
Concept verslag vergadering Beheerraad Waddengebied
30 oktober 2009 te Leeuwarden

1. Welkom en agenda 
De heer Sieben wordt bijzonder welkom geheten in de Beheerraad. 
Aan de agenda wordt toegevoegd bij het punt mededelingen, de brief van het RCW aan 
Staatsbosbeheer over het gastheerschap.

2. Conceptverslag vergadering 27-08-09
Het verslag is akkoord en er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag.

Actiepuntenlijst van 27-08-09
Nr. 9: Handhavingsarrangement. Het OM is in principe akkoord met één officier van justitie voor de 
Waddenzee. De plaats waar de taak wordt belegd (en welke OvJ kan worden benaderd) is nog even 
onzeker.
Nr. 25: Afronding kaartproject. Hieraan wordt nog gewerkt.
Nr. 30: Vergaderschema 2010. Helaas is er nog geen nieuw schema, hieraan wordt gewerkt.
Nr. 31: Organisatiestructuur Natura 2000. Op www.waddenzee.nl staat de organisatie van het 
proces beschreven.  
De heer Alblas geeft aan dat er veel vragen zijn over de geringe vordering in het proces. 
Actiepunt 38: de Beheerraad wil dat haar zorgen omtrent de geringe vordering aan de regisseurs 
Natura 2000 meegeven (voorzitter). 
Nr. 32: Adviesaanvraag van VROM over beheer bij Raad voor de Wadden. Afgesproken is met de 
secretaris van de Raad dat als men hier mee van start gaat er eerst contact met de secretaris en 
voorzitter van de Beheerraad wordt gezocht.
Nr. 33: Brief van het OM aan terreinbeheerders over BOA-bevoegdheden. Vanuit de afdeling BOA-
beleid van het Ministerie van Justitie is aangegeven dat BOA's van terreinbeheerders zich kunnen 
laten aanwijzen als BOA milieu en welzijn. Deze nieuwe BOA- functie heeft een uitgebreid pakket - 
waaronder alle wetten genoemd in artikel 1 en 1a van de WED. Deze BOA kan verbaliserend 
optreden op het gebied van de natuurwetgeving. 
De heer Alblas geeft aan dat volgens zijn informatie BOA’s moeten kiezen tussen een bevoegdheid 
ten aanzien van milieu of natuur. Dat komt de integraliteit niet ten goede komt. Actiepunt 39: de 
heer Alblas vraagt contact hierover op te nemen met Natuurmonumenten in 's Graveland (SephW).
Nr. 34: Ten behoeve van de versterking samenwerking inspectie contactpersoon en aspecten 
benoemen. Afgesproken is dat de hr. Firet van SBB voorlopig als aanspreekpunt functioneert. 
Nr. 35: Brainstorm met BOA's over wensen versterking samenwerking inspectie. De 
terreinbeheerders worden via de mail benaderd met deze vraag. 
Nr. 36: Opstart pilot Razende Bol. De pilot is opgestart (zie agendapunt 6).
Nr. 37: Stagerapport "laat maar waaien" opvragen. Dit is digitaal toegezonden aan degenen die 
hierom vroegen. 

3. Conceptverslag gezamenlijke vergadering Beheerraad / RCW d.d. 17-09-09
Op dit conceptverslag zijn geen op- of aanmerkingen.

4. Mededelingen
Deltaprogramma: donderdag 29 oktober jl. is de eerste bijeenkomst van het 
bestuursplatform geweest. Hierin zitten de 4 dijkgraven, 3 gedeputeerden, 1 burgemeester van de 
vaste wal en 1 burgemeester van de eilanden, RWS directeur Water en min LNV regionale zaken 
Noord (als adviseur). Gedeputeerde mevrouw Schokker-Strampel is voorzitter, dijkgraaf van 't Land 
is vicevoorzitter.Er is nog discussie over de aansturing van de programmacommissie. 
Maatregelenprogramma Léven in de Wadden: er staat een geactualiseerde versie op 
www.waddenzee.nl.
Antwoordbrief van het RCW aan Staatsbosbeheer over het gastheerschap: De natuurorganisaties 
maken zich zorgen over de verschillen in de voortgang van de verschillende onderdelen van het 
Convenant Vaarrecreatie en het te behalen overall succes. In het RCW is het belang van monitoring 
en van de tussenevaluatie in 2010 onderkend. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geven aan 
het initiatief van de secretaris van het RCW voor een gesprek te waarderen.
Handkokkelen in het Nationaal Park Schiermonnikoog: Er is een Nb-wet vergunning voor 
aangevraagd en verkregen. De handkokkelaars meenden dat de visserijvergunning van LNV ook voor 
dit gebied gold. Natuurmonumenten en het Overlegorgaan NP willen geen commerciële visserij 
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binnen het Natuur Park Schiermonnikoog. LNV heeft toegezegd schriftelijk duidelijkheid te 
verschaffen dat de vergunning alleen voor staatseigendom geldt. Deze kwestie had met een betere 
afstemming tussen vergunningverleners is nodig.
Natuurherstelprogramma: de tussenrapportage is goed ontvangen door de minister. Zij heeft 
2 miljoen euro per jaar toegezegd voor de organisatie en het aanjagen/versnelling van de inhoud. 
Voor de Beheerraad is het zaak aansluiting met de verschillende trajecten te houden.

5. Visserij visie
De heer Hollenga meldt dat afgelopen week met een aantal specifieke groepen (de goede vissers, 
handkokkelaars en de coalitie wadden natuurlijk) is gesproken en er 20 november een bredere 
klankbordgroep uitgenodigd wordt. In januari 2010 wil de heer Hollenga het traject afronden, 
vervolgens presenteert hij de hoofdlijnen voor de inhoud.
Vragen van de Beheerraad: 
Waarom wordt de sportvisserij niet als visserijtak meegenomen, zij hebben immers wel invloed op 
het bestandsbeheer? Hoe kan flexibiliteit in de vergunningen worden gecreëerd? Hoe wordt  "visserij 
met minder effect" gekwantificeerd? Geldt de Europese zeedagenregeling ook voor de Waddenzee? 
Hoe kan het doel "inbedding in de regionale gemeenschap" voor de mosselvisserij vorm krijgen?  Wat 
kunnen we leren van de situatie in Duitsland en Denemarken? Het is belangrijk om de relatie 
visserij, ecologie en cultuurhistorie in het gebied vorm te geven. 
Een aantal antwoorden:
De visie is gericht op commerciële Waddenzeevisserij. Er wordt wel gekeken naar de interactie met 
de Noordzeevisserij en de sportvisserij. Onder "minder effect" wordt verstaan minder bijvangst en 
minder bodemberoering. De mosselsector neemt deel aan het platform en er zijn contacten met de 
Zeeuwse gedeputeerde. Er wordt bekeken wat kleinschalige mosselzaadinvang voor de regio kan 
betekenen. De visie schetst het beeld voor de visserij in 2020. Hopelijk kunnen alle betrokkenen 
zich daar dan in vinden.

6. Integraal beheer, pilot Razende Bol
Er hebben twee gesprekken met de beheerders ter plekke plaatsgevonden in Kijkduin. Het bij de 
stukken gevoegde gespreksverslag bevat nog geen beleidsanalyse of conclusies.
Reacties van de Beheerraad op het verslag van de gesprekken: er zijn geen nieuwe zaken in het 
beeld, maar het is wel goed om het op een rij krijgen van de mensen in het veld, veel losse 
elementen. Duidelijk is dat de vraag, wat wil je met het gebied, beantwoord moet worden. Stap 
zetten naar de beleidscontext en - opgave. De keus voor dit gebied als pilot was een zinvolle, 
gezien de diversiteit aan aspecten hier. De Beheerraad waardeert de vlotte voortgang met de pilot. 
Enige eerste conclusies van de leden projectgroep: de beheerders werken vanuit hetzelfde gevoel 
voor het gebied (een belangrijk natuurgebied met recreatief medegebruik), ook al ligt er niet één 
gezamenlijk beheerplan. De inpassing van het recreatief medegebruik is voor de meesten de 
belangrijkste opgave. Duidelijk moet zijn waar men terecht kan met vragen. De verschillende 
beheerders hebben te maken met (steeds) beperkte(re) middelen en tijd, dat knelt. Er zijn een 
aantal zeer uiteenlopende beheertaken in het gebied die niet zomaar bij één beheerder onder te 
brengen zijn. 
De Beheerraad concludeert dat de koppeling met de beleidsanalyse de volgende stap is. Dat daaruit 
een "beheeradvies" kan volgen specifiek voor dit gebied. Dit is geen blauwdruk voor de hele 
Waddenzee en ook geen formeel beheerplan.  Actiepunt 40: volgende stap zetten volgens plan van 
aanpak pilot en voorbereiden voorstellen beheeradvies (projectgroep pilot Razende Bol).

7. Werkprogramma 2010
Vanuit de ambitie om te komen tot afgestemd en efficient beheer is in 2009 het "toekomstbeeld 
integraal beheer" opgesteld. De uitdaging voor 2010 ligt in het zetten van vervolgstappen om dit te 
realiseren. De verschillende pilots leveren hier materiaal voor aan, maar dit moet ook op een 
overkoepelend niveau zijn beslag krijgen. De beheergeschiedenis van het Griend kan inspiratie en 
stof bieden voor het gesprek over de verschillende aspecten van integraal beheer.
Andere onderwerpen zijn: resultaten van de verschillende kwelderherstelprojecten in relatie tot het 
Natuurherstelprogramma , de uitvoering van de KRW-maatregelen, het project waddensleutels en 
de werelderfgoed status. 
Om de adviesfunctie aan het RCW inhoud te geven is het goed om te bekijken welke onderwerpen in 
2010 in het RCW gebaat zijn bij een inbreng vanuit het beheer. Actiepunt 41: de secretaris wordt 
gevraagd om met deze onderwerpen en de items  de visserijvisie, evaluatie convenant 
vaarrecreatie en het natuurherstelprogramma een werkprogramma samen te stellen (secretaris).
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8. Rondvraag
Natuurmonumenten meldt dat zij op Schiermonnikoog met de gemeente hebben afgesproken dat 
voor zaken waarvoor men zowel een privaat- als een publiekrechterlijke vergunning nodig heeft, 
men bij 1 loket (bij de gemeente) terecht kan. De gemeente verleent ook de privaatrechterlijke 
vergunning. Na 1 jaar volgt een evaluatie van deze proef.

De beheerders op de eilanden hebben het de afgelopen weken erg druk gehad met alles dat 
aanspoelde uit de overboord geslagen containers. De voorzitter meldt dat in het RCW van 29 
oktober jl. een presentatie en gesprek geweest is over dit probleem. Via de KIMO en het ministerie 
van V&W wordt druk uitgeoefend op de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op het punt van 
sjorring van containers. 
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