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Geannoteerde Agenda Vergadering Beheerraad Waddengebied 
 
op : 13 maart 2013 
van : 15:30 – ca. 17:30 (inclusief informele bespreking) 
in      :  Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden (tegenover treinstation) 
zaal   : Bovenverdieping               

Het postadres is:  
Postbus 2003 
8901 JA Leeuwarden 

 
 
 
Agenda  
 
1. Welkom en vaststellen agenda  
 
 
TER INFORMATIE 
 
2. Mededelingen vanuit de organisaties 
 
Naar aanleiding van vragen in de vorige vergadering:  

 Stand van zaken Ministersconferentie (bijlage 1, EZ) 

 Voortgang vergunningentraject zoutwinning (bijlage 2, EZ) 

 Evaluatie ervaringen Walvis Johanna (bijlage 3: schriftelijk verslag evaluatie gemeente 
Texel, KNRM, Waterpolitie, Defensie, Imares, Ecomare) 

 Concept-verslag gesprek vaste-vistuigvissers (bijlage 4; VERTROUWELIJK) 
 
Overig: 

 Concept-nota van bevindingen ‘ruimtelijke inrichting’- gebiedsstudie Waddengebied 
(Algemene Rekenkamer). Het rapport is nog niet gereed. Op dit moment hebben EZ en I&M 
het rapport in concept ontvangen om te reageren op feitelijke onjuistheden. Na afronding 
van het rapport door de AR, vindt eerst bestuurlijke hoor- en wederhoor plaats met de 
verantwoordelijke bevindlieden, alvorens het rapport openbaar wordt gemaakt. 

 Borging Beheerplan N2000. Nu nog geen update omdat gesprek bestuurlijk overleg tussen de 
zes bevoegde instanties ook op 13 maart is. De verantwoordelijkheid van maatregelen staat 
daar o.a. op de agenda. Terugkoppeling RWS voor Beheerraad op 15 mei.  

 
3. Voortgang lopende beheerkwesties (informatief) 

 

 Ecologisch spoorboekje oliebestrijding 
Op 11 februari is het Ecologisch spoorboekje openbaar gemaakt. In de pers heeft dit veel 
aandacht gekregen (persbericht is eerder al toegestuurd naar BR). 
Op 27 februari is het Ecologisch spoorboekje gepresenteerd door RWS in een bestuurlijke 
bijeenkomst van het CRW. Binnenkort verwacht RWS ook duidelijkheid te kunnen geven over 
het projectleiderschap voor de verdere implementatie. 
 

 Uitwerking Pact van Rhede 
Afgelopen zaterdag 23 maart heeft de Schetsschuit voor de uitwerking van de Pact van Rede 
plaatsgevonden. Daarbij waren zowel leden van de recreatievaarders, de terreinbeheerders 
en de overheid aanwezig. De resultaten worden op dit moment uitgewerkt. 
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TER BESPREKING/GEDACHTENVORMING 

 
4. Inhoudelijke beheeropgaven 

 
Ter informatie. In de vorige Beheerraad is geconcludeerd en toegezegd dat vanuit PRW 
gewerkt zal worden aan het in beeld van de inhoudelijke beheeropgaven. De gedachten gaan 
uit naar een Schetsschuit-achtige aanpak waarbij met beheerders in het veld per 
kombergingsgebied de inhoudelijke opgaven in beeld worden gebracht. Daarbij worden de 
ervaringen vanuit de pilots Razende Bol, Friese Wad en Schetschuit Balgzand meegenomen. 
Inmiddels is DLG verzocht een Plan van Aanpak hiervoor op te stellen. Dit Plan van Aanpak zal 
ter accordering en waar nodig  verdere aanscherping in de volgende Beheerraad worden 
gepresenteerd. 
 
Ter gedachtenvorming. Door de CWN is een eerste concretisering gemaakt van de elementen 
van de beheeropgave. Door het secretariaat wordt voorgesteld deze elementen van beheer 
mee te nemen als ‘kapstok’ waarlangs de opgaven per kombergingsgebied in beeld worden 
gebracht. (bijlage 5: Beheeropgave CWN) 
 

5. Inzicht in baten en lasten beheer Waddenzee 
 

Ter bespreking. In de  Beheerraad van 30 januari jl. is afgesproken om uit te zoeken wat de 
kosten en baten zijn van het beheer van de Waddenzee. Voordat er een heldere opdracht 
gegeven kan worden is het nodig om de vraag aan te scherpen en in de Beheerraad de 
discussie te voeren wat er wordt verwacht van deze opdracht. Wat zou er helder moeten zijn 
als de opdracht is afgerond? Welk doel dient hiermee bereikt te worden? 
Bespreking a.d.h.v. een korte startnotitie vanuit EZ. (bijlage 6: two-pager EZ) 
 

 

OVERIG 
 
6. Lange termijn Agenda Beheerraad 

Zijn er nieuwe voorstellen voor agenda Beheerraad?  O.a. twee nieuwe voorstellen CWN(Zie 
Bijlage 7: Lange termijn Agenda Beheerraad 2013) 

 
7. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 31 januari 2013 

Ter vaststelling. NB. Verslagen worden na vaststelling via Waddenzee.nl openbaar gemaakt in 
een geanonimiseerde vorm. 

 
8. Rondvraag, sluiting en daarna voortzetting… 

 

 

 
INFORMELE BESPREKING TOEKOMST BEHEER IN HET WADDENGEBIED 

 Inleiding door secretaris Kees van Es 

 

 

 


