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Informatietour 'Leven in de Wadden" afgerond. 

Data voor behandeling 
Voor de behandeling van het B&O-plan deel A en het bijbehorend convenant in de verschillende algemene 
besturen zijn inmiddels onderstaande data bekend: 

Kansen op de kaart 
De deelnemers aan de informatiebijeenkomsten gaven de leden en medewerkers van het RCW hun 
ideeën mee over de kansen voor een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied via een “kanskaart”. 
De Kaart van Kansen werkte duidelijk als inspiratiebron.  

De deelnemers zien kansen op het gebied van visserij voor kleinschalige visafslagen en afzet bij lokale 
horeca. Op het gebied van toerisme signaleert men kansen voor ontwikkeling door gezamenlijke promotie 
van eilanden en vaste wal en door het benutten van elkaars kennis en ervaring op dit gebied. In de 
combinatie van kleinschaligheid en kwaliteit zien raads- en statenleden voor de recreanten, de 
ondernemers en de Waddenzee muziek. Er liggen ook verschillende mogelijkheden en kansen op het 
gebied van energieopwekking en -besparing. Op de waddeneilanden staat zelfvoorziening op gebied van 
energie hoog op de agenda.  

Al deze suggesties worden betrokken bij het concretiseren van de Afspraken en Agenda van het B&O-plan 
in het Maatregelenprogramma, deel C van het B&O-plan. Dat is de volgende stap, van plan naar praktijk. 
Een stap waarin overheden samen met de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan de slag 
gaan.  

Veelgestelde vragen 
Veelgestelde vragen tijdens de informatiebijeenkomsten over het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan deel A, Léven in de Wadden. 

Duitsland en Denemarken zijn niet direct 
bij het opstellen van dit plan betrokken. 
Het plan strookt uiteraard wel met het 
gezamenlijk waddenbeleid dat met deze 
landen samen wordt gevoerd. Het 
internationale Waddenzeesecretariaat 
volgt het proces van dit plan met 
belangstelling, want ook de 
beleidsontwikkeling in trilateraal verband 
staat niet stil.  

Wanneer is deel B van het B&O-plan klaar? 

Deel B omvat een reeks van plannen variërend van de beheerplannen Kaderrichtlijn Water en 
Natura 2000 tot het convenant Vaarrecreatie en bestemmingsplannen. Een aantal daarvan moet 
op een vastgestelde termijn klaar zijn, zoals de beheerplannen Kaderrichtlijn Water in 2010 en 
Natura 2000 in 2011. Voor andere plannen, zoals nieuwe bestemmingsplannen Waddenzee is dat 
niet aan te geven.  

Betekent het B&O-plan deel A nieuwe regelgeving? 

Het B&O-plan deel A brengt geen beperkingen of regelgeving met zich mee. Alle overheden 
houden hun eigen bevoegdheden. Het plan brengt juist kansen in beeld en dichterbij.  

Wat betekent B&O-plan deel A voor het kleinschalig historisch medegebruik? 

Dit plan heeft geen effecten op het kleinschalig historisch medegebruik.  

Wisseling van de wacht 
In de vergadering van december 2008 heeft het RCW afscheid genomen van mevr. J. Geldorp-Pantekoek, 
de burgemeester van Texel. Zij wordt in het RCW opgevolgd door de dhr. P. Scheffer, de burgemeester 
van Harlingen. Hij behartigt de portefeuilles Duurzame Economische Ontwikkeling en Recreatie. 

Waddentoogdag 2009 
Noteert u de datum van de komende Waddentoogdag, 30 mei, alvast in uw agenda? 

Datum Besluit
Gemeenteraad van Texel 27 januari Akkoord

Statencommissie Noord Holland 23 februari
Staten van Fryslan 22 april

Op 5 januari is op Texel de informatietour over het Beheer en 
Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan) deel A voorlopig 
afgerond. Na de startbijeenkomst in Leeuwarden is op alle vijf de 
waddeneilanden en op vier plaatsen aan de vaste wal informatie 
over het concept plan aan raadsleden, statenleden en belangstel-
lenden van verschillende organisaties gegeven.

Het B&O-plan deel A en het bijbehorend convenant voor de uitvoe-
ring wordt de komende maanden voorgelegd aan alle raden, staten, 
waterschapsbesturen en departementen ter instemming.

Het door alle overheden gezamenlijk ontwikkelde B&O-plan 
inspireert al tot gedachten over één gezamenlijk nieuw bestem-
mingsplan Waddenzee van de gemeenten en een gezamenlijk 
optrekken door de provincies ten behoeve van vertaling naar hun 
verschillende structuurvisies. 

In hoeverre zijn Duitsland en Denemarken bij het 
opstellen van "Leven in de Wadden " betrokken?
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