
 

 

Regionaal College WaddengebiedRegionaal College WaddengebiedRegionaal College WaddengebiedRegionaal College Waddengebied    

donderdag 6 oktober donderdag 6 oktober donderdag 6 oktober donderdag 6 oktober     

13.00 13.00 13.00 13.00 –––– 15.30 uur 15.30 uur 15.30 uur 15.30 uur    

Huis voor de Wadden te Leeuwarden Huis voor de Wadden te Leeuwarden Huis voor de Wadden te Leeuwarden Huis voor de Wadden te Leeuwarden     

    

 
 
Definitieve agendaDefinitieve agendaDefinitieve agendaDefinitieve agenda    

 

1. Opening Opening Opening Opening  

 

2. Inspraak en informatieve presentatiesInspraak en informatieve presentatiesInspraak en informatieve presentatiesInspraak en informatieve presentaties    

Er zijn geen punten voor dit agendaonderdeel naar voren gebracht.    

    

3. PortefeuillPortefeuillPortefeuillPortefeuilleonderwerpen:eonderwerpen:eonderwerpen:eonderwerpen:    

    

a. BeheerBeheerBeheerBeheer---- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel B: beheerplannen en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel B: beheerplannen en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel B: beheerplannen en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel B: beheerplannen 

− Ter informatie. 

Het RCW ontvangt de brochure Natura 2000 Waddengebied. 

 

b. BeBeBeBeheerheerheerheer---- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C: maatregelenprogramma en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C: maatregelenprogramma en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C: maatregelenprogramma en Ontwikkelingsplan Waddengebied Deel C: maatregelenprogramma 

− Ter informatie. 

Agendapunten 43 en 44 van het maatregelenprogramma: onderzoek betreffende de 

verbrede landbouw.    

 

c. NatuurNatuurNatuurNatuur    

− Ter informatie.    

Het RCW ontvangt ter informatie de uitvoeringsagenda september 2011 van het 

programma Naar een rijke Waddenzee. 

    

d. Veiligheid, inspectie en handhavingVeiligheid, inspectie en handhavingVeiligheid, inspectie en handhavingVeiligheid, inspectie en handhaving    

− Ter informatie.    

De voortgang betreffende relatie incidentenbestrijding Waddenzee. (schriftelijke 

mededeling)    

    

e.     Internationale aspectenInternationale aspectenInternationale aspectenInternationale aspecten    

f. WaddenfondsWaddenfondsWaddenfondsWaddenfonds    

g. KennisKennisKennisKennis    

h. Duurzame economische ontwikkelingDuurzame economische ontwikkelingDuurzame economische ontwikkelingDuurzame economische ontwikkeling    

Voor deze onderwerpen zijn geen punten ter bespreking of informatie ontvangen.    

    

i. Recreatie en ToerismeRecreatie en ToerismeRecreatie en ToerismeRecreatie en Toerisme    

− Ter informatie.    

De gemeenten informeren het RCW over de aanpassingen in de nieuwe Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte betreffende de vaarrecreatie en de jachthavens. 

(schriftelijke mededeling)    



    

j. VisserijVisserijVisserijVisserij    

− Ter informatie. 

Verslag van het informatief bestuurlijk overleg over maatregelen voor de visserij in het 

waddengebied (VisWad) in samenhang met Natura 2000. 

− Ter informatie. 

De regisseur Visserij informeert het RCW over het verzoek aan de staatssecretaris Bleker 

om een voortvarende aanpak van de vrijstellingsregeling recreatieve staandwantvisserij. 

(schriftelijke mededeling) 

    

k. KlimaatKlimaatKlimaatKlimaat    

Voor dit onderwerp zijn geen punten ter bespreking of informatie ontvangen.    

    

l. Landschap en cultuurhistorieLandschap en cultuurhistorieLandschap en cultuurhistorieLandschap en cultuurhistorie    

− Ter informatie.    

De stand van zaken van de adviesaanvraag bij Atelier Fryslân over de ruimtelijke kwaliteit 

van de waddenkust. (schriftelijke mededeling)    

 

4. Overige onderwerpenOverige onderwerpenOverige onderwerpenOverige onderwerpen    

 

a. Bestuursagenda RCW 2011Bestuursagenda RCW 2011Bestuursagenda RCW 2011Bestuursagenda RCW 2011----2012201220122012 

− Ter vaststelling. 

In samenspraak met de partners is een beknopte bestuursagenda met bespreekpunten 

samengesteld, waarin het doel van de behandeling en de vraagstelling aan het RCW 

duidelijk zijn vermeld. Het RCW stelt de bestuursagenda voor 2011-2012 vast. 

 

b. Begroting RCW 2012Begroting RCW 2012Begroting RCW 2012Begroting RCW 2012 

− Ter vaststelling. 

Het RCW stelt de begroting voor de RCW-organisatie vast. (De bijgevoegde 

conceptbegroting is nog niet volledig: InterWad ontbreekt nog. De verwachting is dat er 

voor 6 oktober ook over InterWad duidelijkheid zal zijn, zodat het RCW op 6 oktober de 

volledige begroting kan vaststellen.)  

 

c. Militaire oefeniMilitaire oefeniMilitaire oefeniMilitaire oefeningngngng 

− Ter informatie. 

Informatie over de geplande militaire oefening Falcon Autumn 2011. 

 

d. Ingekomen en verzonden stukkenIngekomen en verzonden stukkenIngekomen en verzonden stukkenIngekomen en verzonden stukken 

− Ter informatie. 

∗ Het overzicht van de ingekomen en verzonden stukken 

 

5. NotulenNotulenNotulenNotulen    

− Ter vaststelling.        

∗ Het conceptverslag van het RCW van 30 juni.    

    

6. Rondvraag en sluitingRondvraag en sluitingRondvraag en sluitingRondvraag en sluiting 


