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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

In de bijlage van deze brief vindt u aanvullend een drietal stukken voor de vergadering
van het Bestuurlijk Overleg W addengebied (BOW ) van 24 juni 2021.

Recentelijk heb ik u het advies van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) over de
doorkruising van W addenzee met stroomkabels, het rapport Beknopte evaluatie
Omgevingsberaad Waddengebied, het Jaarververslag 2020 en het Werkplan 2021 at
toegestuurd. Ik verzoek u deze stukken van het OBW  te agenderen voor de vergadering
van het Bestuurlijk Overleg W addengebied (BOW ) van 24 juni 2021. In deze brief ga ik
nog kort in op deze drie aanvullende stukken.

1. De kus t b r ief  v an  het  Omgev ingsberaad  Waddengeb ied  (b i j l age 1)

Op vrijdag 16 april jl. hebben de Waddenacademie en het Omgevingsberaad
Waddengebied een themabijeenkomst Kust georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst bleek
dat het Omgevingsberaad behoefte had aan inzicht over mogelijke opties over hoe om te
gaan met de kustverdediging van de eilanden en het vasteland, daarbij ook rekening
houdend met andere belangen dan de veiligheid zoals natuurbeheer en landbouw.

Het Omgevingsberaad Waddengebied en de Waddenacademie hebben daarop 'De
Kustbrief' opgesteld.

Samenvattend verzoekt het Omgevingsberaad Waddengebied het Bestuurlijk Overleg
Waddengebied het volgende:

De Waddenacademie te verzoeken in overleg te treden met vertegenwoordigers
van de Beheerautoriteit Waddenzee, het Omgevingsberaad Waddengebied en het
Bestuurlijk Overleg Waddengebied om gezamenlijk na te goon of en hoe te komen
tot een systematiek voor een interactieve kaart van plan nen en initiatieven voor
de Waddenkust.

Het watersysteem als ordenend principe voor de herinrichting van de
leefomgeving in het Waddengebied zoveel mogelijk als basis te nemen en te leren
van de ervaringen van de aanpak voor de Friese Kust en de Kop van Noord-
Holland.
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Kennis te nemen dat het onderwerp klimaatverandering een belangrijk thema is
voor de Toogdag 2022.

2. De not it ie Aanpak ver ster king Omgevingsber aad Waddengebied (bij lage 2)

Bij deze brief vindt u de notitie `aanpak versterking Omgevingsberaad Waddengebied'. In
de notitie doe ik een voorstel voor een goed toegerust secretariaat van het
Omgevingsberaad Waddengebied, inclusief een nieuwe verdeling van de middelen over
de partners van het Omgevingsberaad Waddengebied.

Ik vraag u het volgende:

1. Het onderschrijven van de voorgestelde aanpak voor de versterking van het
Omgevingsberaad en instemmen met het voorstel voor verdere professionalisering
van het Omgevingsberaad.

2. In te stemmen met het voorstel dat de eden van het BOW  zich zullen inspannen om
- conform de verdeelsleutel - te komen tot financiering van de structurele verhoging
van de begroting Omgevingsberaad 2022 e.v. met € 98.240 naar € 319.315 en het
bespreken van de voortgang hieromtrent in het BOW van december 2021.

3. De adviezen over  de Agenda-onder wer pen van de ver gader ing van het
bestuur lijk over leg Waddengebied van 24 juni 2021 (bij lage 3).

In bijlage 3 vindt u de adviezen van het Omgevingsberaad Waddengebied over de
Duurzame kennishuishouding Waddengebied en over het Uitvoeringsprogramma en de
impact analyse van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

Ik vraag u deze adviesbrief te betrekken bij uw besluitvorming.

Hoogact end,

-

-Er A.A. . Brok
Voorzitte Omgevingsberaad Waddengebied

Bijgevoeg

- Bijlage 1: Kustbrief
- Bijlage 2: De notitie en oplegnotitie Aanpak versterking Omgevingsberaad
Waddengebied
- Bijlage 3: De adviezen over de Agenda-onderwerpen van de vergadering van het
bestuurlijk overleg W addengebied van 24 juni 2021.
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