
Secretariaat Beheerraad Waddengebied 

mevr. E.W. Meijer, Ruiterskwartier 121a, 8911 BS  Leeuwarden, 058 – 233 9014, 

 meijer@rcw.waddenzee.nl 

vergadering Beheerraad Waddengebied 
 
op : 11-02-2011 
van : 10.00 – 12.00 uur 
in       :    Huis voor de Wadden te Leeuwarden               NB De postbus is vervallen. 
 

Het nieuwe postadres is:  
Ruiterskwartier 121a 
8911 BS Leeuwarden 

 
 
Agenda  
 
1. Welkom en agenda 
 
2. Mededelingen 
 
3. Integraal beheer 

  a.  pilot Razende Bol 
 Ter bespreking : vorderingen en resultaten van pilot Razende Bol (bijlage stavaza. RB) 
Ter besluitvorming:  afspraken over vervolgstappen.  

  
 b. Verdere operationalisering integraal beheer qua inhoud en financiering. 
 Ter bespreking : stand van zaken en conclusies van trajecten en pilot.  
 Ter besluitvorming: in 2011 werken aan opstellen gezamenlijk integraal beheerplan, kaders 
 voor de opdracht aan en instellen van een projectgroep (notitie vervolgstappen naar 
 integraal beheer).  

 
Bijgevoegd:  

   - de stand van zaken pilot Razende Bol van projectgroep RB, 
 - de notitie integraal beheer, zoals vastgesteld in de Beheerraad van febr. 2009  

(zie m.n. het toekomstperspectief en de conclusies, 
 - voorstel "Vervolgstappen naar Integraal beheer" van secretaris.  

 
4. Vernieuwing van het RCW 
 a. Toelichting en reflectie op de stand van ontwikkeling. 
 b. Bespreking  toekomst  beheer en toekomst Beheerraad.   
 Mogelijk wordt hiervoor nog een notitie nagestuurd. 

 
5. Jaarplan 2011 Beheerraad 
 Bespreking en vaststelling van het concept jaarplan. 
 In het concept jaarplan zijn de vorige vergadering geformuleerde punten verwerkt in ambities 

en agenda-onderwerpen. De ambities geven aan welke rol de Beheerraad wil vervullen in de  
samenspraak met de overheden en in de vormgeving van een onderling afgestemd en efficiënt 
beheer.  

 Uitvoeren van de ambities vergt inzet van de leden van de Beheerraad. Het verder 
operationaliseren van integraal beheer en het bijeenbrengen van ieders acties in een 
gezamenlijk beheerplan (agendapunt 3b) vergt inzet van medewerkers en secretariaat  
evenals het voorbereiden van adviezen. 

 
6.  Waddenfonds 
 Brainstorm over vraagstukken en programma's die voor het Waddenfonds in een aanvraag 

uitgewerkt kunnen worden. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

 


