
Samenvatting concept verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
3 december 2010 te Leeuwarden

1. Welkom
De voorzitter heet de heren Verhulst en Laansma welkom. De heren Kuiper en Sijpkens zijn vanwege 
de sneeuwsituatie niet aanwezig, de heer Noorman is verhinderd wegens andere verplichtingen.

2. Mededelingen
- De minister van I&M heeft het RCW gevraagd een stuurgroep in te stellen voor de uitwerking 
van het advies toekomst bestuurlijke organisatie en te rapporteren voor maart 2011. De Stuurgroep 
bestaat uit de heren Jorritsma, Van Erkelens, Hollinga, Verhulst, Ten Velden en De Hoop en 
mevrouw van Kampen. De Stuurgroep is op 1 december jl. voor de eerste keer bijeen geweest. 
- Henk Middendorp is bij het Waterdistrict Waddenzee benoemd als projectleider samenwerkende 
inspecties. Doel is een stroomversnelling naar één inspectie. 
- De BAKR (Beheer advies commissie Rottum) heeft een nieuwe beheerregeling vastgesteld.

3. Programma "naar een Rijke Waddenzee"
De heer Laansma geeft aan de hand van een kaart toelichting op de rode draad van het cluster 
randen van het Wad (zie bijlage). Er zijn 45 projecten gedetecteerd die bijdragen aan één van de 
programmadoelen: zoet-zout overgangen, biodiversiteit, zandtoevoer. Vanuit het programma kan 
men op verschillende manieren aan de projecten bijdragen. 
Vragen aan de Beheerraad zijn: heeft u aanvullingen op de inventarisatie, op welke gebieden ziet u 
kansen, waar kunnen we elkaar ondersteunen en versterken. 
- Toewerken naar "Duinen natuurlijk" is ook een basisidee van de Beheerraad, dit is ook 

besproken met het RCW. Het is heel belangrijk om daar zorgvuldig over te communiceren 
ten behoeve van het draagvlak en onderzoek en om pilots uit te voeren. 

- Breng de ecologische doelen in bij de besluitvorming over de Afsluitdijk, maar maak wel 
tempo. Er gaan al stemmen op dat het een kale variant wordt. Er moet ruimte voor de 
extra’s open gehouden worden, pleiten voor " no regret" maatregelen is goede spoor. 

- Bij kwelderbeheer bedenken wat je uitgangspunt is: cultuurhistorie of natuurlijke 
processen. Ontwikkel daar een visie op als PRW. 

- Er komt steeds meer nadruk op beheervraagstukken (van beleidsvorming naar uitvoering) 
dat beheer moet wel geborgd. Dit moet ook in kader van PRW uitgewerkt worden. 

- Bevorder draagvlak bij de bevolking, belangrijk bij vraagstukken rond dijkverzwaring.

4. Integraal beheer 
a. lessen uit de beheergeschiedenis van Griend.
De heer Alblas geeft een beeld van de plagen en zegeningen die in de beheergeschiedenis van 
Griend een rol hebben gespeeld. En van de ontwikkeling die ook in het beheer van 
Natuurmonumenten heeft plaatsgevonden (presentatie los bijgevoegd).
Hierin zijn verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal en mondiaal) te onderscheiden en er is 
met wisselende partners samengewerkt. 
Onderstaande lessen en vragen zijn tijdens de presentatie besproken: 

• wanneer grijp je in en waar kan je invloed op uitoefenen,
• wat bescherm je, wil je beschermen, kan je beschermen(abiotiek, biotiek of 

cultuurhistorie) en hoe verhoudt zich dat tot het omringende gebied,
• wat zijn de ontwikkelingen in het omringende gebied, bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de 

morfologie,
• welk gebied moet je beheren om de waarden die je wilt beschermen veilig te stellen (alleen 

de hvp of het broedgebied of ook het omringend voedselgebied),
• welke invloed heb je op vergunningverlening (bijvoorbeeld voor kokkelvisserij),
• een gebied als Griend kan je niet beheren los van de omgeving,
• als beheerder moet je integraal denken en werken,
• partners zijn belangrijk.

De voorzitter bedankt de heer Alblas voor zijn bijzonder leerzame presentatie over het beheer van 
Griend. Het zet ons aan het denken over beheer, de rol en (on)mogelijkheden van beheerders.
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Vanwege tijd wordt besloten agenda punt 4 b de volgende vergadering te behandelen.

5. Doelen 2011
1. Ambitie komende periode

• Focus op aansluiting bij het RCW als bestuurlijk (regie) niveau. Dat betekent o.a. de 
adviesrol naar het RCW beter vorm geven. Dit gaat er wel vanuit dat er behoefte aan advies 
is. De uitwerking van de adviezen bestuurlijke organisatie is ook belangrijk voor de rol van 
de Beheerraad.

• Visie op en inhoud van beheer en financiering van beheer operationaliseren. Waar moet 
beheer(der) over gaan. Dit is een nadere invulling van het toekomstbeeld integraal beheer. 
Hiervoor een werkgroep aan de slag zetten.

• Afstemming tussen verschillende beheerdoelen realiseren. Op de punten waar de 
beheerders onderling afspraken kunnen maken, kan en moet dit gebeuren.

• Beheer van het natte wad stimuleren. Dit is voor de regionale overheden een relatief nieuw 
onderdeel. Dit moeten we creatief en gezamenlijk oppakken.

• Concrete onderwerpen zoals kwelderbeheer in de beheerraad oppakken. Lijnen voor 
uitvoering vaststellen.

2. Doelen en onderwerpen voor 2011
- Lessen trekken uit integraal beheer trajecten en pilot Razende Bol en deze implementeren in 
praktijk elders.
- Bijdragen aan een goede operationele paragraaf beheer in het Natura 2000 beheerplan     
  Waddengebied.
- Mede uitwerking geven aan de paragraaf beheer in het programma Naar een rijke Waddenzee. 
- Resultaten van 3e tender Waddenfonds evalueren ten behoeve van een volgend ronde en 
  uitvoeringsprogramma. 
- Uitgangspunten en doelstelling van kwelderbeheer verhelderen. 
- Een pilot integraal beheer voor een geheel kombergingsgebied (Fryske Gea maakt voorstel).
Actie 49: voorstel maken pilot integraal beheer kombergingsgebied (Fryske Gea).
Actie 50: opstellen concept jaarplan 2011voor vergadering februari (secretaris).

6. Conceptverslag en actielijst Beheerraad d.d.23-04-2010
De heer Boon meldt dat het ministerie van VROM (nu I&M) de subsidieaanvraag voor de 
klimaatbuffer ZW Ameland heeft gehonoreerd.
Het verslag wordt vastgesteld. De acties zijn alle uitgevoerd.

7. Verslag overleg RCW-Beheerraad d.d. 01-07-2010
Naar aanleiding van het verslag van het overleg met het RCW benadrukt de heer Hosper dat door 
uitbreiding van kwelders de Waddenzee niet kleiner wordt als het gaat om ontpoldering. Vergroten 
van het kwelderareaal is een beleidsdoel.

8. Rondvraag
De heer Alblas meldt dat op Schiermonnikoog de eerste wintersporters zijn gearriveerd.
De secretaris meldt dat het vergaderschema 2011 vastgesteld is: 
vrijdag 11 februari 2011,
vrijdag 20 mei 2011,
vrijdag 23 september 2011,
en vrijdag 9 december 2011.

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering. 
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