
Regionaal College Waddengebied
donderdag 2 oktober 2008
13.00 – 16.30 uur
Huis voor de Wadden te Leeuwarden 

Definitieve agenda

1. Opening 
 
2. Inspraak en informatieve presentaties

a. Onderzoek Integrale verbetering Afsluitdijk
De Afsluitdijk moet worden opgeknapt om ook in de toekomst voldoende veiligheid te 
bieden. Het rijk kijkt met provincies, gemeenten en bedrijfsleven of die opknapbeurt te 
combineren is met andere initiatieven. Conform de Watervisie wordt de vraag "kan er meer 
met de Afsluitdijk?" beantwoord.
In een korte presentatie worden proces en stand van zaken toegelicht. De bespreking richt 
zich op de betrokkenheid van de RCW-partijen en de kansen voor de Waddenzee. 

3. Portefeuilleonderwerpen:

a. Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (deel A)
− Ter vaststelling.

∗ De route naar de instemming van het B&O-plan Waddengebied deel A door 
raden, staten en waterschapsbesturen.

∗ De voorgestelde communicatieactiviteiten. Het RCW stelt het daarvoor 
gevraagde budget ter beschikking. 

− Ter bespreking
∗ Het concept-instemmingsconvenant en de aanbiedingsnotitie. Het RCW 

mandateert de regiegroep om de stukken definitief te maken en gereed te 
maken voor verzending.

b. Beheer-  en Ontwikkelingsplan Waddengebied (deel B): KRW en Natura 2000
− ter bespreking.

Het RCW wordt gevraagd om opmerkingen en aandachtspunten bij het concept van 
het deel A van het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren in te brengen. De 
heer Vrugt, landelijke projectleider van het nieuwe BPRW, zal vooraf een korte 
presentatie geven over het plan.

c. Natuur: geen bijzonderheden.



d. Veiligheid, inspectie en handhaving
− Project Versterking samenwerking inspectiediensten Waddenzee (V-SIW).

Ter vaststelling. 
Het RCW wordt gevraagd in te stemmen met het aangevulde projectplan (dat 
inhoudelijk niet is veranderd) en kennis te nemen van de stand van zaken van het 
project. Verder wordt het RCW gevraagd in te stemmen met de voorgestelde vier 
deelprojecten, inclusief de daarin opgenomen prioritering.

e. Internationale aspecten: geen bijzonderheden.

f. Waddenfonds
− ter informatie. 

De regiocommissie Waddenfonds brengt verslag uit van haar werkzaamheden t.a.v. 
de eerste tender van het Waddenfonds. Vanuit haar eigen evaluatie geeft zij een 
aantal aanbevelingen voor het vervolg. Het RCW ontvangt het verslag ter informatie.
 

g. Kennis: geen bijzonderheden. 
h. Duurzame economische ontwikkeling:: geen bijzonderheden.
i. Militaire aspecten: geen bijzonderheden.

j. Recreatie
− ter informatie.

Het RCW wordt gevraagd het halfjaarverslag van de periode van 1 januari tot 1 juli 
2008 van de programmamanager Convenant Vaarrecreatie Waddenzee en het verslag 
van het overleg regisseurs Recreatie en Toerisme van donderdag 28 augustus ter 
kennisneming aan te nemen. Het halfjaarverslag wordt op waddenzee.nl 
gepubliceerd.

k. Visserij:  geen bijzonderheden.

4. Overige onderwerpen

a. Afhandeling voorzittersbrief
− Ter vaststelling.

Het RCW besluit dat het traject van instemming met "het RCW nieuwe stijl ", zoals 
beschreven in de voorzittersbrief van juni 2006 en voorgelegd aan alle partners, positief 
afgerond is met de instemming van een ruime meerderheid.  Hiermee is de "nieuwe Stijl" 
vastgesteld.  

b. Begroting RCW 2009
− Ter vaststelling.

Het RCW wordt gevraagd het jaarplan en de begroting van 2009 vast te stellen.

c. Regeling financiële verhoudingen tussen RCW en de provincie Fryslân.
− Ter vaststelling.

Instemmen met de Regeling, met dien verstande dat de regeling te zijner tijd, indien 
nodig, wordt aangepast aan de uitkomst van de discussie over de kostenverdeling 
van het RCW tussen rijk en regio.
 



d. Ingekomen en verzonden stukken
Ter informatie: het overzicht van de ingekomen en verzonden stukken is bij de agenda 
gevoegd.

5. De verslagen van de vergaderingen van 9 en 26 juni 2008
Ter vaststelling: de conceptverslagen zijn bij de agenda gevoegd.
Tevens zijn de aantekeningen van de informele bijeenkomst op 26 juni bij de agenda gevoegd.

6. Rondvraag en mededelingen

7. sluiting


