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Concept Verslag Beheerraad Waddengebied: 29 januari 2014, Leeuwarden  
              
 

1. Welkom en vaststellen agenda  
Voorzitter Jaap Verhulst is afwezig. Henk de Vries is zijn vervanger. Allen akkoord. Wanda Geertsma 
(w.geertsma@fryslan.nl) van de Provincie Fryslân wordt welkom geheten. Zij zal voortaan 
deelnemen aan  de Beheerraad. Afwezig zijn verder Ernest Briet, Wilfred Alblas, Marco Glastra en 
Rien Mudde. Joanne Wolters is eveneens afwezig, maar heeft de opmerkingen namens Noord-
Holland  opgestuurd.   

 
2. Mededelingen uit de organisaties 

Rijkswaterstaat: De notitie Voortgang Beheerplan N2000 is ter kennisname meegestuurd. Naar 
verwachting ligt het ontwerp-Beheerplan in juni ter inzage. Anco Hoogerwerf geeft echter aan dat 
de PAS-analyse mogelijk vertraagd is. De gesprekken vinden nu plaats met de beheerders over de 
verdere implementatie van het Ecologische Spoorboekje (ESB). De Waddenunit is ook aangehaakt. 

 
Ministerie van EZ: Op 4/5 februari vindt de trilaterale conferentie voor de Waddenzee plaats in 
Tønder. De verklaring en het advies voor de oprichting van een Werelderfgoed Foundation zijn 
bijgevoegd. Vraag aan de Beheerraad vanuit EZ (komende periode is NL voorzitter van de 
samenwerking): Wilt u aandachtspunten inbrengen voor de agenda voor het voorzitterschap?  

 
Actie 131: Aandachtspunten inbrengen voor Nederlands Voorzitterschap Trilaterale 
Waddenconferentie. Door: iedereen.  
 

Co Verdaas wordt in Tønder benoemd als nieuwe voorzitter van de Waddenseaboard (de trilaterale 
stuurgroep van de samenwerking). Jens Enemark (CWSS) gaat met pensioen, zijn vacature 
binnenkort online. Wat betreft Wadden Sea Foundation; de structuur is nog onderwerp van gesprek 
(Duisters willen gebouw, Nederlanders een transnationale netwerkorganisatie waarin zowel 
overheden, NGO’s en bedrijfsleven in participeren).  

 
Binnen het Ministerie zijn middelen en B-uren gereserveerd voor het uitvoeren van de kosten-baten-
analyse. Samen met EZ gaat het secretariaat nu na hoe en door wie de analyse uitgevoerd gaat 
worden. 

 
Actie 132: Kosten-baten analyse verder uitwerken. Door EZ en Secretaris.   

 
Secretariaat:  
+ De update Kombergingen volgt in de volgende Beheerraad op 2 april. Daarbij zijn de ‘echte’ 
beheerders uit het veld nu ook aangehaakt.   
+ Het Actieplan Vaarrecreatie is vastgesteld op 17 januari. De programmamanager voor de 
uitvoering van het Actieprogramma wordt binnenkort door de provincies aangesteld. De voortgang 
wordt voor de zomer besproken in de Beheerraad-plus. Sieben geeft aan dat vaart in dit proces 
belangrijk is. 

 
3. Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee 

Van Es geeft een korte uitleg over de verdere uitdieping van de samenwerkingsagenda, zoals 
aangegeven in de meegestuurde stukken. De vraag komt als snel ter tafel of we nu wel of niet met 
een streefbeeld moeten werken.  Hoe ziet goed beheer eruit?  
 
Sieben: Algemene Rekenkamer vooral geschreven vanuit het Rijk. Als je een concreet doel hebt voor 
Beheer, dan moet je ook voorwaarden durven te stellen. Bestuur, beleid, beheer graag uit elkaar 
halen.  
 
Hoogerwerf: Vindt de voorgestelde samenwerkingsagenda een stap vooruit; “Chique pragmatisch”. 
Dat lijkt de verstandige weg, want een groot streefbeeld kan ook weerstand oproepen. Monitoring is 
erg van belang om effecten ook te kunnen meten. Hoe wordt dit verbeterd en hoe houd je de 
snelheid daarin? Sieben springt daar op in door aan te geven dat het een wisselwerking moet zijn 
tussen sturing (bestuur) en kennis (experts).   
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Vanuit Beheerraad klinkt de waarschuwing dat je dat niet met teveel dezelfde namen moet doen in 
een nieuwe setting. Houd het fris. Kom ook met nieuwe namen, want dat betekent vaak nieuwe 
inzichten. 
 
Terug naar centrale vraag streefbeeld:  
In hun bijdrage aan deze Beheerraad geeft de provincie Noord-Holland aan: Duidelijk is dat het doel 
van een slagvaardiger, efficiënter, transparanter en eenduidiger beheer voorop staat. Onduidelijk is 
echter wat alle betrokkenen straks concreet anders gaan doen t.o.v. de huidige situatie en waarom. 
Voorstel: “eindbeeld” preciezer definiëren. 
 
Adema: Goed stuk, maar kunnen we ook werken aan een gezamenlijk streefbeeld over wat wij 
allemaal individueel vinden? In ieder geval per werkgroepje. En dat weer samenbrengen?  
 
KORTOM: De Beheerraad kan zich uiteindelijk vinden in het gegeven dat er eerst een uitwerking 
plaats vindt van de stappen per werkgroepje zonder discussie over streefbeeld. Van daaruit kan de 
vertaalslag plaatsvinden. Parallel hieraan moet gewerkt worden aan een streefbeeld voor beheer als 
eindbeeld, om te voorkomen dat de opgedeelde uitwerkingsacties verschillende richtingen op gaan. 
En hebben we betere input voor streefbeeld. Eind 2014 kan dit klaar zijn. Allen akkoord.  
 
NB: CWN zal in april een praktijk voorbeeld toelichten over Beheer en organisatie.  
 
Beheerraad vraagt zich verder af hoe het zit met de verhouding tussen RCW en de Beheerraad? 
Uiteindelijk oordeelt de Beheerraad dat het verstandig is in tijd voor de RCW te zitten. Derhalve 
wordt gevraagd om een extra vergadering over de verbetering van de samenwerking in het beheer 
van het Waddengebied.  
 

Actie 133: Regelen extra vergadering Beheerraad vóór de nRCW, zodat aanbevelingen 
Beheerraad mee wordt genomen. Door: secretaris 

 
Daarna praat de Beheerraad over een aantal praktische zaken. Hoogerwerf geeft aan dat 400 uur de 
Provincies niet zal gaan lukken. Het ging hier echter om een eerste, wat royale, schatting. In de 
uitgewerkte Samenwerkingsagenda zal de inzet van partijen geconcretiseerd moeten worden. 
 

Actie 134: Concretisering benodigde inzet uitvoering Samenwerkingsagenda Door: 
Hulshof/Van Es  

 
Boon geeft aan dat 8 onderwerpen misschien te ambitieus is. Je moet ‘scoren’ dus kan het wel 
verstandig zijn om keuzes te maken. Deadline is al in april vanwege toegezegde terugkoppeling aan 
Tweede Kamer. Deadline nadert snel.   
 
Bijdrage N-H: Het is onduidelijk hoe het toekomstige beheerplan N2000 past binnen de 
samenwerkingsagenda Beheer. Van Es geeft aan dat dit een terechte vraag is, hij zal dit meenemen. 
 

Actie 135: Uitwerken hoe Beheerplan N200 Waddengebied past binnen 
Samenwerkingsagenda Beheer. Door Secretaris.   

 
Noord-Holland geeft verder aan dat  het voor de uitvoering van het Actieplan Vaarrecreatie logisch 
is als daar de toekomstige programmamanager mee aan de slag gaat. Mocht dit (te) lang op zich 
laten wachten, dan moet dit worden afgestemd met Noord-Holland wat wel en niet mogelijk is.  
 
Daarmee zijn de vragen aan de Beheerraad ook beantwoord:  

- Ja de Beheerraad stemt in met uitgewerkte aanpak en tijdschema, met inachtneming van 
de discussie over streefbeeld en de overige kanttekeningen.   

- Ja, trekkers akkoord, met inachtneming opmerking Wolters. Let verder wel op ‘nieuwe 
personen’. Provincies kijken bovendien nog naar capaciteit.  
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4. Agenda Beheerraad 2014 
In bijlage is een lange termijn agenda voor het komende jaar opgenomen. In de agenda neemt de 
uitwerking van de Samenwerkingsagenda en het advies aan de bewindslieden van EZ en I&M een 
belangrijke plek in. Aan de leden van de Beheerraad wordt gevraagd deadlines ook te halen.  
 
Verder is er ruimte ingepland voor updates rondom: Uitwerking Samenwerkingsagenda beheer, 
voortgang Actieprogramma Vaarrecreatie (beheerplan-plus), Ecologisch Spoorboekje, Beheer in 
vergelijkende context, ontwerp- Beheerplan N2000 en bijbehorend handhavingsplan. 

 
Rijkswaterstaat levert de suggestie aan om een toelichting te geven op de ontwikkelingen rondom 
de Kaderrichtlijn Water (KRW)  

 
Actie 136: KRW toevoegen op agenda. Door Secretaris  
 

+ 29 januari, 13.00 uur – 15:00 
+ EXTRA: 6 maart 11:30 tot uiterlijk 13:30 
+ 2 april; vanaf 13:30-15:30   
+ 15 mei, 10.00 uur - uiterlijk 13:00 (b2b Vaarrecreatie) 
+ 24 september vanaf 13:30-15:30 

+ 27 november, 10.00 uur – uiterlijk 13:00 ( mogelijk b2b vaarrecreatie, of NZK) 
 
Vanuit de Beheerraad is er ook de vraag hoe dit zich verhoudt tot de Tweede Kamer en de RCW. 
Deze data zijn als volgt: 
 
 
Tweede Kamer: 

+ Nog geen datum. Plan van Aanpak moet eerst klaar zijn,voordat het geagendeerd kan 
worden.  

 
 
RCW:  + 20 maart: o.a. Samenwerkingsagenda  

+ 8 mei: o.a. economie en ecologie  
 

  
5. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 13 november 2013  

Verslag goedgekeurd en kan worden doorgestuurd naar Waddenzee.nl. Actielijst is afgerond, of bij 
vertraging, met redenen aangegeven en verder geschoven.  

 
6. Rondvraag en sluiting 
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