
 

 

 

 
Verkort verslag vergadering Omgevingsberaad Waddengebied  

d.d. 19 oktober 2020 

 

Agenda vergadering Omgevingsberaad Waddengebied 

 

mededelingen 

De secretaris, dhr R. de Jong wordt vanwege privé-omstandigheden de komende tijd 

vervangen door dhr. T. van den Heiligenberg en dhr M. Iping. 

 

De visserijorganisaties verenigd in het Waddenzee Visserij Platform worden vanaf heden 

in het Omgevingsberaad WF vertegenwoordigd door de heer A. Risseeuw.  

 

Mevrouw T. Netelenbos laat weten per 1 januari het voorzitterschap bij de Raad voor 

Waddenhavens neer te leggen, dat betekent ook dat zij afscheid van het 

Omgevingsberaad neemt. Er wordt naar een opvolger gezocht.  

De heer J.van Dijk meldt dat hij na 12 jaar stopt als bestuursvoorzitter van de 

Waddenacademie. Mevrouw K. Philippart zal hem opvolgen, zo ook in het 

Omgevingsberaad  

 

 

De Vergaderdata voor 2021 worden vastgesteld: 

Donderdag 4 februari  10.00 – 13.00 uur 

Donderdag 22 april   10.00 – 13.00 uur 

Donderdag 3 en vrijdag 4 juni  (buitenlandreis = uitgesteld verplaatst naar voorjaar 

2022) 

Donderdag 7 oktober   10.00 – 13.00 uur 

Donderdag 16 december   10.00 – 13.00 uur 

 

Msc Zoë 

Door het Ministerie van I&W is een tussenrapportage inzake de MSC ZOË naar de Tweede 

Kamer gestuurd. De eindrapportage van I&W over het onderzoek is door corona 

vertraagd en zal begin 2021 verschijnen. Het Omgevingsberaad zal daarom nog geen 

advies uitbrengen hierover. Het onderwerp komt terug op de agenda. 

De Waddeneilanden hopen dat de minister en de Tweede Kamer op korte termijn in actie 

komen op dit scheepvaartdossier. De Waddeneilanden en CWN hebben een Position 

Paper opgesteld voor het rondetafelgesprek dat 28 oktober wordt gehouden.  

 

Aanbesteding baggerwerken 

Het Omgevingsberaad heeft een ongevraagd advies inzake baggerwerken Waddenzee 

gegeven aan de minister. De minister heeft dit advies serieus genomen en het heeft 

geleid tot goede afspraken hierover voor nu en voor de toekomst. Het toont aan dat het 

Omgevingsberaad de slagkracht heeft om dingen voor elkaar te krijgen. 

 

Toogdag 

De Toogdag wordt uitgesteld naar 3 februari 2021. De datum is ruim voor de 

verkiezingen, zodat de ondertekening van de Agenda voor het Waddengebied 2050 ook 

gewoon door kan gaan. Op 18 november zal er een extra vergadering van het 

Omgevingsberaad plaats vinden met al belangrijkste onderwerpen de Agenda voor het 

Waddengebied 2050 en het programma Noordzee.  

 

Nationaal Waterprogramma 



 

 

Het ministerie van IenW presenteert kort de stand van zaken van het Nationaal Water 

Programma 2022 - 2027. De lijn van NWP3 komt nog niet helemaal overeen met de 

Agenda voor het Waddengebied. In het regieteam van de Agenda is daarom afgesproken 

de teksten van beide programma’s meer met elkaar in lijn te brengen. De passages over 

het Waddengebied uit het NWP3 worden besproken in het Omgevingsberaad en daarna 

doorgeleid naar het Bestuurlijk Overleg Waddengebied van 3 december. Het stuk wordt 

in maart 2021 in de ministerraad besproken. Het Omgevingsberaad vindt dat de 

Gebiedsagenda voor het Waddengebied in deze leidend is. De Agenda en alle partijen in 

het Waddengebied houden rekening met deze afspraken. Belangrijke punten hierbij zijn 

de bereikbaarheid havens en eilanden en de afspraken uit het Pact van Marrum.  

 

Agenda voor het Waddengebied 2050 

In de Tweede Kamer staat een Algemeen Overleg over (onder andere) de Agenda 

gepland. Op 18 november kan het Omgevingsberaad Waddengebied eventuele laatste 

punten kenbaar maken, zodat het stuk op 3 december door het BOW vastgesteld kan 

worden. Op de Toogdag Waddengebied wordt de bijbehorende instemmingsverklaring 

ondertekend door alle partijen. Een aantal aspecten is nog in ontwikkeling. Dat is onder 

andere het onderdeel over de landbouw. De secretaris heeft een analyse gemaakt over 

hoe het advies van het Omgevingsberaad is geland in de Agenda voor de Wadden 2050: 

vrijwel al onze adviezen hebben een zinnige plek hebben gekregen in de Agenda.  

 

De Waddenvereniging 

De voorzitter is in gesprek met de Waddenvereniging geweest. De Waddenvereniging 

heeft aangeven het niet eens te zijn met gekozen governance voor de Wadden. De 

voorzitter heeft in het gesprek aangegeven dat er geen ruimte is om nu wijzigingen aan 

te brengen in de governance. De deur staat altijd open voor de Waddenvereniging. 

 

Kennishuishouding 

Er is door het Waddenfonds een verkenning uitgevoerd met betrekking tot de 

kennishuishouding. Deze is bijna beschikbaar en wordt eerst besproken in het DB van het 

Waddenfonds. Deze verkenning komt later in het Omgevingsberaad aan de orde. 

 

Stand van zaken ontwikkeling Beheerautoriteit Waddenzee 

Het belangrijkste onderwerp dat met de opdrachtgevers is besproken is de groeiaanpak 

voor de komende vier jaar. Die aanpak is in het opdrachtgeversoverleg gesteund. Het 

bureau van de beheerautoriteit gaat nu met jaarplan en beheerplan aan de slag.  

 

 


