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Samenvatting en vooruitblik   
 
 
In antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, 
natuurbeheer en ruimtelijke ordening’ hebben de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M)en de 
Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ)  het Regiecollege Waddengebied (RCW) en de Beheerraad 
verzocht een plan van aanpak op te stellen voor optimalisatie van het beheer in de Waddenzee. Dit Plan 
van Aanpak (de ‘Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee’) is begin juli 2014 aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Voor u ligt hiervan de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage over de eerste periode van 
uitvoering  (juli 2014 – februari 2015). 
 
Met het Plan van Aanpak hebben het RCW en de beheerders in het Waddengebied de ambitie om in 
2018 te werken als één beheerder met één integraal Beheer- en Inrichtingsplan. Daarbij gaat het om alle 
beheeractiviteiten die nodig zijn om de doelen te bereiken: zoals vergunningverlening, handhaving, 
onderhoudsbeheer, herstelmaatregelen, zonering en voorlichting. Door vanuit de bestaande 
bevoegdheden van onderop te werken aan de afstemming en bundeling van beheeractiviteiten willen 
de beheerders stapsgewijs toe werken naar steeds hechtere samenwerkingsverbanden. Dit met de 
intentie om met de bestaande inzet meer te doen. Transparanter naar de bewoners en gebruikers van 
het gebied, efficiënter voor de beheerders en slagvaardiger naar (de doelen voor) het gebied.  
 
Sinds de aanbieding van het Plan van Aanpak in juli 2014 is er veel gebeurd. Deze voortgangsrapportage 
beschrijft de voortgang van de verschillende acties uit de Samenwerkingsagenda.  Hieronder hebben wij 
voor u de ‘highlights’ van de afgelopen maanden per beheerthema samengevat, evenals een doorkijk 
naar 2015. 
 
De Samenwerkingsagenda bevat 24 acties, gebundeld in drie uitwerkingslijnen: 

1. Concrete stappen die we nu kunnen zetten op weg naar zo goed mogelijk gezamenlijk beheer in 
2014/2015 

2. De ontwikkeling van een streefbeeld voor goed beheer in 2018 
3. Het bijeen brengen van de gezamenlijk doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer. 

 
Sommige acties versterken bestaande samenwerkingsinitiatieven, zoals het Actieprogramma 
Vaarrecreatie en de Project Overstijgende Verkenning innovatieve dijken van de waterschappen. Andere 
acties zijn nieuw en zijn met de start van de Samenwerkingsagenda opgezet, zoals het definiëren van 
een basismonitoring voor beleid en beheer in het gebied. 
 
Fysiek beheer - Samenwerking tussen beheerders op kombergingsniveau 
Dienst Landelijk Gebied heeft, samen met beheerders, de beheeropgaven voor tien Nederlandse 
kombergingsgebieden in beeld gebracht. Een komberging is een gebied dat van water wordt voorzien 
door één van de zeegaten. Binnen zo’n komberging is meer ‘eenheid van water’ en ‘eenheid van 
sediment’ dan in de gebieden daarbuiten. 
De samenwerkende terreinbeheerders, verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), hebben  
vervolgens voor drie kombergingen een analyse gemaakt van de ecologische opgave. Ze hebben deze 
opgaven vervolgens met andere beheerders en gebruikers vanuit o.a. de visserij en recreatie besproken 
en vertaald in concrete acties voor verbetering van het beheer.  
 
Binnen het kombergingsgebied Borndiep wordt in 2015 gestart met een gezamenlijke verkenning naar 
mogelijke strategieën om  de toenemende baggerinspanningen te verminderen en tegelijk Ameland 
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duurzaam bereikbaar te houden. De gezamenlijke  verkenning van alternatieven voor de bereikbaarheid 
Holwerd-Ameland is in 2014 opgenomen in een voorstel voor een LIFE-IP aanvraag. Deze aanvraag is 
helaas niet gehonoreerd. Op initiatief van de gemeente Ameland en Rijkswaterstaat wordt nu gewerkt 
aan een Plan van Aanpak voor het Open Planproces vaargeul Holwerd-Ameland. 
 
Naar één gezamenlijk register en portaal voor vergunningverlening  
In 2014 is op Waddenzee.nl een eerste register gepubliceerd met vergunningen vanuit het Ministerie 
van EZ, Rijkswaterstaat en de provincies. Begin 2015 is dit register verder aangevuld. Geïnteresseerden 
vinden er nu een overzicht van vergunningen verleend door 30 bevoegde gezagen op basis van de 
Natuurbeschermings-, Water-, Ontgrondingen-, Visserij- en Omgevingswet. Het register wordt dit 
voorjaar nog uitgebreid met vergunningen verleend op basis van de Wadloopverordening 1996 en de 
Mijnbouwwet. We kijken daarbij ook hoe we het register zo goed mogelijk kunnen ontsluiten voor 
ondernemers. 
 
Een volgende stap, na het opzetten van het register, is het digitaal ontsluiten van de vergunningen en 
achterliggende documenten.  Dit zodanig dat deze vanuit één portaal zijn te raadplegen door 
ondernemers, belangenorganisaties en overheden. In 2015 wordt hiervoor gestart met het op proef 
ontsluiten van relevante ‘metadata’ uit vergunningen verleend op basis van de Natuurbeschermingswet. 
Eind 2015 wordt de aanpak geëvalueerd en worden de uitkomsten van deze pilot gebruikt om een 
portaal te bouwen die het digitaal doorzoeken van vergunningen mogelijk moet maken. Zo kan stap 
voor stap  de afweging worden gemaakt of een verbreding van het portaal naar andere vergunningen in 
het Waddengebied mogelijk en wenselijk is.  
 
Naar één gezamenlijk programma voor toezicht en handhaving 
De handhaving van het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee is uitgewerkt in een Handhavingsplan. De 
uitvoering hiervan is opgenomen in een samen met andere betrokken handhavingsinstanties jaarlijks te 
vernieuwen handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Zodra het Beheerplan Waddenzee Natura 2000 
definitief wordt, wordt het HUP vastgesteld. Het HUP zal dienen als basis voor de handhavingsplannen 
van de verschillende organisaties.  
 
In 2015 verbreden we het HUP tot handhaving integraal. Ook zal het gezamenlijk handhavingsoverleg 
over opsporing en toezicht dit jaar voor het eerst plaatsvinden, en zullen we komen tot 
samenwerkingsafspraken en stroomlijnen van procedures met de Regionale Uitvoeringsdiensten. In 
2015 worden meerdere gezamenlijke handhavingsacties voorbereid.  
Ook hebben in 2014 dertien gemeenten rond de Waddenzee samen een gezamenlijk 
beheersverordening Waddenzee en Noordzee opgesteld. In plaats van dertien bestemmingsplannen is 
er straks sprake van  één beheersverordening. 
 
Naar één herstelprogramma voor het Waddengebied 
In 2010 is gestart met het  Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Medio oktober 2014 heeft de 
Staatssecretaris van EZ beslist over het continueren van PRW als tijdelijk programma t/m 2018. Tegelijk 
is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Beheerplan N2000 voor de 
Waddenzee. Het beheerplan is in oktober 2014 in ontwerp gepubliceerd, en bevat eveneens voorstellen 
voor herstelprojecten. Ook vanuit de waterkwaliteitsopgave Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn voor de 
nieuwe periode 2015-2021 voorstellen ontwikkeld. In de afgelopen jaren zijn de opgaven vanuit PRW, 
KRW en N2000 nadrukkelijk met elkaar afgestemd. Vanaf 2015 zullen de maatregelen vanuit N2000 en 
KRW en de inspanningen vanuit PRW in een jaarlijks gezamenlijk uitvoeringsagenda verder worden 
afgestemd en gepresenteerd. 
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In 2014 is vanuit de waterschappen met alle partijen in het gebied gewerkt aan het selecteren en verder 
uitwerken van zeven pilots voor innovatieve dijkconcepten. Na besluitvorming over de financiering van 
de pilots start de daadwerkelijke uitvoering medio 2015. 
 
Ook starten we dit jaar met een verkenning van het minimale procesgerichte onderzoek dat 
noodzakelijk is om optredende morfologische veranderingen zo goed mogelijk aan oorzaken te kunnen 
koppelen. 
 
Naar een gezamenlijke basismonitoring en ontsluiting 
De samenhang tussen de monitoringsprogramma’s in het Waddengebied kan versterkt worden. Daarbij 
is ook vraag in hoeverre  bestaande monitoringsprogramma’s nog steeds optimaal zijn ingericht als 
informatiebron voor goed beheer. Essentieel is dat er bij de verschillende partijen die zijn betrokken bij 
de monitoring in het Waddengebied een eensluidend beeld bestaat over welke basismonitoring 
noodzakelijk is voor goed beheer en beleid van het Waddengebied. 
 
In 2014 heeft de Waddenacademie hiertoe in opdracht van Rijkswaterstaat een concept-
intentieverklaring voor basismonitoring opgesteld, vast te stellen met de NAM, Groningen Seaports, 
Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenacademie, Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat en de provincies 
Noord-Holland, Fryslân en Groningen. In deze verklaring worden de uitgangspunten van basismonitoring 
voor goed beheer van de Waddenzee vastgelegd, inclusief de benodigde stappen om te komen tot 
uitvoering.  Op 21 mei 2015 wordt deze  Intentieverklaring naar verwachting getekend. Inmiddels is 
gestart met het opzetten van het Plan  van Aanpak voor de verdere uitvoering. 
 
Zonering en geleiding 
In het Actieprogramma Vaarrecreatie zijn in 2013 afspraken gemaakt tussen recreatie-organisaties, 
overheden en terreinbeheerders over de wijze van zonering en geleiding van de vaarrecreatie in de 
Waddenzee. In 2014 is gestart met de uitvoering. Begin 2015 is de vernieuwde Erecode voor 
vaarrecreanten gelanceerd. Ook zijn hotspot-pilots gekozen, waarin men ervaring opdoet met het 
samenwerken in natuur- en recreatiebeheer en gastheerschap. Daarnaast wordt dynamische zonering 
(flexibele omgang met gesloten gebieden) verkend en geïmplementeerd en komt er een 
monitoringsplan. 
 
Promotie, voorlichting, educatie Werelderfgoed 
In 2014 is de gezamenlijke (trilaterale) duurzame toerisme strategie Werelderfgoed vastgesteld en 
ondertekend door de gezamenlijke overheden, NGO’s en recreatieorganisaties. Er is een aanjager 
Werelderfgoed aangesteld die concrete activiteiten vanuit deze strategie uitvoert. In opdracht van het 
Ministerie van EZ is vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee verkend in hoeverre een 
programmatische aanpak meerwaarde kan geven aan bestaande initiatieven. Hiertoe is het aanbod op 
het gebied van voorlichting, educatie en toerisme langs de waddenkust geïnventariseerd, en een eerste 
denktank bijeengebracht (ondernemers, overheden, natuurorganisaties). Gelijktijdig hebben gesprekken 
plaatsgevonden met ondernemers, terreinbeheerders en marketingorganisaties. 
 
In afstemming met de bestaande initiatieven van provincies, marketingorganisaties, de huidige 
activiteiten van de coördinator Werelderfgoed en  trilaterale activiteiten wordt in 2015 gekeken hoe een 
meer gezamenlijke programmatische aansturing mogelijk is vanuit de verschillende betrokken partijen.  
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Incidenten- en calamiteitenbestrijding 
Er is al sinds de jaren ’90 sprake van samenwerking bij rampen en incidentbestrijding in de Waddenzee. 
Na de oprichting van de Veiligheidsregio’s in 2010 is verkend hoe deze samenwerking kon worden 
versterkt. De aanbevelingen die uit deze verkenning voortkwamen zijn in de daaropvolgende jaren 
geïmplementeerd. In 2013 vond een externe evaluatie plaats. Er bleek dat de samenwerking goed is 
opgezet, en dat het nu gaat om het onderhouden hiervan. De aanbevelingen van de evaluatie zijn deels 
al opgepakt, en worden deels verwerkt in gezamenlijke oefenplannen. Ook zijn de aanbevelingen 
verwerkt in het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 onder verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk 
Wadden Overleg van de drie Veiligheidsregio’s, aangevuld met Rijkswaterstaat en adviseurs. Daarbij ligt 
het accent op de operationele samenwerking. Het Meerjarenplan wordt naar verwachting in het 
Bestuurlijk Wadden Overleg van juni 2015 vastgesteld. 
 
Binnen het kader van Veiligheid bieden, veiligheid krijgen (VBVK)- Aanbevelingen voor een ‘plus’ op de 
oliebestrijding in Eems en Waddenzee’  is in 2014 een start gemaakt met de implementatie van het 
Ecologische spoorboekje oliebestrijding Waddenzee (ESB), waarbij afspraken worden gemaakt met 
terreinbeheerders over het bestrijden en opruimen in de Waddenzee.  
 
Naar een gezamenlijk Streefbeeld voor beheer 
Op 5 februari gingen zestig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere 
beheerders van het Waddengebied in gesprek over de vraag; hoe te werken als één beheerder in 2018, 
en hoe daar te komen. Dit leverde verscheidene korte- en lange termijnadviezen op die als input worden 
gebruikt voor het op te stellen streefbeeld beheer.  
Voor de actie over het streefbeeld beheer raadplegen we later dit jaar bewoners en gebruikers. Vóór het 
einde van het jaar verwerken we de input van beheerders, gebruikers en bewoners in een streefbeeld 
beheer.  
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1. Inleiding 
 

Deze voortgangsrapportage beschrijft de ontwikkeling en voortgang van acties op weg naar beter 
beheer van de Waddenzee in de periode juli 2014 – februari 2015, voor zover de Samenwerkingsagenda 
Beheer Waddenzee hierbij betrokken is. 

Aanleiding 
Het Plan van Aanpak Verbetering Beheer Waddenzee, ook wel Samenwerkingsagenda Beheer 
Waddenzee, is het antwoord op het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) ‘Waddengebied: 
natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De Rekenkamer constateert dat met name 
beheer en monitoring beter kunnen. Doordat er veel beheerders actief zijn in het Waddengebied (13) is 
de afstemming en uitwisseling van informatie vaak niet goed en wordt er niet doelmatig gewerkt. 
Doordat er niet één natuurbeheerder voor het gebied is, wordt de uitvoering van het Waddenbeleid 
volgens de rekenkamer niet consequent en eenduidig gemonitord en geëvalueerd. De AR beveelt aan 
een overzichtelijke bestuurlijke situatie in het Waddengebied te creëren waarin verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn verdeeld over de bestuurslagen en waarin controles en verantwoording efficiënt zijn 
geregeld.  
 
Op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de Staatssecretaris van Economische  
Zaken (EZ) hebben het Regiecollege Waddengebied (RCW)  en de Beheerraad met de betrokken 
beheerders een Plan van Aanpak (ook wel ‘Samenwerkingsagenda’) opgesteld om te komen tot betere 
samenwerking. Zij hadden de uitgangspunten hiervoor al in 2013 vastgelegd in de notitie: ‘Samen meer 
doen’. De bewindspersonen hebben de Samenwerkingsagenda op 2 juli 2014 aangeboden aan de 
Tweede Kamer.  

Uitgangspunten en afbakening 
Uitgaande van de beleidsdoelen vanuit de PKB/Structuurvisie voor het Waddengebied en provinciale 
doelen, zoals vastgelegd in de nota Wadden van Allure, werken we in de Samenwerkingsagenda, vanuit 
de volgende uitgangspunten: 

 We gaan zoeken naar meer samenhang in beheer als zijnde één beheerder 

 We gaan direct aan de slag met concrete stappen 

 We beginnen bij beheer en niet bij beleid en organisatie 

 We betrekken beheerders en inwoners in de Wadden nadrukkelijk bij het ontwikkelen van meer 
samenhang en streefbeelden 

 De taakverdeling in beleid en beheer voor de Wadden stellen we nu niet ter discussie. 
 
Daarbij noemen we beheer: “alle activiteiten die gedaan worden om de doelen van het 
Waddenzeebeleid te halen”. We onderscheiden daarbij 8 activiteiten binnen de beheerketen voor de 
Waddenzee: 
 

1. Fysiek beheer/onderhoud 
2. Vergunningverlening 
3. Toezicht en handhaving 
4. Herstel en ontwikkeling 
5. Monitoring en onderzoek 
6. Zonering en geleiding 
7. Promotie, voorlichting en educatie Werelderfgoed 
8. Incidentenbestrijding en calamiteiten 
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Geografisch is de Samenwerkingsagenda beperkt tot het PKB-gebied Waddenzee, maar we nemen de 
randen van het Wad mee. Daar waar sprake is van ‘externe’ werking van beheeractiviteiten op de 
doelen van het PKB-gebied worden deze beheeractiviteiten meegenomen.  
 
De beheerders willen in 2018 werken als zijnde één beheerder, met één integraal en operationeel 
Beheer- en Inrichtingsplan als basis. Aan de ene kant moet daarbij van onderop worden gewerkt aan 
meer samenwerking. Aan de andere kant is het verhelderen van ‘hoe willen we samen werken’ 
(streefbeeld proces) en ‘welke doelen houden we samen aan’ (streefbeeld inhoud) van belang. 
Uitgangspunt is te denken vanuit het dagelijkse werk. De Samenwerkingsagenda bevat daarom drie 
uitwerkingslijnen:  
 

1. Concrete stappen die we nu kunnen zetten op weg naar zo goed mogelijk gezamenlijk beheer in 
2014/2015 e.v.; 

2. De ontwikkeling van een streefbeeld voor goed beheer in 2018; en  
3. Het bijeen brengen van de gezamenlijk doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer. 

 
We hebben de concrete stappen voor verbetering van het beheer geformuleerd  aan de hand van een 
‘samenwerkingsladder’. 

 De onderste sport van de ladder is die waarbij iedere organisatie zijn eigen activiteiten doet, 
zonder noemenswaardige afstemming met overige organisaties. 

 De volgende sport is die waarbij informeel wordt afgestemd tussen organisaties. 

 De volgende sport is het komen tot een – extra - gezamenlijk plan, dan wel het aanstellen van – 
een extra - gezamenlijke coördinator. 

 De volgende sport is die waarbij een – extra - organisatie wordt opgericht voor afstemming, 
zonder overdracht van bevoegdheden en zonder gezamenlijk plan en gezamenlijk werknemers. 

 De bovenste sport is het komen tot integratie van plannen en gezamenlijke inzet van personeel 
voor eigen en gezamenlijke doelen. 
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Samengevat 
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2. Stand van zaken acties 

2.1 Uitwerkingslijn 1: Stappen in 2014 op weg naar zo goed mogelijk 
gezamenlijk beheer  

 
In uitwerkingslijn 1 van de Samenwerkingsagenda hebben we ervoor gekozen om in 2014 ‘van onderop’ 
per activiteit van beheer de samenwerkingsacties te definiëren en uit te voeren. Uitgangspunt was dat 
er op het operationele niveau aan het eind van 2014 zichtbare stappen zouden zijn gerealiseerd. Dit als 
eerste belangrijke stap, om daar waar verschillende partijen dezelfde activiteiten in het gebied 
uitvoeren, deze op elkaar te stemmen.  
  
Fysiek beheer 

 
Een komberging is een gebied dat van water wordt voorzien door één van de zeegaten. Binnen zo’n 
komberging is meer ‘eenheid van water’ en ‘eenheid van sediment’ dan in de gebieden daarbuiten. In 
opdracht van de Beheerraad heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) begin 2014 samen met de 
beheerders in werksessies de beheeropgaven voor de tien kombergingsgebieden van de Nederlandse 
Waddenzee geïnventariseerd. 
 
 

 
 

 
In vervolg hierop heeft de Coalitie Wadden Natuurlijk1  voor drie clusters van kombergingen (zie 
bovenstaande figuur, v.l.n.r. Marsdiep/Vlie, Borndiep en Lauwers/Schild/Uithuizerwad/Rottums) de 
gezamenlijke beheeropgaven vastgesteld en vertaald in praktische adviezen voor verbetering. Zij doen 
dit in nauwe samenwerking met de Waddenunit en Rijkswaterstaat, maar ook samen met 
buren/eigenaren zoals de Vereniging van Oevereigenaren, en vertegenwoordigers uit de visserij en 
recreatie. Ook door deze partijen vindt immers fysiek beheer plaats zoals vaargeulbeheer, 
waterkwaliteitsbeheer en het beheer van de mosselkweekpercelen.  
 
Na het uitwerken van het plan van aanpak zijn ecologische analyses (quickscans) van de gebieden 
gemaakt, en zijn voor twee (clusters) kombergingen werkateliers met medegebruikers georganiseerd.  

                                                           
1
 In de Coalitie werken samen: Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It 

Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
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Op basis van dit werkatelier en eerdere aanbevelingen heeft de Coalitie in december 2014 een analyse-
en adviesnota met actiepunten voor 2015 opgesteld: ‘Advies verbetering beheer Waddenzee vanuit 
Actie 2 ‘pilots fysiek beheer’’. Het gaat zowel om verbeterpunten voor inhoudelijke beheeropgaven in 
het algemeen (o.a. communicatie naar gebruikers), als fysieke verbeterpunten per komberging in 2015, 
en aanbevelingen voor de andere sporen in de Samenwerkingsagenda. 
 
Vanaf 2015 gaan we aan de slag met de verbeterpunten. Tegelijk werkt de Coalitie Wadden Natuurlijk 
de aanpak voor andere kombergingsgebieden verder uit. 
 

 
 
Een derde actie in het cluster fysiek beheer betreft het Open planproces vaargeul Holwerd en Ameland. 
Deze vergt zeer veel onderhoud. Voor de toekomst willen partijen daarom verkennen op welke wijze dit 
vaargeulonderhoud verminderd kan worden, terwijl de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Er wordt 
samengewerkt in een integraal open planproces waarin alle initiatieven in beeld worden gebracht om 
Ameland duurzaam bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat heeft deze verkenning eind 2014 opgenomen 
in een Life-IP subsidieaanvraag. Deze aanvraag is helaas niet gehonoreerd. Desondanks hebben de 
gemeente Ameland en Rijkswaterstaat recentelijk overlegd en werken zij nu aan een plan van aanpak. 
 
Door de dynamiek van de Waddenzee dreigen de geulen, inclusief de vaargeulen die nodig zijn voor 
bereikbaarheid van de eilanden, negatieve effecten te ontwikkelen op veiligheid en stabiliteit van dijken. 
Door systeemgerichte morfologische kennisontwikkeling willen we in samenwerking meer zicht krijgen 
op deze dynamiek, om zo beter gesteld te staan voor negatieve effecten ervan voor de gebruiksfuncties 
scheepvaart en veiligheid. Deze actie start in 2015.  
 

Vergunningverlening 
 

Vanuit ondernemers, belangenorganisaties is de  wens om een totaalbeeld te hebben van alle 
activiteiten en ingrepen die in de Waddenzee plaatsvinden. De vergunningen daarvoor worden verleend 
door gemeenten, provincies, waterschappen, het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. 
Wat betreft de gemeenten en provincies vindt een deel van de vergunningverlening plaats in de 
regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). De Minister van IenM en de Staatssecretaris van EZ hebben 
daarom een vergunningenregister in de Tweede Kamer toegezegd. 
 
In 2014 is een eerste register met vergunningen ingevolge de Natuurbeschermingswet op Waddenzee.nl 
gepubliceerd vanuit het Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat en de provincies. Begin 2015 is dit register 
verder aangevuld. . Geïnteresseerden vinden er nu een overzicht van vergunningen verleend door 30 
bevoegde gezagen op basis van de Natuurbeschermings-, Water-, Ontgrondingen-, Visserij- en 
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Omgevingswet. Het register wordt dit voorjaar nog uitgebreid met vergunningen verleend op basis van 
de Wadloopverordening 1996 en de Mijnbouwwet. De informatie over vergunningverlening (en breder) 
wordt gewaarborgd in een nieuw genomen besluit over Waddenzee.nl. We kijken daarbij ook hoe we 
het register zo goed mogelijk kunnen ontsluiten voor ondernemers. 
 
Voor de opbouw van het register is gekozen voor een gefaseerde opbouw. Zo worden bestuurlijke 
rechtsoordelen (voor handelingen die niet vergunningplichtig zijn) en privaatrechtelijke overeenkomsten 
in dit stadium niet opgenomen in het register.   
 
Een volgende stap, na het opzetten van het register, is het digitaal ontsluiten van de vergunningen en 
achterliggende documenten. Zodanig dat deze vanuit één portaal zijn te raadplegen door ondernemers, 
belangenorganisaties en overheden. In 2015 wordt hiervoor gestart met vergunningen verleend op basis 
van de Natuurbeschermingswet. Per activiteit worden voor een aantal vergunningen bij het betreffende 
bevoegde gezag de verleende vergunning, de bijlage en de passende beoordeling opgevraagd en wordt 
een lijst met te ontsluiten data vastgesteld. Vervolgens worden de vergunningen, bijlagen en passende 
beoordelingen getoetst op de toepassing van de metadata. De uitkomsten van deze pilot worden 
vervolgens gebruikt om een portal te bouwen die het digitaal doorzoeken van vergunningen mogelijk 
moet maken. 
 

Eind 2015 worden beide bovengenoemde acties geëvalueerd. In de evaluatie zal worden gekeken welke 
inspanningen de bouw van het vergunningenregister heeft gekost en hoe vaak het is geraadpleegd. Zo 
kan stap voor stap -afhankelijk van de meerwaarde ten opzichte van de inspanningen - de afweging 
worden gemaakt of een verbreding van het register mogelijk en wenselijk is (naar andere wetgeving, 
privaatrechtelijke vergunningen, vergunningsvrije handelingen, voortoets, vergunningaanvragen). 
Bovendien zal op basis van de pilot worden geëvalueerd of het mogelijk is om een meer volledig portaal 
te bouwen.  
 

Rijkswaterstaat heeft bij de verschillende partijen verkend hoe de informatievoorziening over o.a. 
vergunningverlening verbeterd kan worden. Vervolgens is met de beheerders van Waddenzee.nl 
gekeken hoe dit op Waddenzee.nl kan worden verwerkt. Inmiddels is hier een vergunningenregister 
ontsloten; in de toekomst volgt mogelijk nog een portaal voor vergunningverlening.  
 
In de Samenwerkingsagenda bestaat de ambitie om samen te werken als één beheerder, dus ook met 
één communicatiekanaal. Onder leiding van Rijkswaterstaat  wordt dit voorjaar een besluit genomen 
over het meerjarenplan voor de website. Volgens dit besluit zal de structuur van de website worden 
aangepast om de twee doelgroepen, waddenprofessionals en toeristen/gebruikers, gerichter informatie 
te bieden. Ook komt er meer focus op Werelderfgoed en beleving. Naast de informatie en gegevens 
over vergunningen zullen ook gegevens over monitoring worden ontsloten. Alle onderwerpen uit de 
samenwerkingsagenda krijgen een plek op waddenzee.nl. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld handhaving, 
rampenbestrijding e.d. 
 
Toezicht en handhaving 

 
Bij handhaving en toezicht gaat het om een breed pakket van proactieve, preventieve en repressieve 
instrumenten. Handhavende partijen zijn Rijkswaterstaat, de Waddenunit (EZ), provincies, gemeenten, 
terreinbeheerders, politie, douane en Koninklijke Marechaussee. Het beheerplan Natura 2000 
Waddenzee geeft de handhavingssamenwerking een stevige impuls. Eén van de acties op het gebied van 
toezicht en handhaving heeft als doel om, op basis van een gezamenlijk vast te stellen handhavingsplan, 
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een jaarlijks gezamenlijk handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Beheerplan Natura2000 
Waddenzee en Noordzeekustzone op te stellen. Dit HUP dient dan als basis voor de handhavingsplannen 
van de verschillende organisaties (in plaats van andersom).  
 
Eind 2014 is het gezamenlijke  HUP in ontwerp vastgesteld. Zodra het Beheerplan Waddenzee Natura 
2000 definitief wordt, wordt het HUP vastgesteld.  Daarnaast zijn mede op verzoek van de Beheerraad 
voor 2015 gezamenlijke handhavingsacties benoemd. Het streven is om komend jaar de 
prioriteitsstelling meer leidend te laten zijn voor het gezamenlijke HUP en de individuele werkplannen.  
 
In aanvulling hierop is het streven om te komen tot één gezamenlijk handhavingsoverleg opsporing en 
toezicht. Hierin gaan de overleggen van Wadden Informatie Knooppunt (WIK); Samenwerking Inspectie 
Waddenzee (SIW), BTR binnenvaarttoezicht en Seaport Waddenzee samen. De afgelopen jaren is hard 
gewerkt om de structuur rond de verschillende handhavingsthema’s te stroomlijnen en het aantal 
overleggen te reduceren. Verbeterde afstemming heeft ook geleid tot een betere samenwerking 
landelijk en regionaal bij het bepalen van de prioriteiten. De bedoeling is in 2015 nog verder te 
harmoniseren door de twee bestaande nautische overleggen te combineren.  
Begin september heeft een eerste gesprek tussen SIW, BTR-overleg (binnenvaarttoezicht) en Seaport 
Waddenzee-overleg plaatsgevonden. Het eerste gezamenlijk handhavingsoverleg vindt plaats in het 
voorjaar van 2015.  
 

Een derde actie op het gebied van handhaving en toezicht betreft het komen tot 
samenwerkingsafspraken en stroomlijnen van procedures met de (nieuw ingestelde) Regionale 
Uitvoeringsdiensten in Groningen, Fryslân en Noord-Holland-Noord. Zij zijn verantwoordelijk voor een 
deel van de vergunningverlening van gemeenten en provincies, toezicht en handhaving op het gebied 
van milieu. Deze actie moet nog in belangrijke mate worden opgepakt. 
 

Herstel en ontwikkeling 

 

In 2010 is gestart met het  Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Medio oktober 2014 heeft de 
Staatssecretaris van Economische Zaken beslist over het continueren van PRW als tijdelijk programma 
t/m 2018. Tegelijk is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Beheerplan N2000 
voor de Waddenzee. Het beheerplan is in oktober 2014 in ontwerp gepubliceerd. In het beheerplan 
N2000 Waddenzee worden voorstellen gedaan voor herstelprojecten. Ook vanuit de 
waterkwaliteitsopgave KRW zijn voor de nieuwe periode 2015-2021 voorstellen ontwikkeld.  
 
De opgaven vanuit N2000 en KRW zijn in ontwerp bekend. Met de doorstart van PRW zullen de 
ontwikkeltrajecten vanuit PRW de komende maanden worden herijkt. Vanaf 2015 zullen de maatregelen 
vanuit N2000 en KRW en de inspanningen vanuit PRW in een jaarlijks gezamenlijk 
uitvoeringsprogramma verder worden afgestemd en gepresenteerd. 
 

In 2014 zijn de waterschappen gestart met het uitvoeren van de Project-Overstijgende Verkenning 
Waddenzeedijken (POV-W). De POV-W maakt deel uit van het nieuwe Hoogwaterbeschermings- 
programma (nHWBP). Doel is te komen tot concepten voor innovatieve dijken voor de verschillende 
trajecten langs dijkring 6. Daarbij kan het gaan om productinnovaties (in de aanleg en het onderhoud 
van de dijk) en om procesinnovaties, bijvoorbeeld in relatie tot het beheer van vooroevers en kwelders.. 
In 2014 zijn mogelijke pilots verzameld en tot uitgewerkt  beoordeeld. Hieruit kwam een selecte groep 
‘kansrijke’ oplossingen. Na besluitvorming over de financiering van de pilots start de daadwerkelijke 
uitvoering medio 2015. 
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Monitoring en onderzoek 

 
Monitoring is van belang om te kunnen vaststellen in hoeverre beheermaatregelen effectief en efficiënt 
zijn. Tegelijk worden de resultaten van monitoring ingezet voor ‘early-warning’, waardoor 
ontwikkelingen tijdig kunnen worden bijgestuurd vanuit het beheer of beleid. Ook zijn 
monitoringsactiviteiten veelal onderdeel van (inter)nationale afspraken rond het behoud van 
natuurwaarden.  
 
De samenhang tussen de monitoringsprogramma’s in het Waddengebied kan versterkt worden. Daarbij 
is ook vraag in hoeverre  bestaande monitoringsprogramma’s nog steeds optimaal zijn ingericht als 
informatiebron voor goed beheer. Essentieel dat er bij de verschillende partijen die zijn betrokken bij de 
monitoring in het Waddengebied een eensluidend beeld bestaat over welke basismonitoring 
noodzakelijk is voor goed beheer van het Waddengebied. Met Rijkswaterstaat als trekker en de 
Waddenacademie als ‘duwer’ is het initiatief genomen om te komen tot een intentieverklaring 
basismonitoring tussen de NAM, Groningen Seaports, Coalitie Wadden Natuurlijk, Waddenacademie, 
Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Holland, Fryslân en 
Groningen. In deze verklaring worden de uitgangspunten van basismonitoring voor goed beheer van de 
Waddenzee, inclusief de financiële borging ervan, vastgelegd. Het streven is deze intentieverklaring eind 
mei gezamenlijk vast te stellen. Tegelijk wordt nu  gewerkt aan een Plan van Uitvoering (gereed medio 
2015), waarin de benodigde  stappen om de komen tot een gezamenlijke basismonitoring worden 
uitgewerkt. 
 
De partijen streven ernaar om uiterlijk 1 juni 2016 tot een samenwerkingsovereenkomst (convenant) te 
komen waarin onder meer is opgenomen:  

 een overzicht van de basismonitoring (bijvoorbeeld meet- en analyseprotocollen, begrenzing 
geografisch meetgebied, data ontsluiting); 

 een plan voor financiering (o.a. op basis van kosten/baten analyses); en 

 een omschrijving van bijdragen en rollen van de samenwerkende partijen. 
 

Zonering en geleiding  

 

Om de meest kwetsbare gebieden op de Waddenzee te beschermen worden gebieden op grond van art. 
20 van de Natuurbeschermingswet geheel of gedeeltelijk afgesloten of zijn deze gebieden alleen onder 
bepaalde voorwaarden te betreden. In januari 2014 hebben de Waddenprovincies (Fryslân, Groningen 
en Noord-Holland), natuurorganisaties, de watersportsector, havengemeenten, het Miniserie van EZ en 
Rijkswaterstaat een gezamenlijk 'Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee' vastgesteld. Doel van het 
programma is om de balans tussen natuur en vaarrecreatie te versterken. Mede door actiever in te 
spelen op de actuele situatie ter plaatse op het Wad door een meer flexibele openstelling en sluiting van 
gebieden mogelijk te maken, mits de natuur dat toelaat. Hiervoor wordt in het kader van het actieplan 
een nadere verkenning van de (on)mogelijkheden van deze zogenaamde ‘dynamische zonering’ 
uitgevoerd.  
 
Het programma is naar tevredenheid van betrokken partijen in uitvoering. Zo is de Erecode voor 
wadliefhebbers geactualiseerd, zijn er pilots gestart voor trainingen op het gebied van gastheerschap, en 
ligt er een concept voor dynamische zonering. De uitvoering wordt in opdracht van de provincies 
getrokken vanuit het Programma naar een Rijke Waddenzee. Deelnemende organisaties zijn naast de 
provincies, Waddenunit (EZ), CWN en Wadvaarders/NL Watersportbond. 
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In 2015 verkennen de provincies de noodzaak en wenselijkheid van verbetering van het beheer voor 
overige (recreatie) activiteiten waarbij ‘zonering en geleiding’ een rol speelt (specifiek o.a. snelvaart, 
wadlopen). Concrete vraag daarbij is of zonering en geleiding voor deze activiteiten vanuit de bestaande 
beleidskaders en samenwerkingsafspraken op dit moment voldoende zijn geregeld, of dat er nog 
mogelijkheden liggen voor verbetering. 
 

Promotie, voorlichting en educatie 

 
Goed beheer betekent dat de Waddenzee als één Werelderfgoed wordt gepromoot. Tijdens de 
trilaterale conferentie in Denemarken is de gezamenlijke duurzame toerisme strategie Werelderfgoed 
vastgesteld en ondertekend door de gezamenlijke overheden, NGO’s en recreatie-organisaties. Vanuit 
het coördinatorschap Werelderfgoed voert de ‘aanjager Werelderfgoed’ concrete activiteiten uit, zoals 
de productie van een ‘toolbox’ Werelderfgoed, bebording, eenduidige marketing, etc. Uiteindelijk doel is 
te komen tot een grotere coördinatie binnen een aantal activiteiten rondom Werelderfgoed. 
 
De trilaterale Duurzaam Toerisme Strategie voor Werelderfgoed Waddenzee bevat veel handvatten om 
voor de toekomst te komen tot een betere kwaliteit van het toerisme. De uitvoering van de strategie is 
echter, behalve de werkzaamheden van de coördinator werelderfgoed, nog niet verankerd. Daarnaast 
zijn er steeds meer excursies, activiteiten en festivals, etc.  Er zijn veel samenwerkingsverbanden, maar 
zeker niet Waddenbreed. Ook op het gebied van marketing wordt het gebied niet als één 
Werelderfgoed in de markt gezet.  
 
In opdracht van het Ministerie van EZ is in 2014 door het Programma naar een Rijke Waddenzee een 
verkenning uitgevoerd in hoeverre via een programmatische aanpak meerwaarde kan worden gegeven 
aan deze initiatieven. Daarbij is  het bestaande aanbod op het gebied van voorlichting, educatie en 
toerisme langs de waddenkust geïnventariseerd, en gesproken met (ondernemers, overheden, 
natuurorganisaties, marketingorganisaties hoe het ‘merk’ Waddenzee Werelderfgoed beter benut kan 
worden, zowel vanuit de bewoners van het gebied als vanuit toerisme. Begin 2015 wordt gewerkt aan 
het verder uitwerken van een programmatische aanpak voor de beleving van het Werelderfgoed 
Waddengebied, mede op basis van de bestaande initiatieven die nu reeds vanuit provincies, 
terreinbeheerders en trilateraal worden opgezet. 
 
Incidenten en calamiteitenbestrijding 
 
De ondiepe geulen, droogvallende platen en slikkige delen van de Waddenzee maken oliebestrijding in 
dit gebied tot een complexe zaak. Bovendien is soms maar één getij de tijd om grote ecologische schade 
te voorkomen. Door samenwerking kan de oliebestrijding op de Waddenzee verder worden verbeterd. 
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Verspreiding van een olievlek na 36 uur 
 
In 2011 hebben de Waddenvereniging, Rijkswaterstaat en Groningen Seaports  de rapportage 
‘Veiligheid bieden, Veiligheid krijgen (VBVK)- Aanbevelingen voor een ‘plus’ op de oliebestrijding in 
Eems en Waddenzee’ uitgebracht. Begin 2014 heeft Rijkswaterstaat een programma opgesteld voor de 
implementatie van de aanbevelingen. Zo ook voor de implementatie van het Ecologische spoorboekje 
Waddenzee (ESB), een gedetailleerde handleiding voor het bestrijden en opruimen van olie in het 
Waddengebied. Met de terreinbeheerders is gesproken over de vertaling van het ESB naar de praktijk, 
en zijn voor hen opleidingsdagen georganiseerd.  
 
Begin 2015 zijn voor twee gebieden pilots georganiseerd om de concept inzetplannen (draaiboeken met 
afspraken over hoe te handelen en oefenen, verantwoordelijkheden en financiën) van de 
terreinbeheerders gezamenlijk verder in te vullen. Op basis van de resultaten van deze pilots wordt een 
plan van aanpak opgesteld om verdere stappen in de implementatie te realiseren. Er komen uiteindelijk 
inzetplannen voor 12 van de 17 gebieden. Ook komt er een praktijkoefening.  
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2.2 Uitwerkingslijn 2: Naar een streefbeeld goed beheer in 2018 
 
Met de Samenwerkingsagenda hebben de beheerders de ambitie om in 2018 te werken als één 
beheerder met één integraal Beheer- en Inrichtingsplan. In het verlengde van de stappen op weg naar 
zo goed mogelijk gezamenlijk beheer in uitwerkingslijn 1 ligt daarom uitwerkingslijn 2: naar een 
streefbeeld voor goed beheer. Hierin bepalen we van onderop samen wat het uiteindelijk streefbeeld is 
waar we naar toe gaan werken. De voorstellen voor verbetering worden vanuit de huidige 
organisatiestructuren ter hand genomen.  
 
Na overleg met de trekkers van de Samenwerkingsagenda is besloten hiertoe een werkconferentie te 
organiseren. Op 5 februari spraken zestig beheerders tijdens deze conferentie met elkaar over hoe vanaf 
2018 te werken als één beheerder.  
 

 
 
De belangrijkste oogst van de dag was misschien wel het goede gesprek met elkaar. Daarnaast kwamen 
uit de groepsgesprekken verschillende adviezen naar voren. Een aantal hiervan stonden al in de 
samenwerkingsagenda, maar er waren ook een aantal nieuwkomers.  Na rangschikking werden vijf 
adviezen beoordeeld als belangrijkst, namelijk: 
 

1. Het kustwachtmodel (veel bevoegde gezagen, één uitvoering en één begroting);  
2. Eén loket waar je binnenkomt (kan virtueel, telefoon);  
3. Gebruikers en inwoners betrekken (bij beleid en bij beheer);  
4. Natuurkeuze waarmaken (doelen van PKB); en  
5. Juiste eigenaar van de Waddenzee (gat in verantwoordelijkheden?).  

 
De beheerders hebben deze adviezen per cluster van beheeractiviteiten verwerkt in korte- en lange 
termijnacties. Deze worden dit voorjaar teruggekoppeld naar de trekkers van de andere acties. Medio 
2015 raadplegen we bewoners en gebruikers. Deze informatie samen dient als basis voor het 
streefbeeld beheer op te leveren eind 2015. 
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2.3 Uitwerkingslijn 3: Doelen en verantwoordelijkheden als basis voor beheer 
 

De derde uitwerkingslijn van de samenwerkingsagenda gaat over het streefbeeld voor beleid (het wat) 
waar we naartoe werken. Het gaat er hierbij om de doelen en verantwoordelijkheden scherper in beeld 
te krijgen, als basis voor de Beheeragenda Wadden.  
 
In het kader van het opstellen van de Samenwerkingsagenda zijn in 2014 de doelen vanuit de Derde 
Nota Waddenzee in beeld gebracht. In de in 2014 vastgestelde  interprovinciale visie ‘Wadden van Allure 
zijn de provinciale ambities in beeld gebracht.  Conform de aanbevelingen van de Algemene 
Rekenkamer zullen de resterende rijksambities in de komende periode worden geformuleerd in het 
verlengde van de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee. 
 
Zodra de streefbeelden bekend zijn, willen we gedegen gezamenlijke voorlichting over doelen, plannen 
en beheer. Ze moeten breed beschikbaar en steeds in discussie zijn voor alle betrokkenen bij de 
Wadden. De discussie over de manier van informeren op www.waddenzee.nl wordt nu gevoerd. Begin 
2015 volgt een keuze uit verschillende scenario’s. De bedoeling is om op de homepage de doelgroepen 
(waddenprofessionals en geïnteresseerde burgers/ toeristen) beiden toegang te bieden tot de voor hen 
relevante informatie. Voor de waddenprofessionals is de samenwerkingsagenda hiervoor uitgangspunt. 
Voor de geïnteresseerde burgers/toeristen wordt ingezet op promotie van het gebied en 
waddenbeleving. 
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3. Organisatie 
 

Het RCW hecht aan een stevige regie op de uitvoering van de Samenwerkingsagenda. Daartoe is vanuit 
de leden van het RCW een Opdrachtgeverscollectief  Beheer Waddenzee (OBW) gevormd. De taak van 
het OBW is: 
 
- uitvoering doen geven aan het Plan van Aanpak  
- bewaken van de opdracht van de Bestuurders, c.q. de bewindslieden en het RCW 
- toetsen van de voortgang en de kwaliteit 
- toezicht houden op de organisatie, sturen op de raakvlakken, samenhang bewaken 
- beoordelen van de inzet van de middelen. 
 
De leden van het opdrachtgeverscollectief fungeren als opdrachtgever voor de verschillende acties. Het 
voorzitterschap van het Opdrachtgeverscollectief is de Hoofd Ingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat 
Noord Nederland. Daarnaast zijn vanuit de beheerders vertegenwoordigd:  de regio-ambassadeur van 
het Ministerie van Economische Zaken, de  gedeputeerde van de provincie Groningen namens de 
Waddenprovincies en de  directeur Grote Wateren van Staatsbosbeheer namens de terreinbeheerders 
in de Coalitie Wadden Natuurlijk. Het RCW hecht aan een goede betrokkenheid van de vaste wal- en 
eilandgemeenten bij de uitwerking van de acties rond beheer. Gemeenten ontvangen daartoe een 
‘standing invitation’ voor het Opdrachtgeverscollectief. Het secretariaat van de Samenwerkingsagenda is 
belegd bij het secretariaat van de Beheerraad.  
 
Het Opdrachtgeverscollectief heeft het mandaat binnen de scope van het Plan van Aanpak beslissingen 
te nemen en bij te sturen. Aanvullingen of veranderingen n de Samenwerkingsagenda worden 
voorgelegd aan het RCW. De Beheerraad fungeert als inhoudelijk klankbord voor de opdrachtgevers en 
trekkers van de acties uit de Samenwerkingsagenda. 
 
Uitvoering, sturing en afstemming in de SWA 
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Voortgang en rapportage 
 
Het Plan van Aanpak is in juni 2014 afgerond en met advies naar de beide bewindslieden gestuurd. Deze 
hebben het Plan met begeleidend schrijven in juli jl. doorgeleid naar de Tweede Kamer. 
 
Het Opdrachtgeverscollectief informeert het RCW in ieder geval halfjaarlijks over de voortgang. In de 
brief aan de TK hebben de bewindslieden aangegeven dat het OBW vanaf begin 2015 jaarlijks een 
voortgangsrapportage opstelt, waarmee het OBW via het RCW verantwoording aflegt. Hierin wordt een 
overzicht gegeven van de vorderingen van de projecten in het licht van de doelstelling om in 2018 te 
werken als één beheerder. 
 
In 2016 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie zal door de voorzitter van het RCW 
en de voorzitter van het OBW worden aangestuurd. 


