
Secretariaat Beheerraad Waddengebied 

mevr. E.W. Meijer, Ruiterskwartier 121a, 8911 BS  Leeuwarden, 058 – 233 9014, 

 meijer@rcw.waddenzee.nl 

 

 
 
vergadering Beheerraad Waddengebied 
 
op : 03-12-2010 
van : 09.30 – 11.30 uur 
in       :    Huis voor de Wadden te Leeuwarden               NB De postbus is vervallen. 

 
Het nieuwe postadres is:  
Ruiterskwartier 121a 
8911 BS Leeuwarden 

 
 
 
 
Agenda  
 
1. Welkom en agenda 
 
2. Mededelingen 
 
3. Programma "naar een Rijke Waddenzee" 
 Ter bespreking:  

In de afgelopen maanden zijn door het programma Rijke Waddenzee (PRW) de 
natuurherstelprojecten in beeld gebracht die spelen op de randen van het Wad. Daarbij gaat 
het zowel om projecten op de vastelandskust als op de eilanden. Daarbij is tevens gepoogd de 
voortgang en mogelijke knelpunten in beeld te brengen. In de komende periode zal met de 
projectleiders, beheerders, gemeenten, waterschappen, etc. waar relevant contact worden 
gezocht om te kijken waar een bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de 
uitvoering, waar lacunes liggen, etc.  
Het programmabureau wil graag de eerste beelden/rode lijn uit inventarisatie delen met de 
Beheerraad en samen met de leden van de Beheerraad bespreken waar 
aanvullingen/suggesties/kansen/knelpunten worden gezien om afspraken met elkaar over te 
maken voor de volgende fase.  

 
Bijgevoegd: de voortgangsnotitie PRW 

 
4. Integraal beheer 

 Ter introductie 
       a. Lessen uit de beheergeschiedenis van het Griend, dhr. W. Alblas 
  
 Ter bespreking 

b. Vorderingen en  resultaten van trajecten:  versterking samenwerking handhaving, 
voorlichting bezoekers en pilot Razende Bol (bijlage stavaza. RB) 
Afspraken over vervolgstappen in de trajecten. 

 
Bijgevoegd:  
de notitie integraal beheer, zoals vastgesteld in de Beheerraad van febr. 2009 (zie m.n.  
het toekomstperspectief en de conclusies). 

 de stand van zaken pilot Razende Bol 
 
5. Doelen 2011    

Ter bespreking en vaststelling 
    De voorzitter legt u de volgende vragen voor: 

◦ Wat is de ambitie van de Beheerraad voor de komende periode, gegeven het doel van de  

◦ Beheerraad, de huidige situatie, het advies bestuurlijke organisatie en actuele  
◦ ontwikkelingen.  

         Welke doelen stelt de Beheerraad voor zichzelf voor 2011. 
         Op welke wijze kunnen deze gerealiseerd worden.   
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Bijgevoegd;  
- de startnotitie Beheerraad uit 2006 
- de notitie Beheerraad, doelen 2011 

6. Conceptverslag en actielijst  Beheerraad d.d. 23-04-'10  (bijgevoegd) 

 
7. Conceptverslag overleg RCW-Beheerraad d.d. 01-07-'10 (bijgevoegd) 
 
8. Rondvraag en sluiting 
 

 
 
Calamiteitenbestrijding 
Naar aanleiding van de vraag in april is ter informatie een overzicht van de calamiteitenbestrijding 
opgesteld. Dit overzicht was bij de stukken voor de vergadering in september gevoegd. 
Indien er specifieke vragen over de calamiteitenbestrijding zijn n.a.v. de  informatie wordt u 
verzocht deze aan de secretaris door te geven.  
 
Ter informatie 
Hierbij ontvangt u de memo afkomstig van de Waddenacademie over het  
‘Project Waddenarchieven’. Deze memo is u in september via de mail toegestuurd.  

 

 
 
 
 

 
 


