
Concept verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
23 april 2010 te Leeuwarden

1. Welkom en agenda
De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen
- Evaluatie bestuurlijke drukte en RCW: de heer Oosterveld licht de vraagstelling toe: "is het 
bestuur efficiënt en effectief? Kan het beter?". De formele opdrachtgever is VROM. De aanleiding is 
de door velen ervaren bestuurlijke drukte. Bureau Berenschot heeft na de interviews en hun analyse 
van de huidige situatie, afgelopen week een eerste rapportage gepresenteerd aan de 
begeleidingsgroep bestaand uit de heren Jorritsma (vz RCW), Derksen (VROM), Hollenga (RCW) en 
Oosterveld (RCW). De kern van de voorstellen is: versterk de regierol van het RCW. 
Aandachtspunten zijn: wat kan er in elkaar geschoven worden, onderscheid feiten en beelden en 
onderscheid bestuur, regie en uitvoering. Voor het voeren van de regie zijn een aantal organen 
nodig. Op allerlei fronten tegelijk veranderingen aanbrengen geeft onrust en stilstand in uitvoering.
De Beheerraad Waddengebied vindt dat de opgave voor het waddengebied en hoe dat met de 
verschillende bestuurlijke organen te faciliteren de invalshoek dient te zijn. Kijk ook naar de 
processen waardoor de bestuurders gevoed worden, die zijn soms wel erg lang en met erg veel 
deelnemers.  De bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het RCW is prima. Ook dient de Beheerraad 
Waddengebied (en het maatschappelijke middenveld) via de uitvoering bij de opgave betrokken te 
worden. De Beheerraad Waddengebied wil graag betrokken worden bij het verdere proces en wil 
daarvoor ook graag het gesprek met het RCW in juli benutten.

- Natura 2000: op www.waddenzee.nl staat nu een uitgebreide beschrijving van het proces, groepen 
en betrokkenen (zie : overheid> beheer> Natura 2000). 

- Visie duurzame visserij: deze wordt op 27 mei aan de minister aangeboden en op 28 mei aan alle 
betrokkenen in het gebied gepresenteerd.

- Voor het gesprek RCW-Beheerraad Waddengebied maken de leden van Beheerraad alsnog ruimte in 
hun agenda's. Het secretariaat gaat aan de slag met de organisatie hiervan.

3. Conceptverslag en actielijst van de Beheerraad van 29-01-10
Conceptverslag: tekstueel en ‘naar aanleiding van’ geen opmerkingen. Het verslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst:
Nr. 42: Evaluatie + projectaanvraag gastheerschap. Dit komt aan de orde bij agendapunt 5.

Nr. 43: Aanvulling van het jaarverslag en jaarplan. De aangevulde stukken zijn naar het RCW van 
1 april 2010 gestuurd. Er waren geen vragen of opmerkingen. 

Nr. 44: Uitwerken en uitvoeren van de voorstellen t.a.v. pilot integraal beheer Razende Bol.
De projectgroep heeft op 7 februari 2010 een aantal afspraken gemaakt voor vervolgacties. De 
uitvoering ligt bij de verschillende partners. Een gezamenlijke handhavingactie in 2010 kampt nog 
met capaciteitsproblemen. Het inplannen van capaciteit vergt tijd. Het onderstreept de noodzaak 
van voorlichting (eerste deel handhavingketen). We moeten werken aan draagvlak bij gebruikers 
vanuit de inhoud.  
Ook afspraak 38 van het Maatregelenprogramma geeft  aan dat we samenhang moeten aanbrengen 
in voorlichting, educatie en handhaving. Het is belangrijk om daarvoor een overall filosofie uit te 
werken.

4. Stand van zaken samenwerking inspecties Waddenzee
Voor dit agendapunt schuift de coördinator SepH Waddenzee, Roland Wijmenga aan.
Toelichting op de notitie "uitgezette lijnen en mijlpalen": Er wordt bekeken of het kustwachtmodel 
( waddenwachtmodel), waarbij bevoegdheden, verantwoordelijkheden en geld bijeen gebracht zijn, 
hier toepasbaar is. Dit is een organisatorische vraag en daarmee wordt niet beoogd om een deel van 
de keten uit het geheel van preventie, voorlichting en opsporing te plaatsen. De heer Oosterveld 
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geeft aan dat er al veel tot stand gebracht is in de verbetering van de samenwerking. Het blijft 
belangrijk om het totale beeld voor ogen te houden, inclusief wat er door anderen gedaan wordt. 
De zaak met de eventuele (maar illegale) mosselzaadtransporten van zuid naar noord is een 
testcase die een zware wissel op de capaciteit van alle betrokken inspecties trekt, maar zeker de 
inzet waard en een inhoudelijke mijlpaal is.
De Beheerraad Waddengebied kan zich vinden in de uitgezette lijn en mijlpalen. Wat er al tot stand 
gebracht is, mag best gezien worden. 

5. Waddenfonds aanvragen 3e tender
- Algemeen. Er zijn veel aanvragen in voorbereiding. Dat maakt het ook makkelijker voor de 
Adviescommissie Waddenfonds om te selecteren. Bedenk dat onderzoek alleen gekoppeld aan 
uitvoering in aanmerking kan komen voor subsidiëring. Denk ook aan tijdig regelen cofinanciering.
De Beheerraad Waddengebied constateert, kijkend naar het totaal, dat er een grote stroom goede 
projecten is, maar dat het wel tijd neemt voordat de gehonoreerde projecten uit de 1e en 2e 
tranche op stoom komen. Qua kasritme zou er dus nog ruimte zijn (in tegenstelling tot het 
verplichtingen ritme). Het is de moeite waard om te  bekijken of het mogelijk is dat er deze 
tranche meer dan 33 miljoen beschikbaar komt om de nu aanwezige energie te benutten en omdat 
er 1 jaar geen tender is opengesteld. 
Actie 45: Contact opnemen met de voorzitter van de regiocommissie Waddenfonds  over het 
beschikbare bedrag voor de 3e tender (voorzitter Beheerraad).

- Projecten. Een aangevuld , maar nog incompleet overzicht, wordt uitgereikt.
Metawad is beperkt tot alleen het Nederlandse deel. 
Dynamiek omvat zowel praktische pilots als wat ervan geleerd kan worden voor elders. 
Deikum en Klutenplas is voor een deel afronding van het eerdere project en deel een aangepaste 
aanvraag van de vorige tender. 
Welkom op 't wad is een project van diverse partijen. De discussie gaat niet over het concept en nut 
van voorlichting maar over de locaties, de plaats in de totale keten en de afstemming met de 
overige activiteiten. LNV geeft een aantal zorgpunten aan: wek geen verkeerde verwachtingen ten 
aanzien van de gesloten gebieden, ook niet als het formeel er net buiten is (zoals Simonszand). 
Bouw monitoring en evaluatie in het project in zodat er bijgestuurd kan worden en zorg voor goede 
afstemming met V&W/RWS. Het is jammer dat er hier geen evaluatie van vorig jaar op tafel ligt.
Monitoring kwelder NFB effect van beheer uit te voeren met verschillende begrazingsregimes. 
Zin in het wad omvat diverse deelprojecten, voornamelijk op het vasteland van het hele 
Nederlandse waddengebied.
Kiek over Diek is de recreatieve ontsluiting van de Groningse waddendijk i.o. beheerders, deel 
binnen-, deel buitendijks. 
Datawarehousing omvat het delen van kennis, ervaring en informatie door de bezoekerscentra.
Energietransitiepark Eemsdelta een onderdeel hiervan is een duurzaamheidmonitor.

6. Trilateraal Waddenzeebeleid
De nieuwe Joint Declaration is breder dan voorheen. Nu is ook klimaat en landschap en 
cultuurhistorie als werkterrein van de samenwerking opgenomen. Ook op het gebied van 
werelderfgoed is vooruitgang. Hamburg vraagt de status aan en Denemarken start een onderzoek. 
Uit de werelderfgoedstatus vloeien aantal opgaven voort: opgaven ten aanzien van de 
vogeltrekroutes, invasieve soorten en duurzaam toerisme. Ook trilateraal onderzoek krijgt een 
nieuwe impuls. Verder is er veel aandacht voor de scheepvaartveiligheid, al blijft dat een lange en 
moeizame weg.
In de nieuwe trilaterale Waddenseaboard (WSB) zijn naast de vertegenwoordiging van de betrokken 
overheden ook aantal adviseurs benoemd. De Nederlandse leden WSB zijn de heer Oosterveld, de 
heer Heijsman, de heer Derksen en mevrouw Schokker-Strampel. De Nederlandse adviseur is de heer 
Verheij. De voorzitter van de WSB brengt eind mei een kennismakingsbezoek aan Nederland. LNV 
organiseert dit. De heer Oosterveld stelt voor daar ook de Beheerraad Waddengebied bij te 
betrekken. Gekoppeld aan het veldbezoek kan wellicht de beheerder van het betreffende gebied, 
namens de Beheerraad Waddengebied, deelnemen. 
Actie 46: Contact opnemen met de heer Baerends (LNV) over betrekken beheerder(s) bij 
veldbezoek  (secretaris). 
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De Beheerraad Waddengebied merkt op dat het jammer is dat terwijl vanuit de 
Werelderfgoedstatus aandacht voor internationale vogeltrekroutes wordt gevraagd, bij het 
Waddenfonds internationale projecten niet ingediend kunnen worden. 
Het ongeluk bij het Great Barrierreef illustreert het gevaar van scheepvaartongelukken (en de 
betrekkelijkheid van regels). Zijn we in het Waddengebied voorbereid op dergelijke ongelukken? 
Wat is er qua bestrijdingsmaterieel en rampenplannen /-organisatie. Graag dit onderwerp een keer 
agenderen. 
Actie 47: Agenderen scheepvaart, rampenplannen en bestrijdingsmaterieel en -organisatie 
(secretaris Beheerraad).

7. Maatregelenprogramma B&O-plan
De secretaris meldt dat er een geactualiseerde versie van het Maatregelenprogramma op www. 
waddenzee.nl staat en verzoekt informatie over start, voortgang en resultaten van projecten die 
bijdragen aan de uitvoering van de afspraken aan haar te melden. 

8. Klimaatbuffer Ameland West
Er is inhoudelijk overeenstemming over en enthousiasme voor de koers. De vraag is echter: hoe 
krijgen we het proces daadwerkelijk op gang. Samen integraal aan het werk gaan, vergt over 
financiële schotten heen stappen. Het Wetterskip Fryslân doet mee omdat het 
compensatiemogelijkheden kan opleveren en heeft zich zeer opgerekt. RWS is erg terughoudend en 
kan alleen meedoen als er een opdracht uit Den Haag ligt. 
Er is een katalysator nodig zoals ook bij de ILG-processen. Wie kan bestuurlijk het proces vlot 
trekken?
Vanuit de Beheerraad Waddengebied wordt aangeraden om te kijken of via het programma Rijke 
Zee de hobbel overwonnen kan worden. Een andere mogelijkheid is wellicht via het RCW thema 
klimaat, gedeputeerde Schokker-Strampel van Fryslân is samen met de heer Heijsman het 
regisseursduo klimaat. SBB gaat met deze suggesties aan het werk.

9. Rondvraag
De voorzitter en leden van de Beheerraad Waddengebied bedanken de heer Oosterveld voor zijn 
inbreng. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen waar nodig, maar heeft ook zijn nek durven 
uitsteken. De heer Oosterveld vond het samenwerken in de Beheerraad Waddengebied een 
waardevolle en leerzame ervaring en adviseert dat samenwerken vooral voort te zetten. De heer 
Olthuis neemt voorlopig zijn waddenzaken op de regionale directie Noord van LNV waar. 
De heer Alblas vraagt of de vergadering van 3 september verzet worden zodat hij wel de 
afgesproken bijdrage kan leveren? Mevrouw Jansen is ook 3 september nog met vakantie.
Actie 48: Bekijken of er een andere datum in ieders agenda in te passen is (secretariaat).

Vergadering van de Beheerraad Waddengebied met het RCW:  1 juli tussen 12.00 en 15.00 uur 
(locatie volgt).
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