
Voorwoord John Jorritsma, voorzitter RCW
Stand van zaken afspraken B&O-plan
Drie betrokkenen over het B&O-plan
Bestuurlijk organisatie van de Wadden
Standpunt RCW
Meer weten?

Een aantal keer per jaar ontvangt u van ons een ‘reguliere’ digitale nieuwsbrief. Met nieuws over
bestuurlijke besluiten van het RCW. Nu sturen wij u een special. Een jaar na de ondertekening
maken we de balans op van het Maatregelenprogramma van het B&O-plan. Verder in deze speciale
nieuwsbrief aandacht voor het advies over de bestuurlijke inrichting van het waddengebied. John
Jorritsma, voorzitter van het RCW, blikt terug en kijkt vooruit.

‘Weet u het nog? Het was een mooie Pinksterdag, 30 mei 2009. Ministers, burgemeesters,
gedeputeerden en dijkgraven zetten in Delfzijl de laatste handtekeningen onder het B&O-plan. Een
ambitieus beleidsplan voor het waddengebied, waarvoor ook uw organisatie heeft getekend. Na de
ondertekening is het B&O-plan vertaald naar het zogenoemde ‘Maatregelenprogramma’, zeg maar
de agenda voor de uitvoering van het plan.’

Trots op het resultaat
‘Nu, ruim een jaar later, maken we de balans op. Wat is er al veel gedaan en bereikt. Denk aan het
natuurherstelprogramma voor het natte wad, de visie op duurzame visserij, de verkenning van
mogelijk samenwerking van havenbedrijven en de ontwikkeling van de toeristische website over
Waddenzee Werelderfgoed. Ik vind de inzet van de departementen fantastisch en ben ongelooflijk
trots op gemeenten, provincies, waterschappen en belangenorganisaties. Zij hebben de handen
ineengeslagen en met resultaat! Duurzame bescherming. Ontwikkeling van de Waddenzee als
natuurgebied. Behoud van het unieke open landschap. Iedereen bedankt!’

Nieuwe uitdagingen
‘We zijn er nog niet. Er liggen nog meer uitdagingen op ons te wachten. Ik weet zeker dat alle
betrokkenen zich willen blijven inzetten voor dit unieke Werelderfgoed. Alleen zo kunnen we in het
prachtige landschap blijven wonen, werken en recreëren. Ook het RCW zal zich hiervoor hard
blijven maken.’

Bestuurlijke inrichting
‘Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de vraag hoe we de bestuurlijke drukte
in het waddengebied kunnen beperken. Onlangs is daarover een advies verschenen. Er zijn
verschillende oplossingen. Het terugbrengen van het aantal adviesclubs bijvoorbeeld. Minder
bestuurders betekent meer slagvaardigheid. Een flinke stap op weg naar bestuurlijke rust in het
Waddengebied. In die nieuwe bestuurlijke organisatie speelt het RCW een centrale regierol. Als
krachtig bestuur. Een bestuur dat echt de regie over het waddengebied voert, met oog voor de
verschillende bevoegdheden van overheidslagen. Een bestuur dat zorgt voor samenhang en
voortgang.’

Op 30 mei 2009 hebben 18 gemeenten, 4 waterschappen, 3 provincies en 5 ministeries het
Beheer- & Ontwikkelings-plan waddengebied (B&Oplan) ondertekend. Het plan is een bundeling
van beleid (van planologische Kernbeslissing Waddenzee tot Waterhuishoudingsplan) en de
wensen van alle overheden. Daarmee zetten ze samen de koers uit voor beheer en ontwikkeling
van het waddengebied. De ambitie is om van de Waddenzee een robuust veerkrachtig
natuurgebied te maken en van het waddengebied een gebied waar mensen gezond kunnen wonen,
werken en recreëren. Een eerste versie van het Maatregelenprogramma behorende bij het plan is
op de toogdag 2009 aangeboden aan de minister van VROM. Hierin zijn de afspraken en
agendapunten uit het B&O-plan aangevuld met informatie over aanpak, tijdpad, betrokkenen en
mate van uitwerking Inmiddels zijn we een jaar verder. Tijd om de balans op te maken. Lees verder
>>

Het Maatregelprogramma is te vinden op de website www.waddenzee.nl.

‘Het programma Naar een rijke Waddenzee is geen blauwdruk, maar een routeboekje.
Samen met bewoners, gebruikers en partnerorganisaties gaan we werken aan een rijke
Waddenzee voor natuur en mens’

Kees van Es, programmamanager Naar een rijke Waddenzee

‘De visserij kan blijven bestaan. In balans met de natuur. Bijvoorbeeld
door een betere inbedding van de Wadvisserij in de regio. Aanpassingen
in technieken en logistiek kunnen er bovendien voor zorgen dat de sector
minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen'

Douwe Hollenga gedeputeerde provincie Groningen, RCW-lid en
regisseur voor de portefeuilles visserij, natuur en kennis

‘Bij havenbedrijven is behoefte aan meer samenhang en samenwerking. Er liggen
kansen voor specialisatie en acquisitie en ook bedrijfsmatige voordelen’

Paul Scheffer burgemeester van gemeente Harlingen, RCW-lid en regisseur voor de
portefeuilles duurzame economische ontwikkeling en recreatie

Toenmalig minister van VROM, Jacqueline Cramer heeft in januari van dit jaar Bureau Berenschot
om een advies gevraagd over de bestuurlijke organisatie van het waddengebied. Dat advies is in
juni verschenen.

Belangrijkste punten van het advies ‘Toekomst bestuurlijke organisatie waddengebied’ zijn:

Het RCW is de centrale regieorganisatie voor beleid en uitvoering.
Het RCW is verantwoordelijk voor de objectieve adviesfunctie van het Waddenfonds.
De Raad voor de Wadden wordt opgeheven.
De verbinding tussen wetenschap en praktijk moet verbeteren. Daarom krijgt het RCW een belangrijke
stem bij het bepalen van de Kennisagenda van de Waddenacademie.
De samenstelling van het RCW verandert. Er komen minder bestuurders: 1 eilandburgemeester,
1 burgemeester van de vaste wal, 1 dijkgraaf, 1 gedeputeerde en 1 rijksvertegenwoordiger. Het RCW blijft
een onafhankelijk voorzitter houden in de persoon van een CdK.
Relevante belangenorganisaties krijgen een stem bij de uitvoering van het waddenbeleid door het instellen
van een Forum van expertise en opiniering.
Toekomstige bestuurlijke opgaven voor het waddengebied worden zoveel mogelijk belegd bij het RCW.
RCW neemt de rol van Regionale Stuurgroep Deltaprogramma Wadden over.

De rapporten van Berenschot staan op www.waddenzee.nl.

Het RCW kan zich in grote lijnen vinden in het advies van Berenschot (zie hierboven). Het RCW
heeft een Preambule bij het adviesrapport opgesteld. De Preambule is naar de demissionair
minister van VROM, Tineke Huizinga gestuurd.

Voor de volledige versie van de Preambule klik hier.

‘Werk aan de Wadden!’ is een eenmalige uitgave van het Regionaal College Waddengebied.
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