigen 
voor een aanscherping van de beheeropgaven. De afronding van fase 1 vindt momenteel 
plaats. Hetgeen nu op tafel ligt zijn met name de praktische zaken. Hierbij speelt steeds ook 
de vraag “wat is zeenatuur en betekent beheer hiervan”. Daar moeten we ook naar kijken. 
De heer Sieben stelt de invulling van gastheerschap aan de orde. Het lijkt alsof het allemaal 
goed gaat, maar heeft ieder wel hetzelfde voor ogen. De invulling kan nogal verschillen. De 
heer Noorman vindt dat er het nodige als opgave staat genoteerd voor gastheerschap. De 
voorzitter vraagt naar de relatie met de Waddenfondsaanvraag. 
De voorzitter concludeert dat het nu niet mogelijk is om de inventarisatie van de opgaven 
(fase 1) af te ronden in de Beheerraad en trekkers voor fase 2 te benoemen. Fryske Gea zal in 
samenwerking met SBB de brug slaan tussen de afronding van de inventarisatie van opgaven en 
het starten van werken aan de oplossingen. Dit wordt op korte termijn (2 weken ) gedaan en 
teruggekoppeld met de Beheerraad via de secretaris. Dit ook met oog op de relatie met het 
projectvoorstel om goede ervaringen van elders in de 2e fase toe te passen. 
Actie 68 Fryske Gea en SBB zorgen voor afronding fase 1 en brug naar fase 2 van de pilot. De 
Beheerraad wordt schriftelijk geïnformeerd en om reacties gevraagd, actie heren De Vries en 
Sieben, 15 april.  
  
4. Verbreding integraal beheer, best practices als inspiratie 
Simone Plantinga stelt zich voor en licht het projectvoorstel toe. Bedoeling is de inspiratie te 
halen uit samenwerking in andere gebieden of op thema’s en vervolgens de oplossing toe te 
passen op opgaven in de pilot Friesche wad en op de case powerbootraces. 
De heer Sieben wijst erop dat ook voorbeelden van cases waar het slecht loopt inspiratie 
bieden. De heer Verhulst wijst op het belang van helderheid t.a.v. de opgaven. En waar we 
geen oplossing voor in huis hebben, moeten we samen opties gaan verkennen. 
Actie 69: Simone zal nader aangeven waarover ze mensen wil spreken, zodat gericht 
aangegeven kan worden wie zij daarvoor kan benaderen, actie Simone Plantinga, 15 april. 
 
5. Toekomst RCW en Beheerraad 



De Beheerraad vraagt informatie over de inhoud van de koerswijziging. De heer Verhulst geeft 
aan dat het RCW een netwerkorganisatie wordt waar men de koers van strategische grote 
thema’s bespreekt. De bevoegdheden bepalen verder wie welke rol neemt. Portefeuilles 
worden ondergebracht bij partijen volgens het zwaartepunt-beginsel, voor beheer zou dat 
voorlopig EL&I zijn. De nieuwe RCW organisatie bestaat uit een voorzitter en secretaris. Er 
komt een grotere afstand tussen het RCW en de Beheerraad. 
De Beheerraad vraagt of de beheerraad dan ook als netwerkorganisatie wordt gedacht en waar 
de beleidsmatige aspecten geagendeerd kunnen worden. Hoe voeding te geven voor beleid? 
De voorzitter vraagt wat de Beheerraad zelf als stip op de horizon ziet voor haar werk, één 
beheerorganisatie? 
De heer Verhulst meent dat de Beheerraad zich moet concentreren op de operationele 
vraagstukken. De discussie over één organisatie is een beleidsmatige en het is nu niet de 
situatie om die te agenderen. Over zo’n twee jaar moeten we wel weten hoe we een en ander 
willen organiseren.  
Rest de vraag wat men als scoop van het werk ziet, alleen het operationele beheer of ook 
uitvoering van wetgeving (bijvoorbeeld van de Natuurbeschermingswet).  
 
6. Vergunningen op de kaart 
In het veld rijst regelmatig de vraag of een bepaalde activiteit die men waarneemt toegestaan 
is en zo ja, onder welke voorwaarden. Is deze informatie op een handzame manier inzichtelijk 
te maken. 
De heer Noorman meldt dat in het kader van het Beheerplan Natura 2000 een inventarisatie is 
gemaakt van alle verleende NB wet vergunningen. Zo’n lijst kan een eerste stap zijn. Wellicht 
zijn er meer deelverzamelingen van vergunningen en zijn deze te ontsluiten. Actie 70 de 
secretaris zal bespreken of en op welke wijze dit samen met het project versterking 
samenwerking handhaving opgepakt kan worden, actie secretaris 15 april. 
 
7. Conceptverslag en actielijst 7 december 2011 
Tekstueel geen opmerkingen 
N.a.v. het verslag meldt de heer Boon dat hij bericht heeft ontvangen over een spoorboekje 
oliebestrijding. Hij vraagt of dit een uitwerking is van hetgeen bij punt 3 besproken is. De 
heer De Vries uit zijn bezorgdheid over het lange en trage proces van het beheerplan Natura 
2000 en vraagt zich af in hoeverre de basis nog actueel is. Dit moet bij de behandeling van het 
concept in juni duidelijk worden. Aandacht hiervoor. 
 
Actielijst 
De actiepunten 64 en 65 zijn uitgevoerd. De resultaten van de gesprekken van de heer 
Verhulst waren aan de orde bij punt 3 en 4. 
 
8. Rondvraag 
Mevrouw Kuiper meldt dat Landschap Noord-Holland via RWS middelen krijgt om materiaal te 
produceren voor de geleiding van recreatie rond de Razende Bol. Dit gebeurt in goede 
samenwerking met RWS Noordzee. 
De heer Boon meldt dat het project klimaatbuffer Zuidwest Ameland in uitvoering gaat. De 
financiering is rond en RWS neemt i.s.m. PRW de monitoring op zich. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met de verwijzing naar de volgende vergadering op  
6 juni van 14.30-16.00. 
 


