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1. Welkom en agenda 
De Hollenga heet mevrouw Tjoelker en de heer van den Brink welkom, zij vervangen resp. de heer Bogaert 
en Sieben.   
Het Fryske Gea heeft nog een notitie nagezonden. De voorzitter stelt voor deze te betrekken bij 
agendapunt 3. 
 
2. Mededelingen  
Natuurmonumenten: de combinatie van het concept Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal park 
Schiermonnikoog en het Beheer plan Natura 2000 voor de duinen van Schiermonnikoog is rijp voor de 
inspraak bevonden.  Het is samen een mooi voorbeeld van een gebiedsgerichte insteek. 
Ministerie EL&I: in het proces naar verduurzaming garnalenvisserij (Heicoop proces) is overeenstemming 
t.a.v. aantal maatregelen op de Noordzee. Voor de Waddenzee moeten de maatregelen nog uitgewerkt 
worden. In 2014 moeten vergunningen vernieuwd worden.  
 
3. Integraal beheer 
a. Pilot Razende Bol 
Aanvulling op de stand van zaken vanuit Landschap Noord Holland: het is belangrijk om de contacten met 
de stakeholders verder uit te bouwen en een volgende stap te zetten in het proces. De afspraken en acties 
moeten we bestendigen in een gebiedsgericht beheerplan. T.a.v. de visserij zien we een faseverschil 
tussen Noord- en Waddenzee, op dat grensvlak ligt de Razende Bol.  
 
De Beheerraad constateert dat het operationele niveau nog te weinig aan bod komt, terwijl daartoe de wil 
is. Probleem zit deels in niet-beschikbare  menskracht. 
Aan de projectgroep Razende Bol de vraag om met een concreet voorstel van afspraken en maatregelen te 
komen. Bijvoorbeeld t.a.v. publieksgeleiding en handhaving. Gebiedsgericht, praktisch, operationeel en 
binnen de huidige beperkingen. De winst moet zichtbaar worden.  
 
Actie 51 projectgroep Razende Bol: concrete voorstellen doen voor afspraken en maatregelen, mei 2011 
 
b. Verdere operationalisering integraal beheer 
Over de notitie "stand van zaken en conclusies per traject" zijn geen opmerkingen. 
Ter tafel liggen twee voorstellen voor vervolg. Het voorstel van het Fryske Gea omvat het gehele 
kombergingsgebied tussen Ameland en de vaste wal. In dit gebied spelen zich verschillende activiteiten af 
en meerdere beheerders hebben er een taak.  Doel is helder te krijgen wie heeft waar het voortouw en 
welke verantwoordelijkheden, wie verleent vergunningen, welke doelen zijn er en welke maatregelen 
staan in de planning. Het sluit aan bij de wens in het Programma Naar een Rijke Waddenzee om naar het 
niveau van kombergingsgebieden te kijken. Het is enigszins vergelijkbaar met de gebiedsinsteek voor 
Schiermonnikoog en Rottum. 
Het andere voorstel is om voor de gehele Waddenzee de acties en maatregelen uit de verschillende 
trajecten ( beheerplan Natura 2000, KRW, gebiedsplannen) bijeen te brengen in een integraal programma 
op een een operationeel niveau.   
 
De Beheerraad  vraagt naar het beoogde resultaat, de meerwaarde t.o.v. en de relatie met bestaande 
beheerplannen en programma PRW. Welk deel is het in de totale keten van beleid tot operationele 
praktijk. Is het uit te leggen aan gebruikers en bestuurders. Verschillende leden zien wel mogelijkheden 
voor coördinatie van beheer en onderzoek op een komberging schaal en mogelijkheden voor opschaling 
vanuit een benadering per kombergingsgebied naar het totaal.   
De Beheerraad staat positief t.o.v. het idee van het Fryske Gea, maar wil graag eerst een nadere 
uitwerking van het voorstel waarin ook meerwaarde, concrete winstpunten en kosten  zijn aangegeven 
alvorens hiertoe te besluiten.  
Fryske Gea geeft aan dit te willen doen  i.s.m. de secretaris van de Beheerrraad en iemand van 
Natuurmonumenten (vanwege ervaring proces van combinatie BIP /beheerplan Schiermonnnikoog)  

 
Actie 52 nadere uitwerking projectvoorstel integraal beheer komberging Ameland, Fryske Gea ( Klaas 
Laansma), secretaris, Natuurmonumenten. mei 2011 
 
4. Vernieuwing RCW 
De heer Verhulst en Hollenga zijn beide lid van de stuurgroep die bezig is met de uitwerking van het 
advies van Berenschot t.a.v. bestuurlijke organisatie. Men bekijkt hoe het bestuurlijk proces te 
vereenvoudigen en te verduidelijken is. Welke organisatievorm is nodig en mogelijk om te komen tot 



doorzettingsmacht. Een gemeenschappelijke regeling of een convenant tussen deelnemers? Op welke 
terreinen en met welke taak en rol kan het Regiecollege meerwaarde genereren. Bij beheer gaat het meer 
om mandaat en bij beleid gaat het meer om advies. De Beheerraad wil men graag blijven benutten en ook 
inzetten voor advies .  
Bedoeling is dat er 25 maart een voorstel ter vaststelling bij het RCW ligt. Daarna gaat dit stuk naar de 
minister van I&M. Zij bespreekt het in de ministerraad en informeert de  2e Kamer. Uiteindelijk volgt een 
besluitvormingstraject bij alle betrokken besturen. 
 
5. Jaarplan 2011 
De Beheerraad geeft een aantal aanvullingen: 
- de afspreken van vandaag inpassen en de stappen naar het integraal beheerplan verhelderen, 
- bij de onderwerpen de eindprodukten en de bijdrage van iedere organisatie aangeven, 
- meer op projectniveau insteken  
- bekijken welke relaties er met het Businessplan van de WaddenSeaboard te leggen zijn,  
- een doorkijk nar meerdere jaren geven.   
 
Vraag is of er wel voldoende interactie is tussen en inzet vanuit de organisaties is om hetgeen voor de 
schop ligt uit te voeren. Hiervoor is ook meer interactie met de secretaris noodzakelijk. Concreet biedt 
Natuurmonumenten aan mee te helpen met uitwerking van het jaarplan.  
Actie 53 aanvulling jaarplan secretaris en Q. Smeele van NM. 
Actie 54 bewerkstelligen meer interactie met en inzet van medewerkers vanuit de deelnemende 
organisaties om acties van het jaarplan uit te voeren. Allen 
 
6. Waddenfonds 
In december heeft het RCW zich uitgesproken voor openstelling van een 4e tender in 2011 terwijl 
ondertussen de decentralisatie( zoals in het regeerakkoord aangegeven) vorm krijgt. Onlangs hebben de 
provincies nog een brandbrief naar de minister gestuurd. Hun insteek is het als één fonds te beheren.  
De Beheerraad vindt het van belang om inderdaad ook in 2011 het fonds open te stellen. En verder vooral  
te koersen op grote programma's. 
 
7. Conceptverslag 3-12-2010 en actielijst   
Bijdrage van Natuurmonumenten over de beheergeschiedenis van Griend was vooral om te illustreren dat 
beheer een lange termijn zaak is. Conceptverslag is hiermee vastgesteld. 
De acties van de actielijst zijn uitgevoerd.  
 
8. Rondvraag  
- De secretaris geeft aan dat Douwe Hollenga wellicht vandaag voor het laatst de Beheerraad voorzit, 
omdat hij niet herkiesbaarbaar is voor de Groninger Staten.  Zij bedankt hem voor zijn werk en de 
prettige samenwerking. 
- De heer Sijpkens deelt mee dat in 2011 de eerste schep in de grond gaat voor het 
kwelderherstelprogramma Groningen ( van het Waddenfonds is uitstel verkregen) Hij deelt de fraai 
uitgevoerde nieuwsbrief van het project uit.  
-  heer Alblas vraagt naar de stand van zaken van de uitvoering van het convenant Vaarrecreatie, mede 
n.a.v. de afwijzing van de subsidieaanvraag voor welkom op 't Wad.  
Het merendeel van de acties is goed op streek of al afgerond. Belangrijk dat de monitoring dit jaar goed 
op gang komt. Er komt nog een 2e overleg tussen enkele partijen en de regisseur Recreatie van het RCW. 
- De heer Hollenga meldt dat zijn advies t.a.v. de recreatieve staand want visserij Nederlandse kust is 
overgenomen door de staatssecretaris EL&I m.u.v. het voorstel over twee fuiken. Daarna sluit hij de 
vergadering. 


