
Verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
15 februari 2008 te Leeuwarden
Gasten:
De heer F. v. Bentum               Rijkswaterstaat Noord-Ned. t.b.v. agendapunt 8
Mevrouw I. v. Dorp                   provincie Groningen, waddencoördinator
de heer B. Streefland               ministerie LNV t.b.v. agendapunt 5
de heer R. Wijmenga                SepH Wadden t.b.v. agendapunt 4

1. Welkom en agenda
De heer Hollenga opent de vergadering en verwelkomt de gasten. Agendapunt 5 wordt op verzoek 
van LNV direct na punt 3 behandeld.

2. Mededelingen
LNV, Natura 2000: De minister heeft aangegeven dat in de gebieden waar het rijk het voortouw 
heeft de volgorde blijft hetzelfde (eerst de instandhoudingsdoelen vaststellen en daarna het 
beheerplan). De provincies krijgen de mogelijkheid om eerst het beheerplan te maken in de 
gebieden waar zij het voortouw hebben. In het waddengebied betreft dit alleen Schiermonnikoog. 
Voor het waddengebied is afgesproken om één samenhangend beheerplan te maken. De Beheerraad 
adviseert dit zo te houden en de volgorde voor alle delen hetzelfde te houden. 

Defensie: Defensie gaat voor alle vliegactiviteiten in Nederland één  Nbwet-vergunning  aanvragen.

3. Conceptverslag van 16-11-07 
Tekstueel: het op blz. 2 genoemde calamiteitenplan kwelders heet nu officieel “veiligheidsplan”.
Het verslag wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijst:
Aan de beheerkaart wordt nog gewerkt. Er is contact gelegd tussen het waddenhandhavingsoverleg 
en de Opsporingsambtenaren van de particuliere organisaties. Over de  aansturing van en 
verhouding  tussen voorlichting - handhaving moet nog overlegd worden met de officier van Justitie. 

5. Beleidsbesluit Mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s)
De heer Streefland van LNV licht toe: van 2005-2007 zijn er aantal experimenten uitgevoerd. Deze 
zijn door Imares geëvalueerd. De evaluatie is in december 2007 opgeleverd. De samenvatting wordt 
uitgedeeld. Conclusies: 

a. het is een goede aanvulling op het opvissen van mosselzaad;
b. opschaling is mogelijk daarbij letten op draagkracht van het systeem;
c. geen mzi ’s op depositiegevoelige locaties plaatsen;
d. denk aan zichtbaarheid i.v.m. veiligheid. 

De minister wil voor 1 april 2008 het voornemen via een beleidsbrief naar de Kamer sturen. Daarna 
volgt vergunningentraject, inclusief MER. Het concept voornemen wordt opgesteld in overleg met 
diverse betrokkenen.
Qua omvang gaat het over 8 miljoen kg uit de Waddenzee en 2 miljoen uit de Oosterschelde, het 
betreft 660 ha. Er wordt ook gedacht over exploitatie in de Oostelijk Waddenzee.
Vragen en reacties van de Beheerraad: 
Er loopt ook een verkenning naar de samenwerking tussen de mosselsector en de natuursector. 
Neem a.u.b. de tijd voor visievorming, anders creëer je nieuwe weerstand. 
Wie is er bij de evaluatie betrokken, creëer eerst draagvlak voor de conclusies.
Hoe past dit in gehele proces naar duurzame visserij en wat is de winst voor natuur? 
Antwoorden: het is inderdaad een ambitieus tijdpad, er is wel steeds contact met 
natuurorganisaties). Pas als het voorstel in de Kamer ligt begin het vergunningen- en MER-traject. 
Daar zit ook de passende beoordeling bij. Dan komt ook de locatievraag aan de orde. 

4.  Toekomst toezicht en handhaving.
a. Projectplan “versterken samenwerking inspectiediensten”  

De heer Wijmenga licht de aanleiding van het project toe (RWS intensivering activiteiten en LNV 
extensivering). De bedoeling is snel en praktisch de samenwerking te versterken. Op het 
werkvloerniveau worden daarvoor de taken en samenwerkingsvoordelen goed in beeld gebracht. De 
scoop van het project is breed: natuur, water, veiligheid, milieu enz.
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De Beheerraad signaleert dat het projectplan zich tot overheidsdiensten beperkt. Aanbevolen wordt 
breder te kijken: welke doelen hebben we samen en de niet-overheden (beheerders) meteen bij de 
uitwerking te betrekken. Inzicht in ieders beheersactiviteiten helpt om de gezamenlijke handhaving 
beter vorm te geven. Besteed ook aandacht aan de taken die nu (nog) niet uitgevoerd kunnen 
worden, maar wel moeten gebeuren. 
De intentie van het project is breder dan wellicht uit papier spreekt. 
Terreinbeheerders verzoeken met het oog op hun planning voor komende jaren spoedig met elkaar 
om de tafel te zitten. 
Conclusie: de verbredingslag nu meteen meenemen. 

b. Invulling gastheerschap  .
De terreinbeheerders uiten hun zorgen over het onderdeel gastheerschap van het convenant 
Vaarrecreatie. Wat te doen als taken niet uitgevoerd kunnen worden omdat de beoogde financiering 
niet rond komt. In het convenant is wel 2009 als evaluatiejaar opgenomen. 
Het is zaak om hier met de RCW-regisseurs recreatie (mevrouw Kruisinga, provincie Noord-Holland, 
mevrouw Geldorp, gemeente Texel, de heer Oosterveld, ministerie LNV) zo snel mogelijk contact te 
hebben.

6. Basiskaart beheer
De 1e kaartlaag (eigendom) is nog niet volledig klaar, reacties van organisaties roepen ook nieuwe 
vragen op. Tegelijk wordt aan de 2e kaartlaag (wie beheert waar) gewerkt. Hiervan is met name het 
(ei)landdeel al in kaart gebracht. Echter hierbij komt tot uiting dat er soms meerdere beheerders in 
één gebied zijn. 
Ten behoeve van de 3e kaartlaag (soort beheer) moet de Beheerraad aangeven aan welke soort 
categorie-indeling men denkt. 
De kaart wordt mede ontwikkeld voor het Beheerplan Natura 2000. 

7. B&o-plan waddengeied deel A
a. Algemene ronde: 

- De doelstelling en strategie worden onderschreven. Binnen diverse onderdelen zitten goede 
aanzetten. Gezien de hoofddoelstelling en de strategie hadden de natuurterreinbeheerders een 
hoger ambitieniveau met name in de uitwerking van de thema’s verwacht. De denklijn voor de 
ontwikkeling van het robuuste systeem moet duidelijker neergezet worden inclusief wat daarvoor 
morgen en volgend jaar moet gebeuren. 
- De opgesomde kansen gaan uit van een robuust systeem. Echter de visie en keuzes om dat 
systeem, de natuur, robuust te maken ontbreken.
- Veel van genoemde thema’s zijn relevant. Echter er ontbreekt nog belangrijk deel, nl. het natte 
wad. 
- Men mist de verbinding (en consequenties) tussen de thema’s/onderwerpen. Graag meer aandacht 
voor consistente integrale uitwerking van visie en strategie in de thema’s.

b. Per thema: 
Zoet- zout: uitsluiting van een robuuste gradiënt in de Eems  zonder motivering of alternatief is een 
slechte zaak. De toekomst daar niet dichttimmeren.
Havens: is wel heel algemeen geformuleerd. Kool en geit zijn gespaard, waar leidt dit toe. Bij 
havens moet men rekening houden met delta-ecosysteem waar de haven ligt.
Vaargeulen: waardering voor de uitspraak die moet  leiden tot bezinning en innovatie op gebied van 
schepen/transportmiddelen. Bekijk kritisch waar baggeren echt nodig is en waar ook aan 
scheepsdiepte grenzen zijn. Vaargeulverdieping van de Eems kan problemen opleveren voor behoud 
van Rottum.
Landbouw: op de eilanden is de landbouw belangrijk voor behoud van duinsysteem en polder 
landschap. Op eilanden niet inzetten op schaalvergroting. Op sommige eilanden is geen landbouw 
als drager voor landschap!
Doorspoelen: om verzilting tegen te gaan kan leiden tot verlies of wegdrukken van brakke 
binnendijkse  natuur. En hebben we in de toekomst wel voldoende water in de zomer voor dit 
doorspoelen? We moeten nu bedenken hoe hier op lange termijn mee om te gaan. Niet inzetten op 
scheiding maar op verweving/combinatie van functies.  
Recreatie: seizoensverlenging heeft consequenties die aandacht in het beheer vergen. In convenant 
Vaarrecreatie is evaluatiemoment opgenomen, dit vasthouden in b&o-plan. 
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Vervolg: er vinden deze en volgende week gesprekken met de colleges van B&W en GS en de 
dagelijks besturen van Waterschappen plaats over dezelfde notitie als hier besproken. Daarna 
zetten de regisseurs samen met het secretariaat de koers uit hoe het plan verder in te vullen tot 
een concept. De regisseurs willen een duidelijk en scherp B&O-plan realiseren, waarin de pkb 
Waddenzee en de daaruit voortkomende opgaven en maatregelen centraal staan. Het plan moet de 
fundering voor de programmatische uitvoering van het Waddenfonds leggen.

8. Kader Richtlijn Water  
e. Notitie waterlichamen.

In de gebiedsgroepen zijn vanuit de natuursector opmerkingen gemaakt over de nieuwe indeling van 
waterlichamen, toch is het ongewijzigd vastgesteld! 

f. Maatregelenpakket  
RWS wil graag samen met de partners in de regio de projecten uitvoeren. Om dit pakket verder uit 
te werken organiseert RWS op 26 maart een vervolgbijeenkomst. Dit moet resulteren in een advies 
voor de gebiedsgroep in juni.
De wenselijkheid van afstemming en samenwerken wordt onderschreven. Het probleem voor veel 
terreinbeheerders is gebrek aan capaciteit, alleen al om aan alle bijeenkomsten deel te nemen. 
Met het maatregelenpakket moeten ook de doelen helder neergezet worden, dat is nog niet het 
geval. Voor wat betreft het opruimen van de Griesberg in de Eems wordt opgemerkt dat de 
veroorzaker het probleem dient op te lossen.  

9. Veiligheidsplan Kwelders
Vanwege tijdgebrek wordt dit punt niet verder behandeld. 

10. Rondvraag en sluiting
- Het ministerie van LNV vraagt ieders aandacht voor de zoutlozingen in de Eems vanuit 

Duitsland. Over deze kwestie is een zienswijze ingediend. 
- De  heer Tilma kondigt het nieuwe Beheerplan Rijkswateren 2009-2015 aan. 
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