
Verslag vergadering Beheerraad Waddengebied 25 januari 2007 te Groningen

1. Welkom en agenda
Een korte voorstel ronde.

2. Conceptverslag pre-constituerend beraad d.d. 20-11-06
Een aanvulling: de praktische kernpunten voor het beheer zullen vooral in deel B en C van het 
Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied opgenomen worden. 

3. Identificatie gezamenlijke verbeter- en knelpunten
Het is zinvol om te bepalen over welk beheer in de Beheerraad wordt gesproken. Er vinden immers 
verschillende vormen van beheer in het gebied plaats. In de notitie zijn de onderwerpen “wat 
omvat beheer” en “wat is de scope van de Beheerraad” aangesneden, alvorens in te gaan op “waar 
zitten leemten in het beheer”, “eenduidig afgestemd beheer” en “herstel van natuurlijke 
waarden”. 

De voorzitter wil koersen op het identificeren van concrete “verbeter “punten de volgende keer.
Bijvoorbeeld: het Landschap Noord-Holland beheert de eerste strook van het Balgzand vanaf de 
vaste wal. Maar ook in het overige deel van het Balgzand, waarvan het Landschap geen beheerder 
is, is toezicht nodig. Dit deel van het gebied is voor het schip van LNV niet eenvoudig bereikbaar. 
Hoe kunnen we dit toezicht praktisch regelen.

Het moet duidelijk worden wat voor soort beheer in de diverse gebiedsdelen plaatsvindt. Bij het in 
kaart brengen daarvan moeten ook de volgende zaken betrokken worden: vanuit welke 
doelstellingen wordt het beheer gevoerd en welk belang moet gediend worden.
Voorlopig is het relevant om alle vormen van beheer in kaart te brengen en in de beschouwing te 
betrekken. Het is zinvol om ook het verschil tussen eigendom en beheer in kaart te brengen. Dit 
heeft formele en financiële kanten, waarmee rekening gehouden moet worden bij bijvoorbeeld 
afspraken over het beheer van gebieden. 
Afgesproken wordt dat er één gezamenlijke basiskaart komt, waarop eigendom, beheerder, type 
beheer en doelen van het beheer staan. 

Ten aanzien van het herstel van natuurlijke waarden staat de gezamenlijkheid nog in de 
kinderschoenen. Wel zijn er diverse voorbeelden van projecten waarbij meerdere organisaties 
betrokken zijn.  Dit zijn bijvoorbeeld het Kwelderherstelplan en het Kustfietspadplan van 
Groningen.
Bij het ontwikkelen van gezamenlijke herstelprojecten en –programma’s is het relevant om de 
doelen van de diverse soorten beheer in beeld en bij elkaar te brengen. 

SBB stelt voor de volgende keer het beheer van de duinen (natuurbeheer en kustbeheer) op de 
agenda te zetten. Veerkracht van de natuur en de veiligheid op de eilanden zijn uitgangspunt. De 
focus is gericht op de natuurlijke processen op de koppen van de eilanden en de mogelijkheden voor 
samenwerking in het beheer.

4. Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied deel A
De bijeengebrachte kaders van rijk en provincies voor het B&O-plan worden aangevuld met die van 
de gemeenten. De opzet per thema wordt verder uitgewerkt. Dit betreft een nadere uitwerking van 
de opgaven en keuzemogelijkheden per thema m.b.v. specialisten van alle geledingen van het RCW 
en van organisaties buiten de overheid. In workshops in mei zullen deze opgaven en 
keuzemogelijkheden met betrokkenen van binnen en buiten het RCW besproken worden. Daarna 
zullen de keuzes verwerkt worden in een concept deel A en volgen informatie- en inspraakrondes. 

5.     Data volgende bijeenkomsten
Voor de bijeenkomst met RCW in juli wordt nog een vergadering ingepland, voorkeur begin mei. 
− 2 juli: bijeenkomst met RCW. Het is wenselijk op die datum ook een aparte vergadering te 

hebben.
− In het najaar, november: secretariaat zoekt ook hiervoor datum

5. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag, waarna de voorzitter de vergadering sluit.
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