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Maatregelenprogramma B&O-plan, in uitvoering 
In het B&O-plan is afgesproken om een integraal natuurherstelprogramma te maken. Met het opstellen van het 
programma "Naar een rijke Waddenzee" wordt invulling gegeven aan deze afspraak. Het concept programma 
staat op 3 december op de agenda van het RCW ter bespreking. In januari 2010 wordt het RCW gevraagd om 
in te stemmen met het programmaplan. De minister van LNV stelt het programma vast, omdat zij vanuit het 
convenant mosseltransitie de directe opdracht heeft gegeven. 

Na de aanbieding van de tussenrapportage aan minister Verburg begin oktober is het conceptprogramma 
samen met verschillende betrokkenen uit het waddengebied uitgewerkt. Er zijn 4 clusters in onderscheiden: 
cluster voedselweb, cluster morfologie en water, cluster randen van het natte wad en het cluster internationale 
inbedding. In elk cluster zijn verschillende ontwikkeltrajecten onderscheiden. Ook de paragrafen organisatie, 
communicatie en financiën zijn ingevuld. 
Het programma geeft vorm aan de gezamenlijk ambitie: een Waddenzee met een robuuste natuur in 
combinatie met een duurzame toekomst voor de gebruikers van het gebied. Informatie over het programma 
vind u via deze link.

Een andere afspraak in het B&O-plan is het bevorderen en realiseren van duurzame visserij. De maatregelen 
ten aanzien van de verduurzaming van de mosselsector dragen daar al concreet aan bij. Verder wordt er hard 
gewerkt aan het opstellen van een brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee onder leiding van 
gedeputeerde en RCW-lid, Douwe Hollenga. De conceptvisie wordt op dit moment met diverse visserijgroepen 
doorgesproken. In de visie wordt ook ingegaan op de relatie met toerisme, de regionale werkgelegenheid, en 
de promotie van Waddenzeevis als streekproduct en op lokale markten. In de gesprekken over het B&O-plan 
op de eilanden zijn deze aspecten ook aangekaart. In Den Oever heeft men al een (zaterdagse) vismarkt 
gerealiseerd en in Lauwersoog zijn er plannen hiervoor. De ideeën uit de B&O-plan discussies worden zo als 
inspiratie benut voor de brede visie duurzame visserij. 

Meer informatie over de visie duurzame visserij in de Waddenzee via de secretaris van het project: 
p.smale@proviciegroningen.nl

Meet, greet & seed 
Op 18 november zijn in een bijeenkomst van beleidsmedwerkers zes programma's besproken die iedereen in 
het waddengebied aangaan. Hoofddoel van de bijeenkomst was helderheid creëren over de stand van zaken 
in de verschillende processen, de betekenis ervan voor ieders werk (inhoudelijk en bestuurlijk) en de 
samenhang tussen de programma's. 

Via korte presentaties en vragenrondes namen de ruim 60 aanwezigen de Kennisagenda, het programma 
Naar een rijke Waddenzee (natuurherstelprogramma), het Deltaprogramma, het Maatregelenprogramma, het 
convenant Vaarrecreatie en de ontwikkeling n.a.v. de status van Werelderfgoed door. 

Bij meerdere programma's kwam de vraag naar financiering van de uitvoering aan de orde. Het antwoord 
hierop verschilde per programma. Voor de Kennisagenda is het zoeken naar aansluiting bij bestaande 
programma's en geldstromen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het programma “Naar een rijke 
Waddenzee” heeft het ministerie van LNV geld voor de organisatie en inhoudelijke versnelling toegezegd. 
Voor het Deltaprogramma wordt financiering in de nieuwe Deltawet geregeld. Voor het Maatregelprogramma 
is voor een aantal deelprojecten subsidie uit het Waddenfonds verkregen. De communicatie over het 
werelderfgoed is vanuit het RCW en de Duitse overheid gefinancierd. 
Maar in vele gevallen zal er voor de uitvoering van concrete projecten ook een beroep op de partners 
(overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) worden gedaan voor middelen of menskracht. 

Ook de afstemming tussen onderzoek en monitoring van effecten vanuit de verschillende programma's kwam 
diverse malen ter sprake. Duidelijk werd dat hier nog aan gewerkt wordt. Al doende kan en moet geleerd 
worden van elkaar. 

Om alle vastgestelde en nog vast te stellen programma's te realiseren, is inzet van alle betrokkenen in het 
gebied nodig. Samenwerking is een sleutelbegrip, voor mosselen en mensen. 
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