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Verkort verslag vergadering  Omgevingsberaad Waddengebied  

18 november 2020 

 
Mededelingen 

Vanaf heden zal de Beheerautoriteit Waddenzee (BAW) op een gelijke wijze als alle 

andere overheden bij het Omgevingsberaad Waddengebied betrokken zijn en de 

vergaderingen bijwonen. Het opdrachtgeversoverleg BAW, bestaande uit de Ministeries 

van IenW en LNV en de drie waddenprovincies, heeft in oktober hun strategie en aanpak 

vastgesteld. 

Het Omgevingsberaad Waddengebied merkt de gretigheid en ambitie bij de 

Beheerautoriteit: ‘U doet, met ons, de goede dingen voor het gebied’. 

 

Er is een eerste reactie van CWN op een voorstel van het ministerie voor gebruik van 

drones. CWN ziet een verschil in recreatief en beroepsmatig gebruik. Een goede 

inhoudelijke voorbereiding voor een bespreking in het OBW op dit onderwerp is 

belangrijk. Het onderwerp wordt derhalve voor de volgende vergadering geagendeerd.  

 

Recentelijk was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het rapport van de 

OVV over de MSC Zoë. In de Tweede Kamer is brede steun om de adviezen van de 

kustwacht over de vaarroutes een meer dwingend karakter te geven.  

 

De Toogdag Waddengebied die op 3 februari 2021 plaats gaat vinden zal vanwege de 

coronamaatregelen volledig digitaal zijn. 

 

Agenda voor de Wadden 2050 

Het afgelopen voorjaar heeft het Omgevingsberaad een formeel advies uitgebracht over 

de Agenda voor de Wadden. Daarvoor is lang aan de Agenda voor de Wadden gewerkt. 

De Discussie daarover wordt niet opnieuw gevoerd. Iedereen is betrokken geweest. Er 

moet wel recht worden gedaan aan ieders plaats aan deze tafel en we proberen op een 

integrale manier naar de uitdagingen te kijken. Het BOW kan op 3 december instemmen 

met de agenda. Wel blijft er zorg over de uitvoering. Het Omgevingsberaad zal zich 

inspannen om in gezamenlijkheid de kaders verder uit te werken. Het 

uitvoeringsprogramma is daarvoor heel belangrijk. Het Ministerie van I&W is verheugd 

dat dat de partijen in het Omgevingsberaad Waddengebied zich zelf als mede-eigenaar 

van de Agenda zien.  

 

Notitie interrelaties tussen de Wadden - Programma Noordzee  

Er worden twee presentaties gegeven. Eén over het Noordzeeprogramma en één over de 

verdeling van de windenergiebieden op zee. Naar aanleiding van deze presentaties wordt 

er gediscussieerd in de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering heeft het 

Omgevingsberaad een notitie ontvangen hierover. De genoemde punten en voorbeelden 

in de notitie hebben een duidelijke relatie met de Agenda voor de Wadden 2050. De 

notitie wordt voorzien van een integraal advies dat dan weer doorgegeven kan worden 

aan het BOW in december.  

  

De aanlanding van de kabel is een apart traject van het Ministerie EZK. Binnenkort wordt 

daarover besloten. Er is al een regioadvies uitgebracht. 

 

Op de rest van het Noordzeeprogramma en de relatie tot de Waddenzee is eerst een 

integrale kijk nodig is. Daarvoor is meer informatie over het Noordzeeprogramma nodig. 

Het Omgevingsberaad komt met een voorstel hiervoor. Het wordt besproken in de 

vergadering van 3 december. 
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Evaluatie Omgevingsberaad Waddengebied 

Afgesproken wordt dat er een evaluatie komt over het 1e jaar Omgevingsberaad. 

Binnenkort  


