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Convenant getekend! 
Eén van de programma-onderdelen van de de Waddentoogdag op pinksterzaterdag in Delfzijl was het 
ondertekenen van het convenant, voor de uitvoering van het Beheer-en Ontwikkelingsplan Léven in de 
Wadden. Met deze ondertekening hebben alle 30 betrokken overheden zich verbonden aan het B&O-plan. 
Voor de ondertekeningsceremonie namen de ministers van VROM en LNV, de staatssecretaris van V&W, de 
gedeputeerde van de provincie Groningen, de burgemeester van de Marne en de dijkgraaf van Wetterskip 
Fryslân plaats op het podium. Zij ondertekenden voor hun organisatie het convenant. De overige 24 
handtekeningen waren al eerder, vlot binnengekomen bij het RCW. 

Het proces van de visie en koersontwikkeling is hiermee afgerond. De betrokkenen concentreren zich nu op 
de uitvoering. De voorzitter van het RCW, de heer Jorritsma, overhandigde de vertegenwoordigers van het rijk 
daarom alvast een digitale versie van het Maatregelenprogramma. 
Het gehele Maatregelenprogramma Léven in de Wadden is voor iedereen in te zien op www.waddenzee.nl.
Het document geeft de uitwerking van de afspraken en agenda van deel A van het B&O-plan. Het is een 
groeiend programma waaraan ook u kunt bijdragen. Voor informatie kunt u contact opnemen met het rcw-
secretariaat telefoon 058-2339010 email info@rcw.waddenzee.nl

Bestuurlijke drukte? 
300 vertegenwoordigers van allerlei bij het wel en wee van het waddengebied betrokken organisaties waren 
op die mooie pinksterzaterdag in Delfzijl bijeen. Van Waddenvereniging tot handkokkelvissers, van VNO-NCW 
tot waterschap en van Wadvaarders tot Officier van Justitie had ieder zo zijn eigen reden om de ander te 
willen ontmoeten. Uiteraard waren de speeches van de ministers, de staatssecretaris, de voorzitters van de 
Waddenacademie en Raad van de Wadden belangrijk en interessant, maar het netwerken was minstens zo 
belangrijk. Want ieder is betrokken en wil graag over de verschillende onderwerpen zijn of haar mening geven 
en meepraten. Dat dit met zich meebrengt dat hetzelfde onderwerp aan meerdere tafels besproken wordt kun 
je uitleggen als bestuurlijke spaghetti of als betrokkenheid en draagvlak. Het lijkt in ieder geval zinvol dat ieder 
een juist beeld heeft van de verschillende verantwoordelijkheden, de daaruit voortvloeiende taken en de 
bijbehorende rollen van de diverse organisaties die bij de wadden betrokken zijn. Een schema kan 
behulpzaam zijn bij het scheppen van een dergelijk overzicht. 

Waddenfonds.
De minister van VROM, mevrouw Cramer maakte 30 mei bekend welke projecten dit jaar geld krijgen uit het 
Waddenfonds. 15 projecten krijgen via deze tweede tender subsidie. De minister zei dat het dit jaar lastig was 
een besluit te nemen. De Adviescommissie en de Regiocommissie waren niet tot eenzelfde oordeel gekomen. 
De Adviescommissie geeft een oordeel over de inhoud van de ontvankelijke projecten en brengt een advies uit 
aan de minister over welke projecten te honoreren. Bij haar advisering bekijkt ze o.a. in welke mate een 
project bijdraagt aan de prioritaire thema's van het Uitvoeringsplan Waddenfonds en of een project innovatief 
en haalbaar is. De Regiocommissie heeft tot taak om een oordeel te geven over het advies van de 
Adviescommissie en daarbij mee te wegen in hoeverre er draagvlak bestaat voor de verschillende projecten. 
De minister gaf aan dat zij bij de volgende ronde van het Waddenfonds graag één advies wil ontvangen. Van 
haar kant zal zij ervoor zorgen dat er een Uitvoeringsplan voor het Waddenfonds komt dat meer duidelijkheid 
en focus geeft voor de indieners van subsidieaanvragen. Het plan krijgt een programmatische grondslag. Het 
Regionaal College Waddengebied is bezig dit nieuwe Uitvoeringsplan voor de minister op te stellen.  
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