
 Verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
27 augustus 2009 te Leeuwarden

1. Welkom en agenda 
Er zijn geen berichten van verhindering binnen gekomen. De agenda wordt vastgesteld conform het 
voorstel.

2. Conceptverslag vergadering 14-05-09
Tekstueel: geen opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. de opmerkingen omtrent opkomst geven enkele leden aan dat er veel tegelijk plaatsvindt en 
men soms helaas moet kiezen. Daaruit mag niet geconcludeerd worden dat de Beheerraad 
onbelangrijk wordt gevonden. Voor het vergaderschema van 2010 graag extra aandacht voor 
voorkomen structurele overlap met vergaderschema's van andere gremia. 
Actiepunt 30: planning vergaderingen Beheerraad 2010 (secretaris).

Actiepuntenlijst 14-05-09
Nr. 9: Het voorstel is aan het college van procureurs generaal voorgelegd. Eind september wordt 
hierop antwoord verwacht (zie bijlage).
Nr. 19: Deze actie was al uitgevoerd.
Nr 25: De kaarten "Eigenaar en beheerder" staan op www. waddenzee.nl (zie mededeling einde 
verslag). De afspraken omtrent het actueel houden van de website moeten nog worden afgerond. 
Nr. 26: Programma staat op de agenda.
Nr. 27: Dit voorstel staat op de agenda.
Nr. 28: Het signaal ‘zorg interferentie beheerplannen’ is doorgegeven aan de projectgroep Natura 
2000. De vraag is hoe op dit moment de organisatiestructuur van het proces is en hoe de beheerders 
hierbij betrokken zijn. De secretaris zal een actueel overzicht vragen aan de projectgroep. 
Actiepunt 31: actueel overzicht organisatiestructuur aan projectgroep Natura 2000 vragen 
(secretaris).
Nr. 29: De aandacht van de Kamercommissie was op andere zaken gericht.

3. Mededelingen
a) In het werkprogramma 2010 van de Raad voor de Wadden is een gevraagd briefadvies over 
"Waddenzeedekkend beheer via de Beheerraad" opgenomen. De vraag is welke adviesvraag hieraan 
ten grondslag ligt en of dit nog actueel is. De secretaris informeert bij secretaris van de Raad voor 
de Wadden naar stand van zaken. Zo nodig kan de voorzitter de Raad informeren over het werk van 
de Beheerraad.
Actiepunt 32: Raad voor de Wadden vragen naar stand van zaken adviesaanvraag (secretaris).

b) Brief Staatsbosbeheer over gastheerschap pilot: deze brief is ter informatie. De regisseurs 
recreatie en toerisme hebben deze in behandeling.

c) Voor het opstellen van de Visserij visie onder leiding van de heer Hollenga is de groep 
deskundigen in juni bijeen geweest en op 3 september 2009 bespreken zij de eerste resultaten. Het 
is zaak alle lopende lijnen ook hier bij elkaar te brengen. 
Het lijkt een goed idee om de tussenrapportage in oktober 2009 te agenderen. Deze rapportage 
wordt ook met het innovatieplatform visserij besproken. Aan het eind van dit jaar (2009) hoopt men 
de visie af te ronden.

d) De overkoepelende regiegroep voor het mosselconvenant komt donderdag a.s. bij elkaar. Er 
moeten dit najaar besluiten genomen worden over de mzi's-locaties en -vergunningverlening. Op 
8 september 2009 is er een brede bijeenkomst (de leden van de Beheerraad zijn daarvoor 
uitgenodigd) en op 17 september 2009 wordt er een advies aan het RCW voorgelegd ter instemming.

4. Natuurherstelprogramma (NHP)
De heer Oosterveld schetst de stand van zaken: eergisteren heeft de stuurgroep de procedure 
besproken. Het conceptprogramma is nog in ontwikkeling. Op 5 oktober 2009 krijgt de minister wel 
de ambitie en hoofdlijnen voorgelegd, maar de gehele invulling ronden we daarna af. Op 
31 augustus 2009 is er een terugkoppeling van oplossingsrichtingen en voorstellen met de 
themagroepen (die de bouwstenen hebben aangeleverd) en de partnerorganisaties. Op de brede 
bijeenkomst mosseltraject, d.d. 8 september 2009, komt ook het NHP voor zover gereed aan de 
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orde. Op 17 september 2009 wordt het concept besproken in het RCW samen met de Beheerraad. 
Het opstellen van een integraal natuurherstelprogramma is de eerste afspraak uit het B&O-plan. 
Ook het RCW moet ja kunnen zeggen tegen het programma.

Met enkele sheets wordt een beeld gegeven van de oplossingsrichtingen en mogelijke projecten voor 
één van de subdoelen. Er zijn inmiddels met een aantal groeperingen gesprekken gevoerd over 
oplossingsrichtingen en dat heeft positieve reacties opgeleverd. Verschillende partijen gaven aan 
een actieve rol te willen spelen bij initiatieven.
De heer Boon meldt dat de waterschappen (vanuit eigen beleidsplan) bezig zijn met kwelders en 
geleidelijke overgangen tussen zoet en zout. Soms is het lastig en kost het extra moeite om net iets 
meer te doen dan wettelijke vereist wordt vanuit veiligheid. Een koppeling met het NHP kan daarbij 
een impuls en plus bieden. Het is zinvol om nog een gesprek te organiseren vanuit het 
programmateam met de waterschappen.

De heer Hollenga schetst de 3 organisatiemodellen die mogelijk zijn voor de uitvoering variërend 
van een lichte variant (zonder aparte programmacoördinatie) tot een zware met een apart 
programmabureau. De middenvariant gaat uit van programmacoördinatie waarbij de Beheerraad als 
stuurgroep zou kunnen optreden. De heer Alblas merkt op dat wellicht de mate van benodigde 
organisatie per project en proces kan verschillen. 
Ook dient er aandacht te zijn voor de juiste samenstelling en mandaat van de Beheerraad indien 
deze als stuurgroep moet kunnen optreden.

In het gesprek met het RCW de relaties met en meerwaarde voor de lopende activiteiten van de 
verschillende beheerders aan te geven.

5. Versterking Samenwerking Handhaving
In het kader van het project ‘Versterking Samenwerking Handhaving’ heeft men, volgend op een 
brede inventarisatie van doelen, ieders taken en samenwerkingsmogelijkheden, nu afspraken 
gemaakt voor de concrete samenwerking voor de rest van het jaar tussen RWS, LNV, KLPD en 
provincies. Dit zijn afspraken tussen de overheden. Een volgende belangrijke stap is om deze 
afspraken te borgen in een organisatievorm voor de betreffende overheden. Er worden verschillende 
modellen onderzocht.
Bij de samenwerking wil men de terreinbeheerders betrekken, immers ook zij hebben BOA's. De 
vraag is hoe kan een betrokkenheid vorm krijgen. 

De natuurterreinbeheerders hebben hier nog niet onderling over gesproken, maar onderstrepen en 
ondersteunen het belang van borging. Al werkende zullen doelen en mogelijkheden duidelijker 
worden. 
De vraag is wel hoe deze trend naar samenwerking tussen verschillende diensten en taken gerijmd 
moet worden met de brief die de terreinbeheerders van het OM hebben ontvangen over de opdeling 
van de opsporing en handhaving in domeinen en daaraan gekoppeld een beperking van de BOA 
bevoegdheid tot 1 domein. Hoe wordt dan aan de samenwerking (oog en oor functie) vorm te geven. 
Deze brief is niet bekend bij coördinator SepH Wadden. Hij zal uitzoeken wat deze beoogt en wat 
hiermee te doen in het waddengebied. 
Actiepunt 33: brief OM aan terreinbeheerders uitzoeken (coördinator SepH Wadden). 
Voor RWS en LNV is een integrale benadering het uitgangspunt. Borging van de samenwerking is 
cruciaal. Een mogelijke vorm is één rederij met vloot en bemanning, een andere vorm is het 
kustwachtmodel met levering van middelen uit elke organisatie. Samenwerking biedt kansen om 
culturen naar elkaar toe te laten groeien, gastheerschap verder vorm te geven en kennis te delen.
Er wordt afgesproken om vanuit de natuurterreinbeheerders met 1 persoon als contactpersoon voor 
dit traject te komen en afgestemd aan te geven wat voor hun belangrijke aspecten zijn. 
Actiepunt 34: belangrijke aspecten afstemmen en naam contactpersoon aanleveren 
(terreinbeheerders).
Actiepunt 35: vanuit het traject een aparte brainstorm met de BOA's te organiseren over wensen 
en (on)mogelijkheden (coördinator SepH Wadden). 

6. Pilot integraal beheer Razende Bol
Het plan van aanpak wordt positief ontvangen. Het is goed om duidelijke tussenproducten en 
terugkoppelingsmomenten te benoemen. De Beheerraad verzoekt om ook de beleidscontext in beeld 
te brengen omdat dat houvast geeft voor de beheeropgave. 
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Wat wordt het beoogde abstractieniveau? Houd het licht, constateer waar eventueel leemtes zitten, 
maar probeer dat niet allemaal meteen in te vullen. Het is niet de bedoeling om een uitgewerkt 
beheerplan op te stellen, wel om met praktische voorstellen voor afstemming en samenwerking te 
komen. 
Met bovenstaande aanvulling gaat de Beheerraad akkoord met het voorstel en samenstelling 
projectgroep. De Beheerraad ontvangt een aangepast projectbeschrijving ten behoeve van het 
informeren van de eigen achterban. Actiepunt 36: opstart uitvoering pilot (secretaris en SBB).

7. Vergadering met het RCW op 17 september 2009
Gesprekspunten zijn: de organisatie van de uitvoering en de aansturing van het 
natuurherstelprogramma en de koppeling (of integratie) met andere lopende programma's en 
projecten. 

8. Rondvraag
-Wat kunnen we als Beheerraad uit stagerapport “laat maar waaien” leren: het belang van 
vertrouwen en de communicatie met de bevolking wordt onderstreept. In het directe werk is dit nu 
vooral voor de waterschappen en RWS van belang, maar ook straks bij de uitvoering van het 
Natuurherstelprogramma en Maatregelenprogramma B&O-plan voor anderen. Graag exemplaren van 
het rapport opvragen voor de heer Boon en de heer Bogaert. 
Actiepunt 37: stagerapport opvragen (secretariaat). 
- de 2e Kamercommissie is in Groningen op bezoek geweest men heeft Lauwersoog en Eemshaven 
bezocht. Er was relatief weinig belangstelling. Qua abstractieniveau zit men op andere golflengtes. 
Programma's zoals deltaprogramma's zijn belangrijker voor de regio.
- Voor het deltaprogramma Wadden is minister Verburg de opdrachtgever, de opdracht wordt nu 
ingevuld. De opgave voor de waden is primair veiligheid en monitoring, maar wel met een integrale 
gedachte. Er komt een aparte stuurgroep en er wordt ook een stakeholdergroep samengesteld.

Volgende vergadering Beheerraad: 30 oktober 2009 van 10.00-12.00 uur in Leeuwarden.

• mededeling Beheerkaart:

De kaarten met de gegevens over eigendom en beheerders zijn inmiddels via 
www.waddenzee.nl voor ieder in te zien. 
Via de rubriek overheid > RCW 
>Beheerraad.http://www.waddenzee.nl/Beheerraad.1650.0.html
 
Daarnaast zijn de kaarten met een duidelijke verwijzing naar Beheerraad op meerdere 
plekken in de site opgenomen: 
1. bij Overheid>Beheer>kaarten eigendom en beheer 
http://www.waddenzee.nl/Kaarten_eigendom_en_beheer.2445.0.html
2. bij Natuur>Beheer>kaarten eigendom en beheer 
http://www.waddenzee.nl/Kaarten_eigendom_en_beheer.2446.0.html

De eigendomskaart is een pdf, hier kan wel ingezoomd worden, maar er kunnen geen extra 
gegevens aan gekoppeld worden. 
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De beheerderskaart is onderdeel van het grote kaartenbestand ( Watlas). Bedoeling is dat bij 
de beheerderskaart ook de gegevens van de verschillende beheerders ( adres, 
contactpersoon doelstelling ) te vinden zijn. Dit is nog in bewerking.
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