
Verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
14 november 2008 te Leeuwarden

1. Agenda
De voorzitter heet de heer De Jong (RWS) welkom.  Hij is waarnemend districtshoofd Waddenzee. De heer 
Bogaert is per 1 december 2008 benoemd als nieuw districtshoofd. De taken, waaronder het lidmaatschap 
van de Beheerraad, worden onderling nog verdeeld.
De heer van Es vervangt vandaag de heer Oosterveld (LNV) en de heer Firet vervangt de heer Boeschoten 
(SBB).

2. Medelingen
Beheer-en Ontwikkelingsplan Waddengebied. De secretaris meldt dat 27 november a.s. de informatieronde 
over het vastgestelde concept Beheer-en Ontwikkelingsplan van start gaat. De leden van de Beheerraad 
hebben daarvoor de uitnodiging ontvangen. Zij zijn van harte uitgenodigd, de Beheerraad heeft een flinke 
bijdrage geleverd aan de het plan. Na de start volgen er 4 bijeenkomsten aan de vaste wal en 5 op de 
eilanden. Doelgroepen zijn de raads- en statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen. 
Het zijn openbare bijeenkomsten.
Na de informatieronde wordt het plan aan alle overheden (raden, staten, AB's waterschappen en 
ministeries) ter instemming voorgelegd. De instemming wordt vastgelegd in een convenant.

Natuurherstelprogramma. LNV meldt dat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, RWS en de 
Waddenvereniging een concept opdracht voor het natuurherstelprogramma is opgesteld. Deze zal in 
november door de minister worden vastgesteld, daarna volgt de uitwerking. Dit programma is onderdeel 
van het Mosselconvenant. Het is een onderwerp waarbij ook de Beheerraad betrokken zal worden. 
De voorzitter heeft vanuit zijn RCW visserijportefeuille overleg gehad met het bestuurlijk platform Visserij 
en daar de bredere context benadrukt van het mosseldossier. Er zijn ook andere visserij-takken en 
gebruikers van de Waddenzee. De secretaris wijst op de afspraak in het B&O, een integraal 
natuurherstelprogramma.
Opgemerkt wordt dat het proces ten aanzien van dit dossier zich in een snel tempo ontwikkelde. Het leek 
soms vooral een Zeeuwse zaak met weinig oog voor de bredere Waddenzeecontext. De heer Heldoorn had 
daar gelukkig wel oog voor. 
De verbinding met de bredere agenda voor natuur zal, hoe moeilijk dan ook voor sommige betrokkenen, in 
het oog en boven water gehouden moeten worden. Waar nodig en mogelijk zal de Beheerraad zich 
daarvoor inzetten.

3. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 25-09-08 
Basiskaart punt 4:  de heer Sijpkens geeft aan dat de term ‘bloot eigendom’ niet van toepassing is op de 
kwelder. De 300 meter strook is particulier eigendom, de discussie gaat over het gebruik van deze strook.
Het conceptverslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.

Actiepuntenlijst:
nr. 9: Afspraken over handhavingarrangement met nieuwe Officier van Justitie. Er is nog geen nieuwe 
Officier voor Waddenzeezaken, wel voor de Noordzee. Wellicht dat deze ook voor de Waddenzee gaat 
functioneren. Tot dit duidelijk is wordt praktisch gehandeld naar bevind van zaken.
nr. 15: Aangepaste indeling voor de kaart. Er is een nieuwe indeling ontworpen door de secretaris en DLG. 
Deze is aan alle organisaties gezonden. Er is tot op heden geen feedback op gekomen. Het is mogelijk om 
op de kaart aan te geven welke beheerders in welk gebied actief zijn (dit is niet hetzelfde als de formele 
beheerder van een gebied). Ook is het mogelijk het fysiek beheer in kaart te brengen. Voor het in kaart 
brengen van overige elementen van beheer blijkt dit lastig. De secretaris stelt voor een werkbijeenkomst 
over kaartlaag 3 te organiseren. Actie nr. 17.
Betrek hierbij de uitkomsten van de discussie van vandaag over het beheer.  
In het RCW kan gepresenteerd worden wat er wel is. Afgesproken wordt te streven naar afronding van het 
geheel per 1 maart 2009. 
nr. 16: Eén notitie maken van het LNV stuk en de presentatie. De notitie is op basis van 2 
werkbijeenkomsten gemaakt en staat op de agenda van vandaag.

4. Integraal beheer van het natte wad
De secretaris geeft aan dat het gaat om de vragen, discussiepunten en voorstellen voor het vervolg. Het is 
een notitie ten behoeve van de discussie in de Beheerraad.
Een algemene ronde:
Tevredenheid, herkenbaarheid, flinke stap gemaakt, dank.
Helder aangeven wat de aanleiding en bovenliggende opgave is (gaat niet goed met natuur, herstelopgave, 



beheeropgave, actief werken aan realiseren doelstellingen). 
Er zitten verschillende abstractieniveaus in de notitie. 
Wat ligt op de weg van de overheid en wat kan deze. Wat ligt er op het terrein van de particuliere 
organisaties. Dit is de discussie over verantwoordelijkheden. 
Er mist nog het aspect van de financiering van het beheer bij de belemmeringen. Hoe moet dit 
geagendeerd worden en door wie.
Op concrete locaties is men geslaagd in het komen tot een integraal gezamenlijk beheer, inclusief het 
maken van afspraken over beheer en financiering na aanleg. Bijvoorbeeld de Friese IJsselmeerkust.

Vraag: wat is vandaag het doel? Nieuwe tekst of komen tot antwoorden en gezamenlijkheid. 
Met de antwoorden, aanvullingen en correcties dienen wij te komen tot keuzes en acties. Dit wordt door 
het secretariaat verwerkt in een nieuwe notitie die na bespreking in de Beheerraad naar het RCW kan. 

Per hoofdstuk worden aanvullingen en reacties gegeven.  

 De Beheerraad deelt de gedachte dat werkenderweg aan concrete trajecten de verschillende 
agendapunten en aspecten opgepakt kunnen worden. 

 De agendapunten die uit de verschillende trajecten voortkomen, moeten benoemd worden. 
Actie nr. 18. Benoemen agendapunten voor Beheerraad projectleiders versterking 
samenwerking en gastheerschap.

De Beheerraad is van mening dat de twee al lopende trajecten (versterken samenwerking  handhaving en 
gastheerschap) niet gecombineerd moeten worden in dit stadium. Elk apart is al lastig genoeg. Op het 
moment dat er resultaten uit de trajecten zijn, komen ze in de Beheerraad en dan kunnen zaken worden 
samengebracht.
De Beheerraad vindt het een goed voorstel om voor 1 concrete locatie de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in beeld te brengen. LNV zal ruggespraak houden (ook met Defensie) over de 
voorgestelde locatie de Razende Bol. Actie nr. 19. Alternatief is het Griend, in dat geval wil 
Natuurmonumenten het trekkerschap op zich nemen.
Het secretariaat verwerkt de reacties in een definitieve notitie over het beheer van het natte wad. Na 
vaststelling in de Beerraad kan deze naar het RCW. Actie nr. 20.

5. Jaarprogramma 2009
- Het natuurherstelprogramma zal volgend jaar diverse keren op de agenda moeten komen. LNV zal 
aangeven wanneer.
- Natuurmonumenten wil graag het projectvoorstel "Sleutelwad" toelichten. De natuurorganisaties zijn in 
samenwerking met de wetenschap bezig te identificeren welke processen in het natte wad een sleutelrol 
spelen. Het natuurherstel kan dan meer voedselweb en procesgericht worden aangepakt. Dit kan ook 
doorwerken in het monitoringsprogramma.
- Samen met de in deze vergadering al genoemde punten (kaart, punten uit de trajecten, versterking 
samenwerking handhaving en gastheerschap, beeld bevoegdheden en verantwoordelijkheden op 1 locatie) 
is dit al een stevig programma.

6. Rondvraag
Het secretariaat is nog bezig met het vergaderschema voor 2009. 


