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Vergadering Beheerraad Waddengebied 
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Het postadres is:  
Postbus 2003 
8901 JA Leeuwarden 

 

 
Agenda  
 
 

1. Welkom en vaststellen agenda  
Welkom Anco Hoogerwerf (Groningen) en Anneke Bodewitz (Fryslân) namens de provincies in de 
Beheeraad. 

 
 

2. Mededelingen (ter info):  
- Mondelinge mededelingen vanuit de organisaties: (…) 
- Financiering kosten/baten analyse voor beheer Waddengebied: de financien voor het in 

beeld brengen van de kosten en baten van beheer zijn nog niet beschikbaar. 
- Inventarisatie beheeropgave kombergingsgebieden: door ziekte bij DLG is nog niet gestart 

met de twee pilotgebieden  Vlie en Pinkegat/Zoutkamperlaag. De pilots gaan in september 
van start. terugkoppeling in de vergadering van november. 

 
 

3. Organisatie beheer van de Waddenzee 
Ter introductie: 
- Voortgang beheerdiscusse in de RCW: mondelinge terugkoppeling 
- Reactie provincies op brief Wadden van Allure: Provincie heeft uitnodiging aangenomen en 
aan de hand daarvan passage gewijzigd. Pagina 17 van “Wadden van Allure, versie 2 juli 2013”, punt 
4: “Het uitwerken van een duidelijke visie over de gezamenlijkheid in het beheer van de 
Waddenzee.Het Rijk is primair verantwoordelijk en wij verwachten dat het Rijk hiertoe binnen de 
Beheerraad het initiatief zal nemen. Het Rijk heeft de provincies uitgenodigd om mee te denken 
over de toekomst van het beheer.” 
  
Ter bespreking: 

 
 
Maatschappelijke meerwaarde van goed beheer in de Waddenzee: 
Uitgebreide bespreking van de bijgevoegde notitie. De inleiding wordt verzorgd door Henk de Vries 
 

 

 
 

4. Consultatie concept-verklaring van Tǿnder 
Consultatieronde ministersconferentie trilaterale Waddenzee. Toelichting bijgevoegde notitie 
door EZ. Ruimte voor aanvullende vragen. 

 
 

5. Lange termijn Agenda Beheerraad 
Voorstellen voor agenda Beheerraad. Zie Bijlage: Lange termijn Agenda Beheerraad 2013  
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6. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 13 mei 2013  
Zie Bijlage: conceptverslag + actielijst 

 
 

7. Rondvraag en sluiting 
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