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VERSLAG VERGADERING BEHEERRAAD WADDENGEBIED 
 
Donderdag 18 januari 2017, 14:00 – 17:00 uur 
Provinciehuis Groningen, Boerdam, Sint Jansstraat 4, Groningen 

 
Aanwezigen: 
Jaap Verhulst (vz), Paul Mijland, Anco Hoogerwerf, Hendrikus Venema (secr), Chris Braat, Jelle 
Brandsma, Tamara Bok, Froukje Krist, Bé de Winter, René Breukel (i.p.v. Wout Jan Adema), Robbert 
Lanting, Bart Muntjewerf (verslag).  
Noot: Datum viel gelijk met directeurenoverleg Landschappen, Marco Glastra en Henk de Vries 
hebben zich laten vervangen. 
 
Gasten: 
Nienke Dijkstra (Actieplan Plastic Waddenzee), Michiel Firet en Wouter van Heusden (Verkenning 
Beheeropgave Waddenzee), Bram Streefland (beleidsnotitie Beheeropgave Waddenzee). 
 
Afgemeld: 
Ernest Briët, Marco Glastra, Henk de Vries (vervangers resp. Jelle Brandsma en Froukje Krist), Remt 
Meijer.   
 

1. AGENDA  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen nog een heel goed 2017.  
Na korte voorstellingsronde, stemt  de vergadering in met de voorliggende agenda. 

 
UITDIEPING SWA-ACTIEPUNTEN 
 

2. ACTIEPLAN PLASTIC WADDENZEE 
 

Toelichting Nienke Dijkstra (Doe-eens-wad)   
Het actieplan is uitgewerkt en alle partijen zijn gevraagd hun bijdrage uit te werken en aan te 
leveren wat zij gaan doen komende tijd. Het actieplan (bijlage 1) is onderdeel van de 
samenwerkingsagenda en zal over twee jaar worden geëvalueerd o.b.v. de resultaten.  
De 11 verschillende acties uit het actieplan worden besproken en elke trekker geeft een korte 
toelichting. De volgende opmerkingen worden gemaakt n.a.v. de 11 acties: 

1. Voorlichtingscampagne visserij: Probeer overlap tussen de verschillende acties te 
voorkomen. (PRW) 

2. Gesprekken Rivella: Rivella levert bakken waar containers in geplaats kunnen 
worden, maar gaat ook het gesprek aan over aanpak bij de bron. (PRW) 

3. Opruimactie voor broedseizoen: Pakt SBB namens CWN op. Er is al veel gaande. 
Zorg dat je dit  blijft stimuleren en zorg voor goede samenhang. Begin met een goede  
startbijeenkomst. Structureer activiteit niet kapot. (SBB) 

4. Opruimactie na broedseizoen: Ook hier is veel gaande. Breng witte vlekken in beeld 
langs eilanden en kust. Laat vervolgens acties 3 en 4 samengaan. Zorg voor goede 
afstemming tussen de twee acties. (RWS) 

5. Plaatsen jutbakken: Loopt op eilanden goed. Jutbakken niet verder op strand i.v.m. 
logistiek. Dit is vanuit behoefte gasten die zwerfafval kwijt willen wel gewenst. 
Kustgemeenten: nog geen reactie. Kies goede locatie bakken bij dijk. Waterschappen 
moeten aangeven wat kan en mag. Zorg dat afval weggehaald wordt ook waar 
bakken niet staan. Als het schoon is, blijft het schoon. Herkenbaarheid moet goed en 
kan via Rivella-bekisting. (Gemeenten) 

6. Optimale recycling: Er staan gesprekken gepland met afvalverwerkers NNL komende 
maanden. Hieruit moet naar voren komen welke afvalverwerker het beste past bij 
deze opdracht. Hier kunnen ook onderzoeksvragen uit naar voren komen. (EZ) 

7. Afvalverwerkers monitoren ingezameld afval: Hier ligt een knelpunt. Gemeenten 
kunnen geen extra inzet plegen op monitoren ingezamelde afval. Aangegeven wordt 
dat gemeenten deze taak kunnen uitbesteden aan derden. (eilanden en 
kustgemeenten) 

8. Kunststofakkoord: Nu nog niet aan te geven, maar wordt opgepakt. Uitvoering andere 
punten kan evengoed staten. Dit actiepunt (later) wel aanleveren! (Provincies) 
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9. Bijscholing en kennisverbreding: Ten aanzien hiervan wordt gemeld dat 
wetenschappelijke kennis ontbreekt. Er is wel praktijkkennis in het veld. Conclusie is 
deze vraag te koppelen aan de najaarsbijeenkomst (RWS) 

10. Complementeren richtlijn opruimen/verspreiden: De acties staan gepland. Centraal 
telefoonnummer en emailadres wordt aan bestaande richtlijn toegevoegd (RWS)  

11. Werkcongres november 2017-2018: Na deze periode zal er een andere trekker 
moeten komen. Wellicht CWN? Aandacht hiervoor noodzakelijk.   
Daarnaast is andere naam gewenst i.p.v. ‘werkcongres”. (PRW) 
 

ACTIE: Naar aanleiding van voorgaande actiepunten worden alle trekkers gevraagd 
deze acties komende tijd uit te voeren (Actie van alle betrokken leden Beheerraad).  
 

 
3. BEHEEROPGAVE WADDENZEE, BELEIDSNOTITIE 

Op basis van de resultaten van de Verkenning Beheeropgave voor  de Waddenzee (Michiel 
Firet e.a.) zal EZ een beleidsnotitie  opstellen waarmee helder in beeld wordt gebracht welke 
kosten eenmalig zijn en welke structureel. Het zal noodzakelijk zijn dat dit stuk gedragen 
wordt door de beheerders in het Waddengebied. Het heeft meerwaarde samen op te trekken, 
met een heldere boodschap, ongeacht aan welke tafel die aan de orde komt. We moeten het 
met elkaar eens zijn dat informatie voor het gegeven doel klopt, onderbouwd en inspirerend is. 
De verkenning laat zien dat de opgave vooral bij het natuur- en recreatiebeheer van de 
Waddenzee zit. Andere opgaven, zoals het vaargeulbeheer, zijn wel goed geregeld. Daarom 
focus van de beleidsnotitie op natuur en recreatie. 
 
Deze beleidsnotitie moet op het juiste moment ingebracht worden bij de juiste partijen t.b.v.  
de nieuwe kabinetsformatie, na de verkiezingen van 15 maart a.s.. De inhoud van de notitie 
moet onomstreden, er moet een noodzaak zijn en het moet duidelijk nog niet gefinancierd zijn 
via de lopende begrotingen. Vanaf nu gaan Bram Streefland en Anco Hoogerwerf deze notitie 
opstellen voor 1 februari a.s. en zullen deze delen met alle betrokken partijen. Planning is 
deze notitie te versturen voor half februari.  
De notitie moet na akkoord van betrokken partijen via verschillende wegen worden ingebracht. 
Dit kan via de inbreng van CWN, maar ook via alle andere kanalen die hiervoor nuttig zijn.  
 
ACTIE: Voor 1 februari ligt er en concept-notitie op hoofdlijnen, waarna alle 
betrokkenen per ommegaande onderbouwde kritiek en aanvullingen geven waarmee de 
notitie wordt aangepast tot een gedragen document met impact rond half maart. 
Via diverse lijnen wordt het document en de mening van het Noorden over de 
Beheeropgave onder de aandacht gebracht. 
 
 

4. BESPREKING VERKENNING BEHEEROPGAVE WADDENGEBIED 
 
Toelichting Michiel Firet (PRW/SBB)      
De Beheeropgave Waddengebied geeft een totaal beeld van het noodzakelijke beheer in het 
Nederlandse Waddengebied met een horizon voor de komende 10 jaar. Het brengt de opgave 
in beeld, met een grove kostenraming. Zo zijn de witte vlekken in het beheer zichtbaarder 
geworden. De aard van de verkenning sluit niet uit dat er nog zaken onderbelicht zijn 
gebleven.  
Geconcludeerd wordt dat het met veel natuur in het gebied (nog) niet goed gaat. En dat de 
breed gedragen wens van synergie tussen duurzaam medegebruik en zorg voor het Wadden-
ecosysteem gericht beheer vraagt. De conclusie is dat er niet één algemene conclusie kan 
worden getrokken, maar juist vele kleinere die totaal één grote vormen.  
Er is met deze opgave heel veel boven tafel gebracht, waarmee een mooi overzicht wordt 
gegeven van de wensen en de al dan niet financiële dekking.  
 
Conclusies uit de discussie over dit onderwerp zijn de volgende en de adviezen die de 
Beheerraad meegeeft zijn de volgende: 
 
ADVIES1:  Maak scherp wat wel gedekt is uit begrotingen en wat nog niet 
ADVIES2: Geef aan wat prioriteit heeft bij realisatie (b.v. kwelderbeheer of niet?) 
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ADVIES3:  Waterschappen pakken verantwoordelijkheid voor vispassages op  
ADVIES4:  Check de € 50 mln begrote kosten voor zilte teelt  
ADVIES5:  Ga na hoe de wadwachtposten geprofessionaliseerd kunnen worden. Wat 

kan met vrijwilligers en wat moet met profs (v.b. Razende Bol).  

ADVIES 6:  Natuurkansen zijn voor onderwaternatuur nog onvoldoende bekend.  Hier 

is toegepast onderzoek nodig waar Waddengebied wat aan heeft. De 
aangegeven PM-post is geen 0 maar nog onbekend.  

ADVIES 7:  Waddeninfocentra zouden beter moeten samenwerken. Met één 
Werelderfgoed uitstraling.  

ADVIES 8:  Er zijn veel bedragen die vragen oproepen. Vooral bij grote  
bedragen moet dit goed onderbouwd en verdedigbaar zijn . 

ADVIES 9:  De bijdrage (€14 mln) aan de spoelzee NP-Zijl is nog n een verkennende 
fase.  

ADVIES 10: Indien uitkoopkosten garnalenvangst spelen i.v.m. bescherming sublitoraal, 
dit wel meenemen. Afstemming Mijland – Firet hierover zal plaatsvinden. 

ADVIES11:  Bij monitoring is met inbreng van het kernteam basismonitoring met de 
kennis van nu in beeld gebracht wat nodig is.  Daarbij is een fors bedrag 
ongedekt. Zodra het kernteam Basismonitoring verder is zal de 
onderbouwing beter worden.  

ADVIES12:  Bij het thema samenwerking is in beeld gebracht dat € 8 ton 
organisatiekosten ongedekt is. Bij sommige partijen die in hun rol worden 
gewaardeerd is de rek er uit. CWN benoemt dat er feitelijk met budget van 
andere opdrachtgevers een bijdrage aan de goed beheer Waddenzee wordt 
geleverd. Op termijn niet wenselijk. De verkenning maakt op dit punt 
duidelijk wat de organisatielast is bij een goede invulling van het beheer.   

  
  
 
De voorzitter dankt Wouter en Michiel voor hun enorme inzet en concludeert dat de 
Verkenning het inzicht aanzienlijk heeft vergroot voor de totaal beheeropgave voor de 
Waddenzee en een goed vertrekpunt voor de gezamenlijke planning van het beheer. 
 

5. Sail den Helder en de Waddenzee 
Dit onderwerp is wegens tijdsgebrek niet aan de orde gesteld..  
 
ACTIE: De leden van de Beheerraad zullen via het secretariaat worden benaderd voor 
deelname en bijdrage aan dit onderwerp.  
 
 

6. VERSLAG BEHEERRAAD SEPTEMBER 2016 
Verslag is niet aan de orde gesteld.  
 
ACTIE: Zal de volgende keer alsnog aan de orde worden gesteld. 
 
 

7. Rondvraag & sluiting 

 Er is wegens tijdsgebrek geen rondvraag geweest.  
 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 

 
 
 
 
 

 


