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Er wordt afscheid genomen van mevrouw Netelenbos en de heer Van Dijk.  

    

Brief Omgevingsberaad Waddengebied over het rapport van de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid over de MSC Zoe & Kabinetsreactie op OVV Rapport MSC Zoë.  

De brief van het Omgevingsberaad Waddengebied aan de voorzitter van het BOW en de 

kabinetsreactie op de diverse rapporten over de MSC ZOE en de OOCL Rauma zitten bij 

de stukken. Het ministerie komt nog met een officiële reactie. Het rapport van de OVV en 

de kabinetsreactie wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Er wordt dan 

advies uitgebracht. Er lijkt deze week een incident met een containerschip in de Duitse 

Bocht te zijn. Er is nog niets bekend. In een volgende vergadering komt het onderwerp 

aan de orde 

 

Voor volgend jaar staat een tweedaags werkbezoek naar Duitsland op de planning. Het 

werkbezoek heeft als doel de internationale samenwerking en het internationale 

bewustzijn te bevorderen.  

 

Er vindt een terugkoppeling plaats van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. 

✓ In de Tweede Kamer is uitgebreid over de Wadden gesproken.  

De drie moties die zijn aangenomen worden aan het Omgevingsberaad gezonden. 

✓ De Agenda voor de Wadden 2050 en de nota van antwoord zijn vastgesteld. Er is 

tijdens het Bestuurlijk Overleg Wadden aandacht gevraagd voor de zorgen die de 

diverse sectoren in het Waddengebied hierover hebben. Daarbij gaat het zowel 

om de economische als de ecologisch partijen. Verder is gesproken over de 

doorwerking van de Agenda voor de Wadden. De adviezen van het 

Omgevingsberaad Waddengebied zijn goed bij de minister gevallen. De focus 

komt nu op het Uitvoeringsprogramma te liggen.  

✓ Het advies van het Omgevingsberaad Waddengebied over het Nationaal Water 

Programma is overgenomen. Er is ook gesproken over de tekst van de 95% versie 

van het Nationaal Waterprogramma.  

✓ Afgesproken is dat Het Omgevingsberaad Waddengebied een advies uitbrengt  

over het programma Noordzee.  

 

Position Paper klimaatverandering en gevolgen ecologie 

Mevrouw Philippart meldt dat het rapport een beeld geeft van hetgeen ons te wachten 

staat op het gebied van de klimaatverandering. Het stuk is geschreven op basis van 

interviews met verschillende wetenschappers en schetst een beeld voor de korte en voor 

de wat langere termijn plus de te nemen maatregelen. Doordat er verschillende 

wetenschappers geïnterviewd zijn komen er ook verschillende opvattingen in het stuk 

naar voren. Het stuk is bijna klaar en de Toogdag lijkt een mooi moment om het samen 

met het Waddenfonds aan te bieden.  

 

Drones in het Waddengebied 

Een notitie over drones is rondgezonden. Dit was een afspraak uit de vorige vergadering.  

tijdens de bespreking in de vorige vergadering twee opmerkingen zijn gemaakt. Eén over 

de afbakening van het gebied en één over het onderscheid tussen het recreatief en 

beroepsmatig gebruik. De Europese regelgeving maakt hier geen onderscheid tussen. In 
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de Nederland is dit wel mogelijk. In de aangepaste notitie staat dat het recreatief gebruik 

van drones jaarrond niet mogelijk is en dat beroepsmatig gebruik mogelijk is via 

vergunningverlening. De notitie over drones van CWN wordt aangevuld met gemaakte 

opmerkingen en daarna namens het Omgevingsberaad gezonden aan de voorzitter van 

het BOW.  

 

Wereld Erfgoed Centrum (WEC) 

Het huidige ontwerp van het gebouw is lager dan de bebouwing in de rest van de haven. 

Helaas is er nu toch een beroepsprocedure gestart en dat zorgt voor vertraging. Het WEC 

kan een prachtige kans zijn voor een wat mindere plek in de haven van Lauwersoog.  

Aan partijen in het Omgevingsberaad wordt gevraagd of men kan komen tot een 

constructief overleg hierover. Er vindt daarna onder andere discussie plaats over de 

opvang van zeehonden (gezien de maatschappelijke discussie over dierentuinen).  

Gezien het feit dat dit onderwerp niet ambtelijk is voorbesproken en er gevoeligheden 

worden geconstateerd wordt het secretariaat gevraagd het onderwerp verder te 

verkennen en het de volgende keer opnieuw te agenderen.   

 

Uitvoeringskader Waddenfonds 

De heer Huisman, directeur Waddenfonds, geeft een korte presentatie over het 

Uitvoeringskader Waddenfonds. Er worden opmerkingen gemaakt, vragen gesteld en 

gediscussieerd. Het proces zal verder als volgt verlopen. Het dagelijks bestuur van het 

Waddenfonds bespreekt het UK vandaag. Op 29 januari 2021 wordt het UK vastgesteld. 

Er is dus nog ruimte om het advies aan te passen op de discussie van vandaag.  

Het stuk wordt naar aanleiding van de discussie vandaag geactualiseerd. Het 

Omgevingsberaad krijgt nog een terugmelding of er vanavond in het DB van het 

Waddenfonds nog zaken worden besproken die conflicteren met wat hier vanmiddag is 

besloten. Er komt een nieuwe versie van het advies en dat kan dan in het DB WF op 29 

januari 2021 worden betrokken bij de besluitvorming.  

 

Werkplan Omgevingsberaad Waddengebied 2021  

Het concept-werkplan 2021 ligt vandaag ter vaststelling voor. Het Omgevingsberaad stelt 

bij de bespreking van het stuk vast dat het adviseert over beleidskwesties en de kwesties 

die invulling geven aan het beleid. Het Omgevingsberaad gaat niet adviseren over 

projecten en neemt ook niet de realisatie van projecten ter hand. Bij projecten wordt de 

omgeving namelijk al voldoende betrokken. Ook wil het Omgevingsberaad niet betrokken 

zijn bij bijvoorbeeld het daadwerkelijk monitoren. Wel gaan het beraad kijken naar de 

keuzes en opzet achter de monitoring.  

Ook de besluitvorming over de ‘hoe vraag’ is iets waar partijen zelf aan moeten gaan 

werken. Iedereen moet hierover binnen de eigen kaders verantwoording afleggen. Daar 

gaan wij als Omgevingsberaad niet tussen zitten. De secretaris wordt adviseur in het UP 

vanuit het Omgevingsberaad Waddengebied. Verder kan het UP er toe leiden dat partijen 

uit het OBW zelf het initiatief nemen om naar zaken te kijken. Dat kan bijvoorbeeld ook 

een ongevraagd advies zijn, zoals we dat met de aanbesteding van de baggerwerken op 

de Waddenzee hebben gedaan.  

 

Beknopte evaluatie 1e jaar Omgevingsberaad Waddengebied 

Eén van de afspraken bij de start van het Omgevingsberaad Waddengebied is dat de 

werkwijze na een jaar geëvalueerd zou worden. Bij de stukken van vandaag zit een 

aanpak hiervoor. Op dit moment worden een aantal bureaus geselecteerd om deze 

evaluatie uit te voeren.  

 

Afscheid Tineke Netelenbos en Jouke van Dijk 

Er wordt afscheid genomen van mevrouw Netelenbos en de heer Van Dijk. Beiden zijn 

vanaf het begin bij de transformatie naar dit Omgevingsberaad betrokken geweest. De 

opvolging van mevrouw Netelenbos is nog niet rond is. Vandaag is mevrouw Philippart al 
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wel aanwezig (opvolger van de heer Van Dijk) en heeft ook al het nodige kunnen 

inbrengen. De voorzitter stelt haar deelname vandaag op prijs en is blij met haar 

toetreden.  


