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Werelderfgoed Waddenzee
Bij  het  toekennen van de Werelderfgoed status
aan  de  Waddenzee  heeft  de  Unesco  aan
Nederland en Duitsland verzocht om de volgende
onderwerpen uit te werken: strategie ten aanzien
van invasieve soorten, samenwerking inzake de
vogeltrekroutes, de aansluiting van Hamburg en
Denemarken  bij  het  werelderfgoed  en  een
strategie voor toerisme.

Om deze toerisme-strategie op te stellen is een
ambtelijke bilaterale werkgroep ingesteld waarin
Nederland  met  een  aantal  personen  in
deelneemt.  Voor  de  overheden  coördineert
Femke van  Akker  (vanuit  provincie  Fryslân)  de

inbreng.  Daarnaast  is  er  een  "stakeholdersgroep"  om een  gezamenlijke  communicatie  en  marketing
strategie voor toerisme vorm te geven. In deze groep zitten vertegenwoordigers van overheden, marketing
en  toerisme-organisaties  en  natuurbescherming.  Meer  informatie  over  de  strategieontwikkeling  bij:
f.g.vanakker@fryslan.nl

De communicatie en marketing strategie voor 2010 is voorlopig vooral een voortzetting van de strategie
waarmee medio 2009 gestart is. Eén van de produkten die uit de gezamenlijke aanpak voortkomt is de
officiële website voor het  Werelderfgoed Waddenzee. Deze website bestaat  al  vanaf juni  2009 in een
basisversie.  Nu  is  de  website  inhoudelijk  uitgebreid  en  het  design  compleet  vernieuwd.  Tijdens  de
trilaterale regeringsconferentie op 17 maart 2010 op het Duitse Waddeneiland Sylt werd de vernieuwde
website gelanceerd. De website geeft informatie over de bijzondere waarden van natuur en landschap,
over de mogelijkheden om het gebied op een duurzame manier te beleven, over reismogelijkheden en
accommodaties. Alle informatie is beschikbaar in drie talen (Nederlands, Duits en Engels).

Maatregelenprogramma B&O-plan
In mei 2009 is het eerste Maatregelenprogramma B&O-plan Léven in de Wadden, waarin de uitvoering van
de afspraken uit deel A van het B&O-plan is uitgewerkt, aan de minister van VROM aangeboden. Enkele
afspraken zijn volledig uitgevoerd ( no 1,2 en 58), aan andere wordt gewerkt ( bijvoorbeeld no 3,6,17,29 en
34) en allerlei projecten dragen bij aan de uitvoering van de afspraken. Om een goed beeld te geven van
de stand van zaken heeft het secretariaat het Maatregelenprogramma geactualiseerd. Deze nieuwe versie
(de derde) vindt u op http://www.waddenzee.nl/Maatregelenprogramma.2463.0.html

Landschap en cultuurhistorie
Om  de  aanbevelingen  van  het  project  Lancewadplan  te  concretiseren  (afspraak  29  B&O-plan)  in
combinatie met beleefbaar maken van cultuurhistorische waarden (afspraak 34 B&O-plan) is bekeken in
hoeverre  de  aanbevelingen  al  in  het  beleid  en  praktijk  geland  zijn.  Ook  is  geïnventariseerd  welke
initiatieven er al lopen om de beleving van landschappelijke en cultuurhistorische waarden aantrekkelijk te
maken.

Uit de inventarisatie van het beleid blijkt dat landschappelijke en cultuurhistorische waarden zeker op rijks-
en provinciaal niveau al gedegen in beleid verankerd zijn. Ook in bestemmingsplannen komt hier meer en
meer aandacht voor. Maar in de uitvoering van ruimtelijk beleid blijkt de afweging tussen deze en andere
belangen nog wel  eens weerbarstig.  De waarden van en de kansen met landschap en cultuurhistorie
worden zeker onderkend door overheden en belangen organisaties. De weidsheid,  duisternis ,  terpen,
historische dorpen en stadjes kunnen net zoals de zee en de duinen aantrekkelijk zijn voor de toeristen.

De veelheid aan initiatieven om de beleving van landschap en cultuurhistorie door bewoners en bezoekers
te stimuleren stemt daarom hoopvol. Er zijn lokaal en regionaal enorm veel ideeën en lopende projecten.
Bij een aantal projecten wordt al samengewerkt over gemeentengrenzen heen. Maar de waarden van het
gebied strekken zich uit van Esbjerg tot Den Helder en zijn verbonden van verleden tot heden. Op dit
moment wordt verkend op welke wijze de ideeën uitgewerkt kunnen worden.

Evaluatie RCW
In  2006  is  het  RCW-nieuwe  stijl  van  start  gegaan.  Er  is  afgesproken  dat  'de  nieuwe  stijl'  in  2010
geëvalueerd wordt. Het ministerie van VROM is initiatiefnemer en opdrachtgever voor de evaluatie. Bureau
Berenschot voert de evaluatie uit. In deze evaluatie wordt ook meteen het onderwerp 'bestuurlijke drukte'
meegenomen. Mevrouw Cramer, voorheen minister van VROM, heeft er op aangedrongen dit onderwerp
slagvaardig ter hand te nemen. De adviseurs van Berenschot hebben de afgelopen maanden met veel
belangrijke spelers in het waddengebied gesproken, waaronder enkele burgemeesters.

Onlangs  heeft  het  bureau  een  eerste  terugkoppeling  gegeven  aan  de  opdrachtgever  en
begeleidingscommissie.  In  de begeleidingscommissie  zitten  de heer  John Jorritsma,  voorzitter  van het
RCW, de heer Hendrik Oosterveld (directeur LNV-Noord) namens het rijk en de heer Douwe Hollenga
(gedeputeerde  provincie  Groningen)  namens  de  regio.  Eind  april  wordt  het  volledige  advies  van
Berenschot aan de opdrachtgever en begeleidingscommissie gepresenteerd.

Agenda
In het weekend van 19 en 20 juni staat 1 jaar Werelderfgoed Waddenzee centraal. In Lauwersoog vinden
allerlei activiteiten voor een breed publiek plaats. De minister van LNV zal het werelderfgoed certificaat aan
de waddenregio overhandigen.

De volgende Waddentoogdag vindt plaats in 2011. In 2010 vinden er tal van andere bijeenkomsten plaats
waar ministers, provinciale en lokale overheden en belanghebbenden elkaar treffen.
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