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RCW 14 januari
In  de  eerste  RCW  vergadering  van  2010  is  het  Uitvoeringsplan
Waddenfonds vastgesteld en inmiddels heeft de minister van VROM dit
goedgekeurd.  Via  www.waddenzee.nl  is  het  gehele  document
beschikbaar.  De  provincies  organiseren  samen  met  DLG
voorlichtingsbijeenkomsten ( 19 februari Groningen, 12 maart 's ochtends
Fryslan  en  's  middags  Noord-Holland).  Voor  de  derde  tender  van  het
Waddenfonds kunnen vanaf 22 maart aanvragen ingediend worden.
Op 14 januari heeft het RCW ingestemd met het programma "Naar een
Rijke  Waddenzee".  Hiermee  is  ook  de  eerste  afspraak  uit  het
Maatregelenprogramma Beheer & Ontwikkelingsplan waddengebied ( het
samenstellen  van  een  integraal  natuurherstelprog!  ramma  natte  wad)
uitgevoerd. Het programmabureau gaat nu onder leiding van Kees van Es
met de uitvoering aan de slag.

Convenant Vaarrecreatie
Na twee jaar uitvoering van het convenant onder
aanvoering  van  programmamanager  Albert  Jan
Zijlstra  zijn  diverse  deelprojecten  afgerond  en
worden  andere  onderdelen  verder  uitgevoerd.
Overheden, vaarorganisaties,
terreinbeheerders  en  medewerkers  in  het  veld
weten  elkaar  te  vinden en  werken  samen.  De
functie van programmamanger is per 1 februari
beëindigd.

De trekkers van de diverse projecten blijven verantwoordelijk voor de uitvoering van hun deel. Afgesproken
is  dat  Staatsbosbeheer  de  monitoring  in  het  veld  gaat  coördineren  en  hiervoor  contact  met
vaarorganisaties  zoekt.  De  provincie  Noord-Holland  coördineert  de  tussen-  en  eindevaluatie.  De
vaarorganisaties onderzoeken de mogelijkheden voor het  organiseren van schipperscursussen aan de
recreatievaart in de waddenhavens of via de watersportverenigingen. Provincie Noord-Holland neemt een
aantal coördinerende taken over van de programmamanager tot 2012, wanneer het convenant eindigt. Het
RCW secretariaat verzorgt het voorzitterschap van het Toeristisch Overleg Waddenzee.
In 2012 wordt bekeken of het beoogde resultaat is geboekt en kan er besluitvorming over de capaciteit van
de verschillende jachthavens plaatsvinden.

Samenwerking inspecties Waddenzee
Per januari is de stuurgroep samenwerking inspecties Waddenzee onder leiding van de RCW regisseurs
veiligheid & inspectie van start gegaan. In het eerste overleg zijn concrete acties voor 2010, zoals een
gezamenlijke  planning  van  LNV  en  RWS,  afgesproken.  Verder  wordt  dit  voorjaar  gestart  met  het
gezamenlijke  registratie  systeem voor  alle  Bevoegde  Opsporing  Ambtenaren  (BOA's).  De  particuliere
terreinbeheerders sluiten ook aan bij dit systeem. Hierdoor ontstaat er totaal overzicht van alle incidenten
op de Waddenzee. Met deze stappen wordt invulling gegeven aan de afspraak om de samenwerking op het
gebied  van  de  handhaving  te  versterken.  Een  proces  dat  uiteraard  voortgezet  wordt  en  waarin  de
coördinator van het Seph Wadden, Roland Wijmenga, een trekkersrol vervult.
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