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Start informatietour “Léven in de Wadden”, 
Beheer -en Ontwikkelingsplan Waddengebied 

Op 27 november gaf de voorzitter van het 
Regionaal College Waddengebied John 
Jorritsma het startschot voor de informatietour 
over “Léven in de Wadden” op de eilanden en 
aan de vaste wal. In zijn presentatie ging 
Jorritsma allereerst in op de gezamenlijkheid van 
het plan. Alle waddenoverheden, de Beheerraad 
en diverse maatschappelijke organisaties zijn 
betrokken geweest bij het opstellen van deze 
gezamenlijke visie op de toekomst van het 
Waddengebied. Het document wordt 
richtinggevend voor alle waddenoverheden en 
zal het refentiekader voor toekomstige 
gezamenlijke initiatieven vormen. 

Het plan is gebaseerd op het ontwikkelen en beschermen van een robuuste en veerkrachtige natuur in de 
Waddenzee als basis van ecologisch en economische functies. Het RCW geeft erin aan welke kansen zij 
ziet voor bijvoorbeeld innovatie op energiegebied, gebruik van cultuurhistorie voor toerisme en de 
combinatie van kustveiligheid en duinontwikkeling. Het gehele plan en de samenvatting vindt u op de 
website. 

Jorritsma vroeg de inzet van de colleges van Burgemeester & Wethouders en van Gedeputeerde Staten, 
van de Waterschapsbesturen en van de ministeries voor het proces van accordering van het plan. Het plan 
wordt na de informatietour formeel aan alle raden, staten, departementen en waterschappen aangeboden 
ter instemming. De instemming van alle overheden moet uiteindelijk geborgd worden door ondertekening 
van een convenant. Rond eind mei is de ondertekening van het convenant met alle partijen gepland. “Maar 
dan begint het pas echt”, aldus de RCW voorzitter. Dan moeten we de kansen voor de regio realiseren 
door de afspraken samen uit te voeren. 

De presentatie van het plan werd positief ontvangen door de aanwezige leden van de colleges van B&W 
en GS. Uiteraard kwamen een aantal vragen boven. Bijvoorbeeld of de warme deken van beschermende 
regelgeving de kansen niet zal smoren. En of de verschillende overheden het plan alle tegelijk het plan 
vaststellen. En welke ruimte er is voor aanvulling of wijziging. Ook werd gevraagd of dit plan de basis kan 
zijn voor een nieuw gezamenlijk bestemmingsplan Waddenzee van alle gemeenten. De voorzitter gaf aan 
dat Léven in de Wadden tot stand is gekomen in nauwe samenspraak met alle betrokken overheden, 
inclusief de regelgevende ministeries. Er kan sprake zijn van conflicterende belangen, maar hij verwacht 
dat daarvoor gezamenlijk oplossing kunnen worden gevonden. Het is de bedoeling dat op de toogdag 
2009 alle overheden tegelijk hun handtekening zetten. Zwaarwegende punten kunnen eventueel in het 
convenant vormgegeven worden. Maar met name de uitwerking van de afspraken in het 
maatregelenprogramma biedt de ruimte en de mogelijkheden voor specifieke inkleuring. Hij vond het een 
uitstekend voorstel om het plan als basis te nemen voor een gezamenlijk bestemmingsplan van de 
Waddenzeegemeenten. “Dat is de eenheid in beleid die we met elkaar moeten realiseren”. 

Meer informatie: http://www.waddenzee.nl/Beheer_en_Ontwikkelingsplan.1646.0.html 

De Kaart van kansen 
Het Beheer- en Ontwikkelingsplan Léven in de 
Wadden schetst kansen voor het Waddengebied. 
Kansen voor de natuur, kansen voor de 
recreatie, kansen voor bedrijvigheid en kansen 
voor kennisontwikkeling en kansen voor behoud 
van het specifieke waddenlandschap. Het 
Regionaal College Waddengebied heeft die 
kansen vertaald in koersen, afspraken en 
agenda's voor de komende jaren. 

Om de kansen te visualiseren heeft het RCW 
een Kaart van Kansen voor de wadden laten 
maken. Een artists' impression, een virtuele kaart 
van het Waddengebied, een kijkje in de 

toekomst. 

Verschillende elementen zoals energievoorziening, duisternis en groen licht, mosselbanken, vogels en 
vogelaars, maritiem erfgoed en waddengoud zijn op de kaart gezet. 

De kaart van kansen is te bekijken op http://www.waddenzee.nl/Actueel.1639.0.html. Voor deelnemers aan 
de informatiebijeenkomsten over Léven in de Wadden is een gedrukt exemplaar op posterformaat 
beschikbaar.  
Kijk voor de data van de bijeenkomsten op http://www.waddenzee.nl/Werkwijze.1648.0.html. 
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