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Toer door waddengebied; informatie geven… én informatie 
krijgen.

Ameland, Hippolytushoef, Warffum, Vlieland, Terschelling, Dokkum, Harlingen, Schiermonnikoog. Maar 
liefst acht keer in ruim een halve maand tijd, trokken leden van het RCW – steeds begeleid door hun 
secretaris Elze Klinkhammer en beleidsmedewerker Liesbeth Meijer, kris, kras door het waddengebied. In 
iedere plaats die ze aandeden, legden ze achtergronden en intenties uit van het B&O plan, Léven in de 
Wadden. Overal beantwoorden ze vragen en vroegen ze zelf ook om inbreng en ideeën voor de verdere 
invulling van het plan. Een (korte) impressie van de tot ‘road en boat show’ omgedoopte toer. 

Gewapend met onder meer een Power Point Presentatie en dozen vol voorlichtingsmateriaal, waren Elze 
Klinkhammer en Liesbeth Meijer van begin tot half december vooral onderweg. Auto en boot bracht hen 
naar belangstellenden voor informatie over het B&O plan. In hun gezelschap reisde steeds een lid mee 
van het Regionaal College Waddengebied. 
Vele tientallen bestuurders en raadsleden van gemeenten en provincies kregen zo uitleg over het plan en 
konden hun vragen tijdens deze informatiebijeenkomsten kwijt. Begrijpelijkerwijs lagen de prioriteiten van 
de waterschapsbestuurders op dit moment elders. Elze Klinkhammer: ‘Het was een intensieve periode, 
maar ze was zeer waardevol. Ik vond het bijzonder te zien dat iedere bijeenkomst zijn eigen karakter 
kreeg. Maar was het nu in Warffum of op Wieringen, Harlingen of Schiermonnikoog; bij ieder samenzijn 
was de sterke persoonlijke betrokkenheid bij het gebied voelbaar, en ook de wil samen het gebied te 
versterken.
Ik herinner me bijvoorbeeld Ameland waarbij een raadslid voorstelde, de ruime kennis en ervaring van zijn 
eiland te gebruiken om zo toerisme op de vaste wal van het waddengebied een extra impuls te geven.’ 
Hoewel bezoekers van de verschillende bijeenkomsten ieder weer andere onderwerpen inbrachten, waren 
er ook thema’s die overal de aandacht vroegen. De gevaren van het rijzen van de zeespiegel is daar een 
voorbeeld van. Andere veelbesproken onderwerpen waren het realiseren van energieneutrale eilanden, 
het verwezenlijken van dynamisch duinbeheer en gezamenlijke promotie van het waddengebied. 

Het RCW team was er overigens niet alleen op uit om alleen zelf informatie over te dragen. Ze wilde 
nadrukkelijk ook gevoed worden en vroeg daarom de aanwezigen de eigen ideeën over mogelijke kansen, 
bedenkingen en aandachtspunten voor het waddengebied op te schrijven en mee terug te geven als 
inbreng voor de verdere ontwikkeling van plannen.  

Uniek akkoord in de maak? 
Tijdens de voorlichting is veel aandacht gegeven aan de achtergrond en intentie van het Beheer & 
Ontwikkelingsplan, Léven in de Wadden. Voor het eerst ziet het er naar uit dat 18 gemeenten, 3 
provincies, 4 waterschappen en 5 ministeries bereid zijn hun handtekening te zetten onder een 
gezamenlijke visie op het waddengebied, deel A van het plan.  
De visie schetst de gezamenlijke kaders waarin de 30 verschillende overheden hun eigen beleid voor - 
en in het waddengebied vorm gaan geven.  
Voor meer informatie: http://www.waddenzee.nl/Beheer_en_Ontwikkelingsplan.1646.0.html

Veelgestelde vragen 
Veelgestelde vragen tijdens de informatiebijeenkomsten over het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan deel A, Léven in de Wadden. 

Wat is de status van "Léven in de Wadden"
gezien vanuit de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (Wro)?  

Het Beheer- en Ontwikkelingsplan ontleent 
zijn status aan de instemming van de 
overheden met dit plan, niet aan de Wro. 
Het is geen interbestuurlijke structuurvisie  
Léven in de Wadden is de uitwerking van 
de 3e nota Waddenzee in combinatie met 
het beleid en de wensen van de 
gemeenten, provincies en waterschappen. 
Het vervangt niet de 3e nota Waddenzee, 
de bestemmingsplannen of de provinciale 
beleidsplannen, het brengt deze 
beleidsdocumenten samen. Het wordt het 
koersdocument voor alle betrokken 
overheden.  

Komt er nog een “gewone” inspraakprocedure ?  

Voor de instemming door de raden, staten, waterschapsbesturen en departementen met het plan is 
geen officiële inspraakprocedure vereist. In het traject naar dit concept is er uitgebreid met 
vertegenwoordigers van allerlei organisaties en besturen gesproken.  
Op het moment dat de koers door een gemeente of provincie verwerkt wordt in 
bestemmingsplannen of structuurvisies komt daar officiële inspraak aan de orde.  

Wat wordt bedoeld met herstel van robuustheid en veerkracht van de natuur 

Herstel van de robuustheid en veerkracht betekent dat we een gebied willen waar de natuur tegen 
een stootje kan, waarmee ook ruimte ontstaat voor (meer) medegebruik. Een Waddengebied waar 
bijvoorbeeld de verschillende soorten vis die er thuis horen, er ook voorkomen en in flinke 
hoeveelheden. Waar de zeehonden zichzelf kunnen redden, ook bij een virus. En een gebied waar 
er voldoende voedsel is en broedplaatsen zijn voor de vogels. Om dat te bereiken moeten we de 
natuurlijke processen als uitgangspunt nemen en bijvoorbeeld de overgangen tussen zoet en zout 
water zodanig inrichten dat de vissen heen en weer kunnen trekken.  

Zijn de inzichten van de commissie Veerman (Deltacommissie) over de stijging van de zeespiegel al in het 
plan verwerkt? 

Het rapport van de commissie Veerman is uitgekomen nadat het concept B&O-plan in het RCW is 
vastgesteld. Uiteraard wordt bij de uitwerking van de afspraken en agenda rekening gehouden met 
nieuwe inzichten en kennis. Eén van de opgaven voor "Léven in de Wadden" is het waarborgen 
van de veiligheid van de bewoners. Met de uitwerking van deze afspraak moeten alle betrokkenen 
dus komende jaren samen aan de slag.  

Informatiebijeenkomst Texel verplaatst naar 5 januari 2009 

De informatiebijeenkomst over het B&O-plan Léven in de Wadden op Texel is verplaatst naar maandag 5 
januari 2009. Tijdstip en lokatie blijven hetzelfde: Van 19.00 uur tot 20.00 uur, in de Raadzaal, Groene 
Plaats 1, Den Burg. 

Meer informatie over deze bijeenkomst is te verkrijgen bij het secretariaat van het RCW: 
info@rcw.waddenzee.nl of 058 - 2339011 of via http://www.waddenzee.nl/RCW-Actueel.html
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