
 

 

 
 
 
 

Schriftelijke vergadering Omgevingsberaad 4 juni 2020 
 
 
 

Vanwege het vervallen van de vergadering van 4 juni is besloten een informatiebrief naar 

alle deelnemers van het OBW te sturen. Hieronder volgt de tekst.  

 

 

 

 

 

Aan: het Omgevingsberaad Waddengebied 

 

 

Leeuwarden 4 juni 2020 

 
 
 
 

Geachte deelnemers aan het overleg van het Omgevingsberaad Waddengebied, 

 

 

Met deze brief informeer ik u over de Toogdag, kennisontwikkeling, de datum van onze 

internationale reis van volgend jaar en achtergrondinformatie over vormgeving van de 

nieuwe website. Bijgevoegd vindt u het verslag van 15 mei jongstleden.  

 

Toogdag 

De Toogdag vindt op woensdag 18 november plaats in Groningen. Beide ministers 

hebben inmiddels aangegeven te komen. Ik vraag u deze dag in uw agenda te 

reserveren. 

 

Als gevolg van de coronacrisis zal deze bijeenkomst anders verlopen dan in eerste 

instantie voorgesteld. Voor de Toogdag worden de leden van het Bestuurlijk Overleg 

Waddengebied, het dagelijks bestuur van het Waddenfonds, de beide directeuren van de 

beheerautoriteit Waddenzee en de leden van het Omgevingsberaad fysiek uitgenodigd. 

Afhankelijk van de dan geldende regels wordt gekeken of het uitnodigingsbeleid breder 

kan worden. De netwerkfunctie van de Toogdag is ook belangrijk en dat is bij deze 

beperkte bijeenkomst minder het geval. 

   

Goed nieuws is dat iedereen de bijeenkomst digitaal kan volgen. Ook fijn is dat het 

Omgevingsberaad Waddengebied deze dag samen met het Waddenfonds organiseert. 

Door deze samenwerking kan een breder publiek worden bereikt.  

 

Het doel van de dag is een boeiende uitzending te maken met interessante interviews, 

discussies, informatiefilmpjes en veel meer.  Aan de orde komen diverse onderwerpen als 

“hoe zijn de eerste ervaringen met de nieuwe overlegstructuur, hoe verder met het 

Waddenfonds, hoe uitvoering te geven aan de gebiedsagenda”.   

Het programma zal vrolijk eindigen met de ondertekening van de Intentieverklaring voor 

de gebiedsagenda. De rode draad in het programma zijn de jongeren. Naast serieuze 

inhoudelijke thema’s is er ook ruimte voor cultuur en gewoon genieten. Het Waddenfonds 

zal die dag ook nog specifieke digitale discussies organiseren. 



 

 

  

Kennisontwikkeling 

In de vergadering van 11 maart jl. is kort toegelicht dat er een verkenning plaats vindt 

naar de duurzame borging van de kennishuishouding door het Waddenfonds. Het 

eindrapport van deze verkenning “Waddenkennis sturen op kennis en 

kennisinfrastructuur voor de Waddenzee en het Waddengebied” is op 27 maart 

besproken in het algemeen bestuur van het Waddenfonds en is hier als bijlage 

toegevoegd. 

 

In het rapport wordt het conceptueel model geschetst met als voorstel dat het Bestuurlijk 

Overleg Waddengebied de rol krijgt als opdrachtgever van de kennisagenda, zoals ook 

opgenomen is in het concept van de Agenda voor het Waddengebied 2050. In dit model 

wordt een meerjarig kennisprogramma over (inter)nationaal fundamenteel en 

prakrijkgericht onderzoek, educatie, voorlichting en bewustwording, onder regie van een 

kennisregisseur (van wie de precieze situering nader moet worden onderzocht), met het 

Omgevingsberaad Waddengebied voorbereid.  

 

De aanbeveling zoals in het eindrapport geformuleerd is om het conceptueel model nader 

uit te werken en te operationaliseren zodat per 1 januari 2021, binnen de contouren van 

het conceptueel model, een start wordt gemaakt met een duurzame kennishuishouding 

van het Waddengebied. Deze nadere uitwerking zal worden uitgevoerd door Caspar van 

den Berg, hoogleraar Global and Local governance van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Werkbezoek Duitse Wadden in 2021 

Zoals aangegeven in onze startvergadering vind ik het internationale aspect van het 

Waddengebied van groot belang. We delen het gebied met Duitsland en Denemarken. 

We kunnen van elkaar leren, maar het is ook goed elkaar te kennen. Reden voor mij om 

volgend jaar een 2-daagse reis met het Omgevingsberaad naar het Duitse deel van het 

waddengebied te organiseren. Wilt u daarom 20 en 21 mei 2021 alvast in uw agenda’s 

noteren?  

 

 

Huisstijl en de website van het Omgevingsberaad 

We hebben het afgelopen jaar een vliegende start gemaakt met het Omgevingsberaad 

Waddengebied. Hierbij hoort een huisstijl met een eigentijdse look. Een huisstijl 

waarmee we ons onderscheiden. De dynamiek, de beweging van het water, de vormen 

van de geulen en golven (en waterspetters) komen in de vormgeving en kleur blauw 

terug. Naast blauw is ook rood dominant. Rood staat voor dynamiek en de activiteiten 

van mensen in het Waddengebied. Onze huisstijl is ontwikkeld door Annelies Ruesink. Zij 

werkt als vormgever bij de Provincie Fryslan.  

  

Sinds vorige week is het Omgevingsberaad Waddengebied op internet te vinden. Onze 

site is ondergebracht op Waddenzee.nl. Naast algemene informatie over het 

Omgevingsberaad, de leden en deelnemers van het beraad en contactinformatie, worden 

onze adviezen daar ook gepubliceerd. Hieronder vindt u de link naar de site. Neem 

gerust een kijkje:  

https://www.waddenzee.nl/overheid/omgevingsberaad-waddengebied  

 

 

Tot slot 

Ik wens u een goede zomer toe en hoop u op 17 september weer in goede gezondheid te 

treffen. 

 

 

Hoogachtend,  

https://www.waddenzee.nl/overheid/omgevingsberaad-waddengebied


 

 

 

 

 

 

drs. A.A.M. Brok 

voorzitter Omgevingsberaad Waddengebied 
 


