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Agenda Vergadering Beheerraad Waddengebied 
 
op : 15 mei 2013 
van : 14:30 – ca. 16:00 
in      :  Provinciehuis GRONINGEN, adres: http://bit.ly/12TIu2h  
zaal   : F313             

Het postadres is:  
Postbus 2003 
8901 JA Leeuwarden 

 
 
Agenda  
 
1. Welkom en vaststellen agenda  
 
 
TER INFORMATIE 
 
2. Mededelingen vanuit de organisaties algemeen 

 Voortgang vergunningentraject zoutwinning: mondeling toelichting J. Verhulst 

 Concept-nota van bevindingen ‘ruimtelijke inrichting’- gebiedsstudie Waddengebied (AR).  
Het rapport van de Algemene Rekenkamer is nog niet gereed. Er wordt nu nog gewerkt aan 
afronding van de Nota van bevindingen. De  Rekenkamer maakt de definitieve nota van 
bevindingen niet openbaar. De definitieve nota vormt de basis voor een bestuurlijk rapport 
aan de Tweede Kamer.  Het is nu nog niet bekend welke onderwerpen uit de conceptnota 
van bevindingen worden meegenomen in het conceptrapport. De planning is dat voor de 
zomervakantie, in juli, een conceptrapport aan de minister van I&M en EZ wordt voorgelegd 
voor bestuurlijke hoor- en wederhoor. Deze bestuurlijke reactie van de ministers wordt 
opgenomen in het bestuurlijk rapport.  De publicatie is gepland in oktober 2013. 

 Terugkoppeling trilateraal werkbezoek Westerheven: zie Bijlage 1: Verslag Trilaterale 
Workshop. 

 Jaarverslag 2012 Programma naar een Rijke Waddenzee: Ter kennisname reeds 
toegezonden: http://bit.ly/ZQbdQ9 ) 

 Algemeen Overleg Wadden t.a.v. beheer (mondelinge toelichting) 

 Uitwerking Pact van Rede: het voortgangsverslag is nog niet beschikbaar 

 Interprovinciale Waddenvisie: op 7 mei is het voorontwerp  van de Interprovinciale 
Waddenvisie ter consultatie naar de verschillende betrokkenen in het Waddengebied 
gezonden. Evt. reacties kunnen t/m 7 juni schriftelijk worden ingezonden. Na afronding van 
de reacties op het voorontwerp stellen de colleges van GS het concept op 25/6 vast. Eind 
2013 zal dan de visie door de drie PSen worden vastgesteld. 

 ... 
 

 
3. Voortgang lopende beheerkwesties (ter kennisname) 

 

 Ecologisch spoorboekje oliebestrijding 
RWS maakt op dit moment in het traject zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren 
om het Ecologisch Spoorboekje te communiceren naar de relevante personen en instanties. 
Inmiddels is ook een projectleider aangesteld. Globaal plan is vóór de zomer een eerste 
ronde te doen langs de betrokkenen, draagvlak vaststellen en mogelijke knelpunten 
inventariseren. Na de zomer wordt er dan gewerkt aan overeenkomst(en).  Zie Bijlage 2: 
Update Ecologisch Sporboekje. 
 

 Uitwerking Pact van Rede 
Het voortgangsverslag is nog niet gereed. 
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TER BESPREKING/GEDACHTENVORMING 
 
Naar een meer samenhangend beheer 
In de vorige Beheerraad is informeel gesproken over de wijze hoe te komen tot een meer 
samenhangend beheer van de de Waddenzee. Naast de discussie over de organisatie van het beheer, 
heeft de Beheerraad aangegeven de discussie te willen voeren aan de hand van de inhoudelijke 
beheeropgaven die er spelen op kombergingsniveau, alsmede de kosten en baten hiervan in beeld te 
willen brengen. Voor beide trajecten ligt het Plan van Aanpak voor (agendapunt 4 en 5). Bij 
agendapunt 6 wordt gevraagd hoe verder te gaan in vervolg op de informele discussie over het 
beheer. 
Relevant om de samenhang in het beheer ook te kunnen borgen, is de vraag vanuit Rijkswaterstaat 
naar de betrokkenheid van de Beheerraad bij de uitvoering van het Beheerplan N2000.  

 
4. Inhoudelijke beheeropgaven 

De DLG heeft een Plan van Aanpak voor de verkenning van de beheeropgaven per 
kombergingsgebied opgesteld. Voor de uitwerking wordt een beroep gedaan op betrokkenheid 
van de beheerders. Kan de Beheerraad instemmen met deze aanpak? Zie Bijlage 3: PvA 
beheeropgaven komberging Waddenzee.   

 
5. Kosten en baten van beheer 

In de Beheerraad van 30 januari 2013 is afgesproken om uit te laten zoeken wat de kosten en 
baten zijn van het beheer van de Waddenzee. Aan de hand van een notitie in de Beheerraad 
van 13 maart jl. zijn de kaders verder besproken. Doel van de verkenning is om voorbereid te 
zijn op de discussie over het toekomstig beheer van het Wad en meer zicht te hebben op 
welke wijze dit bekostigd zou kunnen worden. Door EZ is de opdracht nu uitgewerkt. Kan de 
Beheerraad instemmen met de opdracht? 
Punt van aandacht is dat de capaciteit om deze opdracht uit te voeren nog niet geregeld is.    
Zie Bijlage 4: Opdracht Inzicht in baten en lasten van beheer in de Waddenzee.   

 
6. Vervolg beheerdiscussie. 

In de vorige beheerraad is informeel gesproken over het vervolg van de organisatie van het 
beheer in de Waddenzee. Ook in de TK is hier uitgebreid aandacht voor gevraagd. Hoe zetten 
we als Beheerraad de volgende stappen in deze discussie? 

 
7. Rol Beheerraad uitvoering Beheerplannen N2000 Waddenzee en Noordzeekustzone 

Zowel vanuit het Beheerplan Waddenzee, als het Beheerplan Noordzeekustzone wordt 
nagedacht over de organisatie en voortgangsbewaking van de uitvoering van beide 
beheerplannen. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan de rol van de Beheerraad als platform 
voor bespreking van de voortgang. De notitie wordt toegelicht door Aante Nicolai.  

o Wordt de door RWS gewenst adviserende rol van de Beheerraad door de 
Beheerraad gedeeld? 

o Wat betekent dit voor de provinciale betrokkenheid in de Beheerraad? 
o Zijn er type vraagstukken waarvoor RWS als voortouwtrekkend bevoegd gezag de 

Beheerraad zou moeten consulteren? 
Zie Bijlage 5: Voorstel voor rol Beheerraad Waddengebied in de uitvoering van de 
beheerplannen Natura 2000 Waddenzee en Noordzeekustzone.  

 
OVERIG 
 
8. Lange termijn Agenda Beheerraad 

Zijn er nieuwe voorstellen voor agenda Beheerraad?  
Zie Bijlage 6: Lange termijn Agenda Beheerraad 2013 

 
9. Conceptverslag en actielijst Beheerraad 13 maart 2013 

Ter vaststelling: bijlage 7: concept-verslag en bijlage 8: actielijst.  
 
10. Rondvraag en sluiting  
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