
   

   

 

Kort verslag startvergadering Omgevingsberaad Waddengebied 

Datum:  Donderdag 30 januari 2020 
Tijdstip:   14.00 – 15.15 uur 

Locatie:   Huis voor de Wadden, Leeuwarden 
 

In deze bijeenkomst maken de leden van het Omgevingsberaad Waddengebied kennis 

met elkaar en worden er afspraken gemaakt over de samenwerking. 

Er wordt ingegaan op de gevoelens die leven bij de partijen in het Omgevingsberaad 

Waddengebied. De partijen verenigd in CWN hebben in het najaar van 2019 per brief hun 

bezwaren over de nieuwe wijze van samenwerking in het Waddengebied kenbaar 

gemaakt. De voorzitter van het Omgevingsberaad roept op om er met z’n allen een 

succes van te maken. Verder wijst hij op de toezeggingen van beide ministers in het 

Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Beide ministers hebben aangeven het 

Omgevingsberaad Waddengebied te benutten als voorportaal voor BOW.   

CWN geeft daarop een korte toelichting op de brief die zij aan de ministers van I&W en 

LNV stuurden. Partijen verenigd in CWN geven in de vergadering aan dat zij hebben 

besloten toch zitting te nemen in het Omgevingsberaad. Over een jaar bekijkt CWN 

(samen met de andere stakeholders) op basis van de eerste ervaringen of hun in de brief 

uitgesproken zorg terecht is. CWN vraagt aan partijen in het Omgevingsberaad om 

samen het goede te doen voor de Waddenzee en de natuur van het waddengebied.  

Een belangrijk document dat aan de orde komt is het startdocument van het 

Omgevingsberaad. Dit  startdocument is gekoppeld aan het Werkplan 2020. Leden van 

het Omgevingsberaad Waddengebied zijn in grote lijnen akkoord met het Werkplan 2020. 

Het werkplan bevat onder andere het vergaderreglement van het beraad. Tijdens de 

vergadering worden hier een aantal opmerkingen over gemaakt. Deze opmerkingen 

neemt de secretaris mee in de aangepaste versie van het Werkplan 2020. Het stuk komt 

in de vergadering van 11 maart 2020 opnieuw op de agenda. 

Het programma voor het werkbezoek van het Omgevingsberaad aan Ameland op 

woensdag 19 februari 2020 komt aan de orde. Samenwerking wordt voor de ochtend 

geagendeerd en ’s middags staat het onderwerp duurzaamheid en energieopwekking op 

en rond Ameland op de agenda. 

Het Ministerie van LNV laat weten dat de namen van de twee directeuren van de nieuwe 

Beheerautoriteit volgende week bekend worden gemaakt.  

Het ministerie van I&W wil de Agenda voor het Waddengebied 2050 zo snel mogelijk 

afronden. Het ministerie heeft de voorzitter van het Omgevingsberaad daarom gevraagd 

een rondje te maken langs alle betrokken partijen. Het ministerie verwacht voor de 

zomer te kunnen starten met de formele inspraakronde.   

 


