
Concept verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
29 januari 2010 te Leeuwarden

1. Opening
Welkom aan de heer H.Olff voor de toelichting op project Waddensleutels. 

2. Waddensleutels
Het project Waddensleutels is één van de projecten die met behulp van financiering via de 2e 
tender van het Waddenfonds kon starten. Waddensleutels is een project met meerdere partners uit 
natuurbescherming en onderzoek. 
De heer Olff belicht de achtergronden van de sleutelprocessen van systemen met een hoge 
biodiversiteit en wat men met dit project hoopt te ontrafelen. 

3. Conceptverslag Beheerraad d.d. 30-10-09
Pag. 2, punt 4, Handkokkelen: voor de gebieden waar particuliere beheerders een zakelijk recht 
hebben geldt hetzelfde als in het nationaal Park Schiermonnikoog. De visserijvergunning verleent 
voor staatseigendom is hier niet van toepassing. 
Het verslag is hiermee vastgesteld. 

Actielijst
Nr. 25: Afronding actueel houden kaart. Hieraan wordt de laatste hand gelegd.
Nr. 38: Zorgen Beheerraad ten aanzien van de geringe vorderingen Natura 2000 beheerplannen 
overbrengen in het RCW. In de RCW vergadering van januari jl. hebben de regisseurs van dit 
onderwerp de stand van zaken weergegeven (schriftelijke mededeling) en aangegeven dat er 
weliswaar enige vertragingen zijn, maar de overall planning wel wordt gehaald. 
Nr. 39: Contact met Natuurmonumenten over BOA bevoegdheid. 
De coördinator SepH Wadden heeft met mevrouw Abberson en de coördinator BOA bevoegdheden 
van het ministerie contact gehad. Gebleken is dat de BOA's een voldoende brede bevoegdheid 
kunnen krijgen, zodat dit de samenwerking niet in de weg staat.
Nr. 40: Volgende stap in pilot Razende Bol. De voorstellen staan op de agenda punt 6.
Nr. 41: Samenstellen werkprogramma. Het concept werkprogramma staat op de agenda punt 5
waarmee de Beheerraad 2010 met een schone lei kan beginnen.

4. Mededelingen
Evaluatie bestuurlijke organisatie. Dit is reeds aangekondigd door de minister van VROM op de 
Waddentoogdag 2009. In het RCW van 14 januari jl. is gesproken over deze evaluatie. Daarbij wordt 
ook gekeken naar het RCW zelf en de Beheerraad. 

Deltacommissie. De discussie over de aansturing is afgerond met de instelling van de regionale 
stuurgroep Deltaprogramma. Er wordt gewerkt aan het plan van aanpak en er zal een 
maatschappelijk forum ingesteld worden. De regionale programma organisatie (Wadden) werkt een 
dag per week samen in het Huis voor de Wadden. 

Strandvondsten. Na de gymschoenen en pc-onderdelen waren er ook nog mzi-boeien op te ruimen. 
Als de veroorzakers bekend zijn dan is de schade te verhalen. Het is een lange internationale weg 
om de situatie te verbeteren. Een afzender op diverse goederen is in ieder geval praktisch en nodig. 

Uitvoeringsplan Waddenfonds is door het RCW opgesteld, door de regionale besturen vastgesteld en 
door de minister goedgekeurd. De derde tender wordt 22 maart a.s. opengesteld. 

5. Concept jaarverslag 2009 en jaarplan 2010
Het concept jaarverslag wordt met twee kleine aanvullingen vastgesteld.

Voor het concept jaarplan zijn er de volgende aanvullingen: 
- 23 april ook elkaar te informeren over de concept aanvragen bij het Waddenfonds, zodat er nog 
afstemming kan plaatsvinden.
Actie 42: Evaluatie + projectaanvraag gastheerschap(Landschap Noord-Holland, SBB, 
Natuurmonumenten).
- informatie uitwisseling over projecten dynamiek in de duinen,
- bij alle onderwerpen helderheid ten aanzien van de rol van de Beheerraad (advies, besluit, 
informatie-uitwisseling). 

2010-01-29: conceptverslag Beheerraad Waddengebied 1



Actie 43: Aanvulling van het jaarverslag en jaarplan, waarna deze ter kennisname naar het RCW 
gaan (secretaris).

6. Integraal beheer pilot Razende Bol
De door de projectgroep gemaakte beleidsanalyse is op hoofdlijnen compleet .

De Beheerraad maakt complimenten voor het opgeleverde werk en de vlotheid. 
De notitie geeft een helder beeld van hetgeen er speelt en van wat er gedaan moet worden en geeft 
voldoende basis voor het gesprek (vraag 1).

Het beeld van de doelstellingen en beheeropgaven (vraag 2) wordt in het algemeen gedeeld. Qua 
systematiek zou ook bij andere activiteiten (dan de recreatie) de vraag gesteld moeten worden wat 
gedaan moet worden om passende activiteiten tot hun recht te laten komen en niet- passende te 
weren of geleiden. Echter visserij en delfstoffenwinning bijvoorbeeld zijn vergunningplichtig en 
recreatie niet. Ieder is het er over eens dat op het snijvlak natuur <> recreatie op dit moment de 
grootste beheeropgave ligt. 

De voorstellen voor de korte termijn (vraag 3) ondersteunt de Beheerraad. 
Het is vooral zaak om op het gebied van de wisselwerking recreatie <> natuur een visie te 
ontwikkelen en de communicatie op te pakken met betrokkenen. De Beheerraad adviseert om 
hierbij vooral de bestaande overleggen zoals de BOGT te benutten. Prima als Landschap Noord- 
Holland hier samen met RWS (en andere betrokken beheerders) mee aan de slag gaat. 
Actie 44: Uitwerken en uitvoeren voorstellen korte termijn door de bij de acties genoemde 
organisaties, uitvoering overige stappen projectplan projectgroep Razende Bol. 

Een specifieke beheervisie voor dit gebied (vraag 4) moet aansluiten op (en kan pas na afronding) 
beheerplan Noordzeekustzone Natura 2000. Oppassen dat zodoende niet een lappendeken van 
specifieke sub-beheerplannetjes ontstaat. Dit is daarmee ook meteen een punt voor stap 3 
(leerpunten) en 4 (bestendiging & borging afstemming) van de gehele pilot (vraag 5).

7. Visserijvisie
De visie ligt er nu in grote lijnen. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsprogramma, 
acties en trajecten om de visie te realiseren. 
De Beheerraad heeft de vraag hoe en waar de uitvoering te beleggen? Voor de uitvoering wordt de 
koppeling met het programma Rijke Zee gezocht, visserij is daar één van de trajecten. LNV 
adviseert daarover met de programmamanager te overleggen en geeft de complimenten voor 
hetgeen er tot nu gedaan is.
Van een strijd op vergunningenniveau komen we nu in de fase van samen voor langere termijn voor 
grotere gebieden de koers bepalen.

8. Programma naar een rijke Waddenzee
LNV geeft de stand van zaken: het RCW heeft 14 januari jl. met het programma ingestemd. De 
Stuurgroep heeft het vastgesteld en aangeboden aan de minister. Zij zal het volgende week aan de 
2e Kamer sturen samen met het plan van aanpak mosseltransitie. Het is de bedoeling om 4 maart 
2010 met de minister een regionale start te maken met de uitvoering.
In de Regiekamer zitten (uit de Beheerraad) de heren Alblas, Hollenga en Oosterveld. De regisseurs 
natuur van het RCW (tevens voorzitter en plv. voorzitter van de Beheerraad) vormen het DB van het 
programma. De leden van de regiekamer moeten tijdig terugkoppelen en zorgen voor adviezen 
vanuit de Beheerraad.
De voorzitter concludeert dat hiermee voldoende lijnen tussen de Beheerraad en het programma 
lopen om de betrokkenheid van de beheerders te borgen. 

9. Rondvraag
De heer Sijpkens merkt op dat de berichtgeving over de uitbreiding van ligplaatsen voor pleziervaart 
in de visserijhaven van Lauwersoog zeer vreemd is. De havenvisie betreft kwaliteit en veiligheid en 
is deelproduct van het Convenant Vaarrecreatie, maar uitbreiding van aantallen is nu nadrukkelijk 
niet aan de orde. Het RCW heeft ook geen (pers) bericht over dit onderwerp uitgebracht.

De leden van de Beheerraad merken op dat er veel ten positieve verandert en gebeurt. Het 
Waddenfonds heeft daar een katalysator functie in. We moeten samen ervoor waken dat dit niet in 
de bezuinigingsronde meegezogen wordt. 
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De heer Boon meldt dat hij het project Verkweldering (uit het bestuursprogramma van het 
Wetterskip) heeft ingebracht bij het traject hotspot Waddenzee van het programma kennis voor 
klimaat .
Meer informatie over dit programma: www.kennisvoorklimaat.nl contactpersoon is Meinte 
Engelmoer m.engelmoer@fryslan.nl.

Volgende vergadering van de Beheerraad: 23 april 2010 van 9.30-11.30 uur in Leeuwarden.
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