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Samengevat  conceptverslag vergadering Beheerraad Waddengebied 
20 mei 2011 te Leeuwarden 
 
1. Welkom en vaststellen agenda 
Bij punt 3 een mededeling t.a.v. garnalenvisserij. 
 
2. Kennismakingsronde 
De nieuwe voorzitter de heer van der Ploeg stelt zich voor aan de leden en vice versa. Totdat er 
duidelijkheid is omtrent de uitwerking van het koersdocument van de RCW en een nieuwe verdeling van 
portefeuiles neemt de heer van der Ploeg de portefeuilles van de heer Hollenga over.    
 
3. Mededelingen 
De heer Verhulst meldt dat het ministerie bezig is met de uitwerking van het toekomstperspectief 
garnalenvisserij voor de Waddenzee in het kader van Natura 2000. Dit is voor de Noordzee al gedaan en 
heeft geleid tot ruimtelijke maatregelen en maatregelen op gebied van vistechnieken. De brede visie 
duurzame visserij Waddenzee (RCW, Hollenga) is uitgangspunt. De sector zit economisch in een zeer 
moeilijke positie, dit belemmert ook innovatie en investeringen. Het toekomstperspectief moet zowel 
voor natuur als voor economische positie van de vissers soelaas bieden. Er moet dus ook over geld gepraat 
worden. De combinatie van de beide aspecten biedt hopelijk nieuwe kansen.  
Actie 55: terugkoppeling resultaten toekomstperspectief volgende vergadering (sept 2011, min. EL&I).  
 
De heer Alblas meldt dat de beheerovereenkomst voor de Emmapolder tussen Natuurmonumenten en 
Groningen Seaports getekend is aan de keukentafel van de familie Knol die het feitelijke beheer uitvoert. 
Natuurmonumenten bekijkt of ook de aangrenzende kwelders hierbij betrokken kunnen worden. 
 
4. Conceptverslag en actieljst van de Beheerraad van 11 februari 2011 
Het verslag wordt tekstueel vastgesteld. Naar aanleiding van het onderwerp jaarplan wordt het punt van 
de rol en functie van de Beheerraad aangesneden. De voorzitter concludeert dat dit prima bij agendapunt 
5 past. Actie 53: het aangepaste jaarplan stuurt de secretaris z.s.m. rond. 
 
Actielijst 
No. 51: concrete voorstellen doen voor afspraken en maatregelen Razende Bol. Er zijn nog geen concrete 
voorstellen van de projectgroep. Het onderwerp komt bij agendapunt 6b aan de orde. 
No. 52:  nadere uitwerking projectvoorstel integraal beheer komberging Ameland door Fryske Gea e.a. Het  
voorstel staat op de agenda punt 6c. 
No. 53: aanvulling concept jaarplan. De secretaris is hiermee bezig in samenwerking met 
Natuurmonumenten, het is nog niet gereed.  
No. 54: bewerkstelligen meer interactie met en inzet van medewerkers vanuit de deelnemende 
organisaties om acties van het jaarplan uit te voeren. Dit is continu een aandachtspunt voor ieder. 
 
5. Koersdocument RCW, onderdelen Beheer en Forum 
De heer Verhulst licht de voorgeschiedenis van het Koersdocument toe (discussie bestuurlijke organisatie 
en advies Berenschot). Dit wordt nu verder geconcretiseerd in een bestuurlijke agenda en taakverdeling.  
Reacties vanuit de Beheerraad: 
-  Belangrijk om de rol van het RCW helder te hebben. Bij gesprekken over natuur en visserij in  

recente verleden positieve ervaring met RCW inzet. De rol kan per dossier verschillen. Niet elke  
portefeuillehouder heeft in eigen huis voldoende inhoudelijke ondersteuning. Zorg dat dat vanuit  
het RCW geborgd is. 

-  Duidelijk maken wat het gezamenlijke doel en kader van het RCW is. En welke concrete producten  
men levert en verwacht . 

-  Helderheid over bevoegdheden en wat er op de Waddenzee moet gebeuren is noodzakelijk. 
-  Programma Naar een Rijke Waddenzee is een belangrijk element en instrument van het RCW. 
Beheer en integraal beheerprogramma  
Vragen die rijzen zijn:  
-  wat verstaat het RCW onder integraal beheer en wat is er nodig om tot die integraliteit te komen, 
- welke basis-condities moeten vervuld zijn, wil de Beheerraad dit kunnen oppakken en uitvoeren, 
- wat ontbreekt er nog in het werkdocument (de visie) integraal beheer ten aanzien vann 

benoeming gezamenlijke problemen, leemtes en gezamenlijke organisatie om dit op te kunnen 
zetten. 

 
Als de hoofd-items van het beheer op papier staan, geeft dat richting voor de individuele beheerder en 
voor de gezamenlijk uit te voeren taken. Geeft dat ook daadwerkelijk sturing aan iedere organisatie (of 
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blijft het papier). 
Vanuit diverse trajecten zijn we bezig met concrete invulling van beheer via pilots, via PRW enz. daar 
moeten we mee doorgaan. Ondertussen wel bouwen aan de overall visie, want er gaan ook dingen niet 
goed, niet alle facetten hebben al een plekje, er zitten leemtes en ook de onderlinge afstemming moet 
optimaler. Een belangrijk aspect is de financiering van het beheer.   
 
De voorzitter concludeert dat juist nu in tijden van bezuiniging en de effecten daarvan op beheer het 
belangrijk is om samen op te trekken en samen de accenten en prioriteiten te bepalen. Voorkomen dat 
ieder dat apart doet. 
 
De voorzitter concludeert dat dit het begin is van het gesprek over een integraal beheerprogramma en dat 
dit volgende keer terugkomt met de vragen aan ieder:  
1. hoe komen we tot een integraal beheerprogramma? 
2. wat  zijn daarvoor basiscondities en ingredienten? 
Ook moeten we het dan hebben over de adviesrol van de Beheerraad naar het RCW (aan de hand van het 
koersdocument en de bestuurlijke agenda).  
Actie 56: voorbereiding gesprek over integraal beheerprogramma en adviesrol (medewerkers leden 
Beheerraad en agendering door secretaris , sept 2011). 
 

Forum 
De samenstelling van het Forum verbaast een aantal leden vanuit het perspectief van de hoofdfunctie 
natuur van het gebied. Wat verwacht het RCW van de terugkoppeling van de leden van het Forum naar hun 
"sector/achterban". Men acht het van belang dat het Forum een secretariaat met kwaliteit en slagkracht 
ter beschikking heeft. Kan het Forum wel tot een advies komen, gezien de samenstelling.  
Via het Forum kan ieder wel geïnformeerd worden. Men vraagt zich af of het een oplossing biedt voor de 
verschillende klankbord- en werkgroepen voor de verschillende beleidsprocessen?  De voorziter neemt de 
reacties mee naar het RCW. 
 
6.   Integraal beheer  
6a. Samenwerking handhaving 
Onlangs is de opdracht voor een samenwerkingsplan (beleidsplan en uitvoeringsplan 2011) voor de 
handhaving vastgesteld door de betreffende overheidsorganisaties (beschrijving is uitgedeeld ter 
vergadering). Uitvoering van het project wordt getrokken door RWS Waterdistrict Waddenzee en de 
coördinator SEPH Waddenzee. Onderdeel hiervan zijn een aantal gezamenlijk uit te voeren acties. 
Lopende het traject wordt bekeken hoe andere organisaties kunnen participeren. In het najaar volgt een 
evaluatie en voorbereiding voor het vervolg in 2012. 
De Beheerraad verneemt graag de uitkomsten van de evaluatie en bespreekt graag de jaarlijkse 
handhavingsplannen vanuit het perspectief van het op te stellen integrale beheerprogramma. 
Actie 57: terugkoppeling evaluatie pilot handhavings 2011 (RWS en SEPHW, dec 2011). 
 
6b. Pilot Razende Bol  
Op 11 mei heeft Landschap Noord Holland samen met RWS een werkbijeenkomst met de stakeholders 
georganiseerd met de focus op recreatie en natuur (alleen gemeente Texel was afwezig).  
Vragen van de Beheerraad: wat is het eindresultaat, welke acties komen er uit voort en wat leren we 
hieruit voor elders.  
Actie 51: verslag resultaten en bevindingen en voorstellen voor actie(s) (Landschap Noord Holland, RWS 
i.s.m projectgroep RB, sept 2011). 
 

6c. Projectvoorstel pilot komberging Ameland 
Prima om vanuit het gebied te bekijken wat er is en nodig is qua beheer, de eerste fase, de regionale en 
praktische  benadering spreekt aan. Veel van het beheer in dit gebied is een overheidstaak. 
Echter als fase 1 lukt wil je ook naar fase 2 en 3. Wat gaan die twee fasen inhouden en vergen qua inzet 
van mensen en euro’s? Met het aanbod van het Fryske Gea voor de eerste fase wordt wel een proces in 
gang gezet. Men wil graag duidelijkheid over de andere fasen voordat men kan instemmen met de 
fasering. 
Wat is de relatie met de beheerplannen en andere discussies, maak dat helder. 
Krijgen we via deze pilot ook de discussie over de financiering van het beheer een stap verder en 
duidelijker. 
Het is inderdaad wenselijk en noodzakelijk dat er ook vanuit de overheid deelgenomen wordt aan de 
klankbordgroep. RWS is hier in principe wel toe bereid. 
Afgesproken wordt dat de voorbereidingsgroep een inschatting geeft van de inzet en kosten voor de fase 2 
en 3 ten behoeve van reserveringen. Dat er op dit moment alleen een ‘go’ is voor fase 1 en waarin RWS 
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deelneemt in de klankbordgroep. Het plan van aanpak wordt nog verduidelijkt ten aanzien van de relaties 
en het gebied (kaartje). Het is beter om niet over een kombergingsgebied te spreken want die vlag dekt 
het gebied niet. 
Actie 58: het plan van aanpak wordt aangevuld en aangepast (Fryske Gea en secretaris).  
Fryske Gea is opdrachtgever voor fase 1(inhuur capaciteit). De resultaten van fase 1 komen in najaar op 
de agenda. 
 

7. Kwelderbeheer 
Deze vraag kwam op naar aanleiding van de presentatie en discussie over de randen van de Waddenzee 
(onderdeel van het programma Rijke Waddenzee). Het punt van de verschillen in benadering is opgepakt 
door het Programmateam Rijke Waddenzee (hier is een verslag van). 
 
8. Rondvraag 
De bezuinigingen op de KRW maatregelen Waddenzee betreft 2 van de 14 maatregelen. Het opruimen van 
de Griesberg Brunnermond is uitgesteld tot 2016 (maar gaat wel door). De Noorderslenk op Ameland is ook 
uitgesteld en wordt in 2016 heroverwogen.  
De Beheerraad betreurt het bijzonder dat zij op geen enkele wijze betrokken is bij de vraag waarop en 
keuzes ten aanzien van de bezuinigingen. Dit proces is symbool van hoe niet moet. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
De volgende Beheerraadvergadering is op  
vrijdag 23 september 2011 van 10.00 – 12.00 uur in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. 

 
 


