
Regionaal College Waddengebied (RCW)
Conceptbesluitenlijst 11 november 2010

De besluitenlijst wordt vastgesteld op 16 december a.s.

Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan)
Deel C
Maatregelenprogramma

De voortgang in de uitvoering van de afspraken uit het B&O-plan is besproken. 
Voor een deel is de realisatie van beoogde koers en keuze beoordeeld en 
aangegeven waar aanvullende acties of afspraken nodig zijn.

Natuur Het RCW ontvangt ter informatie het voortgangsbericht van het programma Naar 
een rijke Waddenzee. 

Internationale aspecten Het RCW ontvangt het korte verslag van de trilaterale Wadden Sea Board (WSB) 
van 7 oktober jl. ter informatie. In de Board is nog discussie over het aantal 
werkgroepen (task groups) en ook zijn nog niet alle voorzitters gekozen. 
Aandachtspunten vanuit het RCW zijn: het belang van samenhang en 
coördinatie tussen deze werkgroepen en bestaande overleggroepen en de 
communicatie tussen WSB en bijvoorbeeld RCW.
Ten aanzien van het verzoek voor een (aanvullende) bijdrage voor het boek 
Werelderfgoed Waddenzee van de stichting Werelderfgoed.nl wordt 
medegedeeld dat de begroting rond is, met dank aan de waddenoverheden. 

Visserij Het RCW is geïnformeerd over de voortgang van de visie op de duurzame visserij. 
Er is aansluiting met het programma Naar een rijke Waddenzee en er wordt 
gewerkt aan een plan van aanpak.

Overige onderwerpen
Bestuurlijke organisatie Het RCW gaat door met het advies over de toekomstige bestuurlijke organisatie, 

daarbij is de preambule van het RCW het uitgangspunt. Het RCW stemt tevens in 
met het voorliggende projectplan, met inachtneming van de opmerkingen. Het 
RCW besluit de stuurgroep in te stellen die de uitvoering van het projectplan gaat 
begeleiden.

Jaarplan en begroting 
RCW 2011

Het RCW is akkoord met de voorliggende begroting en jaarplan RCW 2011.

Agendapunten
◈ RCW 16 december a.s. – havenvisie en monitoring vaarrecretatie
◈ RCW 16 december a.s. – voortgang bestuurlijke organisatie
◈ RCW 3 februari a.s. - maatregelenprogramma

De volgende vergadering van het RCW vindt plaats 16 december a.s.



Het RCW bestaat uit de volgende leden:
de heer John Jorritsma voorzitter van het RCW

commissaris van de koningin in Fryslân
B&O-plan Deel C

mevrouw Elze Klinkhammer secretaris RCW

de heer Hans ten Velden IenM, programmadirecteur waddengebied B&O-plan Deel C; Waddenfonds
de heer Berry Eijgendaal ELI, programmadirecteur Noord-Nederland Duurzame economische ontwikkelingen
de heer Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân, dijkgraaf B&O-plan Deel B
de heer Ype Heijsman IenM, directeur Water en Scheepvaart, 

RWS Noord-Nederland
B&O-plan Deel B; 
Veiligheid, inspectie en handhaving

de heer Albert de Hoop De Waddeneilanden, burgemeester Ameland Veiligheid, inspectie en handhaving
de heer Douwe Hollenga gedeputeerde Groningen Natuur; Visserij; Kennis

voorzitter Beheerraad Waddengebied
mevrouw Marjan van Kampen Vereniging van Waddenzeegemeenten

burgemeester Wieringen
namens gemeenten lid regiegroep B&O-
plan Deel C: maatregelenprogramma

mevrouw Rinske Kruisinga gedeputeerde Noord-Holland Recreatie en Toerisme
de heer Bert Noorman Defensie, projectmanager DVD Noord Militaire activiteiten
de heer Paul Scheffer Vereniging van Waddenzeegemeenten (plv. vz.)

burgemeester Harlingen
Recreatie en Toerisme;
Duurzame economische ontwikkelingen

mevrouw Tineke Schokker gedeputeerde Fryslân, 
voorzitter Stuurgroep Waddenprovincies

Waddenfonds; Internationale aspecten
voorzitter regiocommissie Waddenfonds

de heer Jaap Verhulst ELI, regiodirecteur DRZ Noord Natuur; Visserij; Kennis; Internationale 
aspecten

Adresgegevens secretariaat Regionaal College Waddengebied
Ruiterskwartier 121a, 8911 BS Leeuwarden

Secretaris RCW: 058 – 233 9012
E-mailadres: info@rcw.waddenzee.nl 

website: www.waddenzee.nl 
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