
Regionaal College Waddengebied (RCW)
Conceptbesluitenlijst 30 juni 2011

De besluitenlijst wordt vastgesteld op 6 oktober a.s.

Veiligheid, inspectie en 
handhaving

Het RCW is op de hoogte van de stand van zaken overgang CRW naar IBP-W. De 
regisseurs gaan aan de slag met de vraagtekens die nog bestaan rond sturing en 
verbinding met het RCW. Het RCW is daarnaast geïnformeerd over de voortgang 
SIW en de projectopdracht die er nu ligt.

Internationale aspecten Het RCW neemt het verslag van de vergadering van het Wadden Sea Forum op 17 
en 18 mei in Den Helder voor kennisgeving aan.

Waddenfonds Het RCW is geïnformeerd over de stand van zaken. Er ligt een 
conceptbestuursakkoord over de overgang van het fonds naar de regio. 
Communicatie over het hoe en waarom van de afronding in het huidige jaar zal 
zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Recreatie en toerisme Het RCW neemt het verslag overleg regisseurs R&T1 en Coalitie Wadden Natuurlijk 
op 24 maart 2011 voor kennisgeving aan

Visserij Het RCW is geïnformeerd over het akkoord betreffende de handkokkelvisserij en 
de problemen rond het besluit staand wand.

Overige onderwerpen
Bestuurlijke organisatie Het RCW bespreekt het voorstel voor een bestuurlijke agenda.

Jaarverslag en 
jaarrekening 2011

Het RCW is akkoord met de voorliggende jaarrekening en –verslag onder 
voorbehoud van een tekstuele aanpassing van het jaarverslag betreffende de 
reserve en een correctie in de berekening.

Agendapunten
◈ RCW 6 oktober: bestuurlijke organisatie
◈ RCW 6 oktober: Incidentbestrijdingsplan (IBP) Waddenzee

De volgende vergadering van het RCW vindt plaats op <datum>.

1 Recreatie en Toerisme



Het RCW bestaat uit de volgende leden:
de heer John Jorritsma voorzitter van het RCW

commissaris van de koningin in Fryslân
B&O-plan Deel C

mevrouw Elze Klinkhammer secretaris RCW

de heer Hans ten Velden IenM, programmadirecteur waddengebied B&O-plan Deel C; Waddenfonds
de heer Berry Eijgendaal ELI, programmadirecteur Noord-Nederland Duurzame economische ontwikkeling
de heer Paul van Erkelens Wetterskip Fryslân, dijkgraaf B&O-plan Deel B
de heer Ype Heijsman IenM, directeur Water en Scheepvaart, 

RWS Noord-Nederland
B&O-plan Deel B; 
Veiligheid, inspectie en handhaving

de heer Albert de Hoop De Waddeneilanden, burgemeester Ameland Veiligheid, inspectie en handhaving
de heer Wiebe van der Ploeg gedeputeerde Groningen Natuur; Visserij; Kennis

voorzitter Beheerraad Waddengebied
mevrouw Marjan van Kampen Vereniging van Waddenzeegemeenten

burgemeester Wieringen
namens gemeenten lid regiegroep B&O-
plan C

mevrouw Joke Geldhof gedeputeerde Noord-Holland Recreatie en Toerisme
de heer Bert Noorman Defensie, projectmanager DVD Noord Militaire activiteiten
de heer Paul Scheffer Vereniging van Waddenzeegemeenten (plv. vz.)

burgemeester Harlingen
Recreatie en Toerisme;
Duurzame economische ontwikkelingen

mevrouw Tineke Schokker gedeputeerde Fryslân, 
voorzitter Stuurgroep Waddenprovincies

Waddenfonds; Internationale aspecten
voorzitter regiocommissie Waddenfonds

de heer Jaap Verhulst ELI, regiodirecteur DRZ Noord Natuur; Visserij; Kennis; Internationale 
aspecten; Recreatie en Toerisme 
(agendalid regiegroep)

Adresgegevens secretariaat Regionaal College Waddengebied
Huis voor de Wadden, Ruiterskwartier 121a, 8911 BS Leeuwarden

Secretaris RCW: 058 – 233 9012
E-mailadres: info@rcw.waddenzee.nl 

website: www.waddenzee.nl 

http://www.waddenzee.nl/
mailto:info@rcw.waddenzee.nl

