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Toekomst bestuurlijke organisatie
Het RCW heeft van minister Schultz de opdracht gekregen met een stuurgroep uitwerking te geven aan de
voorstellen  van  bureau  Berenschot  (http://www.waddenzee.nl/rcw-actueel.html).  De  minister  vraagt  de
stuurgroep 'Naar een Regie College Waddengebied' vóór maart 2011 te rapporteren. Het RCW heeft in
november  de stuurgroep  samengesteld.  Deze bestaat  uit:  de  heer  Jorritsma (  voorzitter),  de  heer  Van
Erkelens(plv. voorzitter), de heer Hollenga, de heer De Hoop, mevrouw Van Kampen, de heer ten Velden en
de heer Verhulst. In een "snelkookpan" gaat de stuurgroep NRCW werken aan:

structuur en werking van het nieuwe Regie College
inrichting van werkproces en protocol van het nieuwe RCW
transformatieproces naar het nieuwe RCW.

De concept-ideeën zal het RCW in de loop van het proces zeer zeker met u delen. Wanneer en op welke
manier u betrokken wordt, melden we u in de loop van januari.

Meet & Greet Sinterklaas
Op 30 november zaten ruim 30 waddenmedewerkers bijeen om bij te praten over het programma' Naar een
rijke  Waddenzee  en  het  Deltaprogramma.  Verder  stonden  de  waddenarchieven,  de  samenwerkende
inspecties, de samenwerkende Waddeneilanden en integraal beheer op het menu. De Waddenacademie
ontsluit  via de rubriek "wetenschap " op hun website talrijke waddenarchieven van instellingen.  Via de
website  is  het  mogelijk  om bijvoorbeeld  te  bekijken wat  er  in  de archieven van natuurmonumenten en
Rijkswaterstaat zit en waar die archieven zich bevinden. Dit project ontsluit een schat aan kennis.

De  nieuwe  directeur  van  het  samenwerkingsverband  "VAST"  van  de  Friese  Waddeneilanden  gaf  een
toelichting op de werkwijze en op de samenwerking met Texel. Samen met de gemeenten aan de vaste wal
verkent men de opties voor een nieuw gezamenlijk bestemmingplan Waddenzee. Halverwege de bijdrage
over  het  project  samenwerkende  inspecties  Waddenzee  kwam Sinterklaas  binnen.  Na  de  indringende
vragen wat is en doet dat RCW nou eigenlijk aan de RCW-secretaris ging de Sint gerustgesteld verder het
land in.

De volgende Meet&Greet is op dinsdag 22 maart. op de agenda staan o.a. de vernieuwing van de website
www.waddenzee.nl en de trilaterale samenwerking.

Trilaterale Waddenzee zaken
De Trilaterale  Waddenseaboard,  die  na  de  regeringsconferentie  van  maart  2010  is  ingesteld  voor  de
aansturing  van de trilaterale  werkzaamheden,  vergaderde op 7  oktober  voor  de tweede keer.  Voor  de
uitvoering van de afspraken uit de regeringsdeclaratie zijn vijf taakgroepen ingesteld. Dit zijn: Task Group
Management ,  Task Group Climate, Task Group Shipping , Task Group World Heritage en Task Group
Sustainable Tourism Strategy. In elke groep neemt Nederland deel. De heer Huisman van het Ministerie van
I&M, Directie Noordzee is voorzitter van de taakgroep Shipping. De secretaris van het RCW , mevrouw
Klinkhammer neemt het voorzitterschap van de taakgroep Sustainable Tourism Strategy op zich. De al jaren
goed functionerende expertgroepen blijven bestaan onder aansturing van het trilaterale secretariaat.

Voor  de  uitwerking  van  een  ganzen  managementplan  gaat  een  ad  hoc  werkgroep  eerst  de  juridische
mogelijkheden  verkennen.  Voor  landschap  en  cultuurhistorie  zal  Denemarken  een  werkbijeenkomst
organiseren.
De volgende vergadering van de WaddenSeaBoard is 17 en 18 maart.

RCW vergadering december 2010
De visie voor de inrichting van jachthavens is in de laatste vergadering van 2010 besproken. Deze visie
heeft betrekking op de direct aan de Waddenzee gelegen jachthavens en is onderdeel van het Convenant
Vaarrecreatie Waddenzee. Een van de afspraken in dit convenant is om een visie te maken die als basis en
uitgangspunt  kan  dienen  voor  het  opstellen  van  individuele  haveninrichtingsplannen.  De  visie  kon  al
rekenen op een brede instemming van belangenorganisaties  en gemeenten en nu ook van de andere
overheden. Met deze visie is de eerste stap gezet om, volgens de uitgangspunten van het convenant, de
veiligheid in havens te verbeteren. Het RCW heeft ingestemd met de verdere uitwerking van de visie. Het
RCW heeft ook het jaarplan en de begroting voor de website www.waddenzee.nl goedgekeurd.

RCW vergaderdata 2011
Het RCW vergadert in 2011 op 3 februari, 25 maart, 12 mei, 30 juni, 9 september, 6 oktober en 1 december.
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