
   

   

 

Verslag vergadering Omgevingsberaad Waddengebied 

Datum:  Donderdag 11 maart 2020 

Tijdstip:   13.00 uur – 15.00 uur 

Locatie:   Huis voor de Wadden, Leeuwarden 

 

De twee directeuren van de nieuwe Beheerautoriteit houden een korte inleiding over hun 

verwachtingen. Ze werken vanuit de uitgangspunten van de Samenwerking Beheer 

Waddenzee ‘samen te werken als waren we één beheerder’. De directeuren spreken 

uitdrukkelijk uit dat het niet de bedoeling is dat beheertaken van de beheerders worden 

overgenomen. Het gaat vooral om stimulering en bevordering van de samenwerking 

tussen beheerders.  

Het werkbezoek van het Omgevingsberaad Waddengebied aan Ameland op 19 februari 

was geslaagd. Vooral de twee inhoudelijke presentaties (Duurzaam Ameland en 

SeaQurrent) waren erg leerzaam.   

De vertegenwoordiger namens de sector recreatie en toerisme meldt dat er hard gewerkt 

wordt om de gebruikers én de aanbieders van deze sector zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen. Hiervoor wordt onder andere het TOW (Toeristisch Overleg 

Waddenzeegebied) omgebouwd tot een platform voor recreatie en toerisme.  

Vorig jaar is een onderzoek gestart naar de ecologische gevolgen van de overboord 

geslagen zeecontainers van het containerschip MSC ZOE op de natuurwaarden van het 

Waddengebied. Met de opdrachtgever van dit onderzoek, Rijkswaterstaat, is afgesproken 

dat de resultaten van dit onderzoek in het Omgevingsberaad Waddengebied worden 

besproken.  

Het werkplan 2020 is door de leden van het Omgevingsberaad Waddengebied 

vastgesteld. Het komt op de agenda van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) 

waar het vastgesteld moet worden.  

Er wordt gesproken over de kennishuishouding voor de Wadden. Trilateraal is de 

afgelopen tijd bekeken welke kennis beschikbaar is. Het Waddenfonds is ook bezig met 

kennishuishouding. In de Agenda voor het Waddengebied komt een kennisparagraaf. In 

het Omgevingsberaad Waddengebied is afgesproken dat er een verkennend gesprek 

komt tussen het Waddenfonds, Waddenacademie en de projectleider van de Agenda voor 

het Waddengebied om te kijken of er mogelijkheden zijn deze kennis te verbreden en 

wellicht zaken gezamenlijk op te pakken en/of te combineren.  

Verder is gesproken over het advies dat het Omgevingsberaad Waddengebied uit gaat 

brengen over de Agenda voor het Waddengebied 2050. Hiervoor wordt in mei een extra 

vergadering gepland. De projectleider heeft tijdens de vergadering een presentatie 

gehouden over de meest actuele situatie rond deze agenda en over de versie die er nu 

ligt. De leden van het Omgevingsberaad zijn onder de indruk van wat er tot nu toe 

allemaal is gebeurd en hoe de agenda er nu uitziet. Het is een beter, leesbaarder en 

toegankelijker stuk geworden. Alle zaken rondom het Wad hebben er een plek in 

gekregen. Belangrijk is wel dat er meerdere keuzes worden gemaakt. Het herstel van de 

Waddenzee en het verantwoord laten plaatsvinden van (economische) activiteiten zijn 

belangrijke punten voor de leden van het Omgevingsberaad Waddengebied.  

 


