
Preambule 
van het Regionaal College Waddengebied bij het rapport

 'Toekomst bestuurlijke organisatie waddengebied' 

In januari van dit jaar  heeft het ministerie van VROM aan Berenschot opdracht gegeven 
om een evaluatie uit te voeren waarbij onderzocht wordt in hoeverre sprake is van een 
effectieve en efficiënte bestuurlijke organisatie om de gewenste beleidsdoelen te bereiken 
en waarbij aanbevelingen worden geformuleerd om te komen tot een meer slagvaardiger, 
doorzichtige, effectieve en efficiënte bestuurlijke organisatie van het waddengebied. Op 1 
juli jl. heeft het RCW met genoegen gesproken over het rapport 'Toekomst bestuurlijke 
organisatie waddengebied'. 

Het doet het RCW goed dat de opgaven die er de komende 10 à 20 jaar voor het gebied 
liggen centraal zijn gesteld voor de inrichting van het bestuur. Op basis hiervan wil het 
Regionaal College Waddengebied zichzelf graag omvormen naar een krachtig Regie 
College Waddengebied met respect voor de democratische legitimering volgens het Huis 
van Thorbecke. 

Het RCW vindt dat bij het nieuwe bestuur  een concentratie moet plaatsvinden van de 
opgaven in het waddengebied om vervolgens de uitvoering van opgaven aan te jagen bij 
betrokken overheidsorganen, belangenorganisaties en bedrijfsleven. In dit kader juicht 
het RCW het instellen van een Forum, zoals voorgesteld door Berenschot, toe. Met het 
instellen van een Forum worden betrekkingen tussen het RCW en belangenorganisaties en 
bedrijfsleven geformaliseerd.

Voor het slagvaardig uitvoeren van de regiefunctie stelt het RCW, in afwijking van 
Berenschot, een RegieCollege Waddengebied voor met zeven zetels: 1 
rijksvertegenwoordiger, 1 burgemeester namens de Waddeneilanden, 1 burgemeester 
namens de Waddenzeekustgemeenten, 1dijkgraaf namens de vier waterschappen en voor 
iedere waddenprovincie 1 gedeputeerde. Met deze bezetting is zowel de regionale 
(financiële) betrokkenheid gegarandeerd en zijn de lijnen naar de democratische organen 
adequaat ingevuld. Aanvullend op het rapport van Berenschot kan bij voornoemde 
samenstelling de Stuurgroep Waddenprovincies worden opgeheven. 

Ook dit RCW kan prima worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, zijnde 
een Commissaris van de Koningin, zoals in het rapport beschreven. Elk lid van het RCW 
krijgt de eindverantwoordelijkheid over een thema. Ieder lid wordt hiervoor adequaat 
ondersteund. Daartoe onderstreept het RCW dat verdere professionalisering van het 
Secretariaat noodzakelijk is. 

Nu het B&O-plan een feit is en daarmee de werkzaamheden van het RCW bepaalt, is de 



behoefte aan adviezen in beleidsvoorbereidende sfeer sterk afgenomen. De bij het RCW 
betrokken overheden zullen naar verwachting geen beroep meer doen op de Raad voor 
de Wadden. Het RCW onderstreept de conclusie ten aanzien van de Waddenacademie dat 
de aansluiting tussen wetenschap en praktijk sterk verbeterd kan worden. Het RCW wil 
hierin een actieve rol vervullen.

Het past bij de regierol van het RCW dat het RCW de minister van VROM zal adviseren 
over de besteding van het Waddenfonds.  Het RCW zal in overleg met VROM met een 
voorstel komen over de organisatie van een objectieve beoordeling passend binnen de 
wet, waarbij de inzet moet zijn de keten sterk te verkorten.

Het RCW kan zich goed vinden in de hoofdlijnen van het rapport. Er zullen ongetwijfeld 
nog discussies op onderdelen plaatsvinden. Bijvoorbeeld als het gaat om de pas 
benoemde Regionale stuurgroep Deltaprogramma Wadden. Op basis van het recent 
verschenen Plan van Aanpak van deze stuurgroep wordt voorgesteld om deze stuurgroep 
vooralsnog te laten bestaan om later nog eens te beoordelen of de taken alsnog bij het 
RCW kunnen worden ondergebracht.

Gezien het feit dat het zwaartepunt van de opgaven in het waddengebied in het thema 
Natuur ligt, vindt het RCW het in de rede liggen dat het rijkscoördinatorschap overgaat 
van VROM naar LNV.

Het RCW stelt voor ten aanzien van de implementatie van de veranderingen zoals 
opgenomen in het rapport (hoofdstuk 4) een tijdelijke stuurgroep te vormen, bestaande 
uit: De heer J. Jorritsma (voorzitter), de heer N. Tilstra (VROM),  de heer J. Verhulst ( LNV), 
mevrouw M. van Kampen (gemeenten), de heer D. Hollenga (provincies) en de heer P. van 
Erkelens (waterschappen).

Met het rapport 'Toekomst bestuurlijke organisatie waddengebied' is er een belangrijke 
stip aan de horizon gekomen.  Een krachtig orgaan met status, zijnde het RegieCollege 
Waddengebied, wil vanuit een inzet bewegen in het hier en nu naar een doel, daar en 
later.
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