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Landschap, cultureel erfgoed en toerisme
Onder de titel "Samenwerken aan Waddenland" organiseerde het RCW drie bijeenkomsten om mensen en
project-initiatieven bij elkaar te brengen en kennis met elkaar te delen. In het waddengebied zijn veel
personen en organisaties actief bezig met beheer en ontwikkeling van landschap en cultureel erfgoed en
met het beleefbaar maken van deze bijzondere waarden. Er is meer samenwerking en delen van kennis
tussen alle betrokkenen (overheden, particuliere organisaties en personen) nodig om projecten uit te voeren
en resultaten te boeken die breed benutbaar zijn.
De eerste bijeenkomst ging over gebiedsidentiteit
en toerisme.
De Waddenzee, de eilanden en de kust hebben één
gedeelde
identiteit.
Gelijktijdig
hebben
de
verschillende regio's elk veel eigens te bieden.
Kortom: eenheid in verscheidenheid. Deze identiteit
van de waddenregio moet de basis zijn voor de
marketing. Daarbij moet de werelderfgoedstatus van
de Waddenzee worden benut als paraplu. De
specifieke gebiedsidentiteit biedt inspiratie en basis
om het toeristisch aanbod op te enten.

De tweede bijeenkomst was gericht op het maritieme verleden, het verhaal van de Wadden. Aan de hand
van presentaties en exposities over de verbondenheid van eilanders met de walvis, onderzoek naar de
scheepswrakken, verdwenen eilanden en dorpen, onderzoeksprojecten in trilateraal Waddenzee-verband
bespraken de deelnemers o.a. hoe het maritiem erfgoed en de verhalen bekend en beleefbaar te maken
zijn.
De derde bijeenkomst had als thema terpen en wierden. Het projectvoorstel voor archeologisch onderzoek,
beheer en ontwikkeling van terpen en wierden in Groningen en Fryslan was daar het centrale onderwerp.
Met vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, toerisme-branche en musea is besproken welke organisaties
bij dit project willen en kunnen aanhaken. Het voorstel wordt gezamenlijk uitgewerkt tot een
programmavoorstel voor het Waddenfonds.
Met deze netwerkbijeenkomsten geeft het RCW uitvoering aan afspraken uit het Beheer &
Ontwikkelingsplan Waddengebied. De verslagen en presentaties van de bijeenkomst staan op
www.waddenzee.nl/Samenwerken_aan_Waddenland.2783.0.html. Meer informatie over de bijeenkomsten
bij Liesbeth Meijer van het RCW secretariaat, 058-2339014.

Beleid, beheer en uitvoering
Op 8 december presenteerde de Raad voor de Wadden haar advies over bestuur van de waddenbeleid. De
laatste jaren vindt er een verschuiving plaats van "government" naar "governance". Dit gebeurt in het
Waddengebied maar ook landelijk. Betrokkenheid van alle stakeholders in de uitvoering van beleid en
beheer is daar een belangrijk element bij. Is dit werkelijk een nieuwe manier van besturen en zo ja, wat
betekent dit voor de doeltreffendheid van het Waddenbeleid? Welke samenwerking vergt dit van de
verschillende overheden en wat is er nodig om dit goed te laten functioneren.
Welke gevolgen heeft deze verschuiving voor de organisatie van de betrokkenheid van burgers en de
besluitvorming in de vele bestuurlijke gremia? Welke uitdagingen liggen er voor de Waddenregio?
Margreeth de Boer (voorzitter Raad voor de Wadden), Prof. Arthur Mol (hoogleraar milieubeleid WUR) en
John Jorritsma (voorzitter RCW) gaven hun visie op dit onderwerp. De bijdragen lagen voor een belangrijk
deel in elkaars verlengde en leidden tot de conclusie dat 'good governance' (samenwerken en luisteren)
noodzakelijk is voor een goede beleids- en beheermatige ontwikkeling van het Waddengebied. 'Good
government' (een omgevingsgevoelige besluitvorming) is daarvan een onmisbaar sluitstuk. Het nieuwe
Regiecollege Waddengebied zal hierin een belangrijke regisserende rol vervullen.

Waddenzee.nl afgeslankt en vernieuwd

De website heeft een nieuw jasje gekregen. Vanwege bezuinigingen bij de waddenoverheden (de
opdrachtgevers van de website) is een aantal rubrieken zoals het interactief cijfermateriaal, de
Waddenbarometer en de geografische kaarten op de Watlas niet meer beschikbaar. Getracht wordt om deze
onderdelen elders onder te brengen zodat ze voor de bezoeker benaderbaar blijven. De dagelijkse
nieuwsvoorziening over het Waddengebied blijft bestaan, evenals de uitgebreide dossiers over tal van
(deel)onderwerpen.
De compleet nieuwe vormgeving van de website past bij de nieuwe opzet. Ingezet wordt op gebruik van veel
beeldmateriaal en een heldere navigatiestructuur.
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