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1.  Inleiding. 

 

Het Coördinatie College Waddengebied (CCW) wordt gevormd door de bewindspersonen 

van VROM, LNV, V&W, EZ en Defensie, naast bestuurlijke vertegenwoordigers van 

gemeenten, provincies en waterschappen. De minster van VROM is de voorzitter van het 

CCW.  

In opdracht van het CCW werken rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in het 

Regionaal College Waddengebied (RCW) samen aan de uitwerking en uitvoering van de 

strategische hoofdlijnen van het Waddenbeleid. Gedeputeerde Kruisinga vertegenwoordigt 

de Provincie Noord-Holland in het RCW.  

 

Eén van de belangrijkste opdrachten van het CCW aan het RCW van de afgelopen tijd is het 

opstellen van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan). 

De belangrijkste reden voor het maken van een B&O-plan voor het Waddengebied is dat de 

Waddenzee als natuurgebied duurzaam beschermd en ontwikkeld moet worden en het hele 

Waddengebied ook als woon-, werk- en recreatiegebied vitaal en sociaaleconomisch gezond 

moet zijn. In de planologische kernbeslissing (pkb) Derde Nota Waddenzee van het rijk is 

voor een groot aantal onderwerpen gesteld dat deze verder worden uitgewerkt in een B&O-

plan voor het Waddengebied.  

Doordat dit een gezamenlijk gedragen plan is, komt het de eenheid in het waddenbeleid ten 

goede. De meerwaarde van het plan zit vooral in het stroomlijnen van de verschillende 

beleidsplannen in één gezamenlijk plan voor het Waddengebied. De tekst van het plan is tot 

stand gekomen op basis van een groot aantal gesprekken en bijeenkomsten met 

belangenorganisaties en vertegenwoordigers van in totaal 30 waddenoverheden. 

 

Omdat wij als lid van het RCW het streven naar eenheid in het waddenbeleid graag met u 

willen delen en bevorderen, leggen wij de visie op het waddenbeleid aan u voor samen met 

een convenant ter realisering. Ook de andere colleges en dagelijkse besturen uit het 

Waddengebied leggen het B&O-plan en het genoemde convenant voor aan raden, staten en 

algemene besturen. 

 

 

 



2.  Doelstellingen en evaluatiecriteria. 

 

Het voorliggende B&O-plan deel A, met de titel ‘Léven in de Wadden’, koppelt de regionale 

inbreng van gemeenten, provincies en waterschappen en maatschappelijke organisaties aan 

de opdrachten die op hoofdlijnen in de Derde Nota Waddenzee zijn verwoord. Daarnaast is 

ook het Europese beleid opgenomen. Het B&O-plan is daarmee een gezamenlijk gedragen 

plan, waarvan bij de totstandkoming rekening is gehouden met bestaand regionaal en lokaal 

beleid. ‘Léven in de Wadden’ omvat een visie op het volledig spectrum van de aanwezige 

thema’s in het gebied: van ecosystemen, energie en klimaat, van cultuurhistorie tot wonen, 

werken en recreëren. Het plan brengt de kansen voor het Waddengebied in beeld en zet 

daarvoor de koers uit. Deze visie vormt de basis voor de toekomstige territoriale en/of 

functionele beleidsvorming op de terreinen waarop het plan betrekking heeft en voor de 

daaruit voortvloeiende maatregelen. Het plan is ook richtinggevend voor de bestedingen uit 

het Waddenfonds. 

De dagelijkse besturen van de provincies, de eilandgemeenten en de waterschappen hebben 

ingestemd met ‘Léven in de Wadden.’ De vertegenwoordigers van de vaste walgemeenten 

zullen dit met een positief advies voorleggen aan hun dagelijkse besturen en de 

gemeenteraden. 

 

Deel B van het B&O-plan, dat nog in bewerking is, wordt een klapper van alle relevante 

plannen en het beleid voor de Waddenzee, inclusief alle afzonderlijke beheerplannen voor 

Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, bestemmingsplannen en andere relevante 

deeluitwerkingen. 

 

Deel C van het B&O-plan, het Maatregelenprogramma, wordt door het RCW op basis van 

‘Léven in de Wadden’ gemaakt. Het omvat de activiteiten en projecten waarmee de doelen 

uit ‘Léven in de Wadden’ gerealiseerd moeten worden en regelt de financiering van die 

maatregelen.  

 

Het RCW vindt het belangrijk dat alle overheden zich aan de uitgezette koers committeren. 

Daarom leggen wij, als lid van het RCW, de ontwikkelde visie op het waddenbeleid aan u 

voor, samen met een convenant ter realisering. Ook de andere partners uit het RCW leggen 

voornoemde documenten aan hun bestuursorganen ter instemming voor. Wij vragen u in te 

stemmen met het bijgevoegde B&O-plan Waddengebied deel A en het bijbehorende 

uitvoeringsconvenant. Uw eventuele opmerkingen bij het plan nemen wij mee bij de 

uitwerking van de afspraken in deel C, het Maatregelenprogramma.  

 

3.   Financiering en communicatie 

 

De financiering van de maatregelen komt pas aan de orde in deel C van het B&O-plan, het 

Maatregelenprogramma. Dit programma werkt de afspraken en agenda uit deel A nader uit, 

en regelt de financiering van de maatregelen. Voor een groot deel zullen de kosten die uit het 

plan voortvloeien vanuit de lopende begrotingen kunnen worden gedekt. Vaak gaat het om 

maatregelen die tot de reguliere werkzaamheden van de betreffende partij behoren.  

Er hebben eind 2008 meerdere informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor raden, staten 

en leden van algemene besturen, inclusief de pers). 

 



4.  Proces en procedure 

 

Nadat alle raden, staten en algemene besturen met de voorliggende documenten hebben 

ingestemd, wordt ‘Léven in de Wadden’ met de ondertekening van het convenant 

bekrachtigd. Het is de bedoeling dat deze ondertekening plaatsvindt in aanwezigheid van de 

ministers van VROM en LNV op de Waddentoogdag van 30 mei 2009. 

 

5.  Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 

 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontwerpbesluit 

 

Nr. 

 

Provinciale staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 20 januari 2009  

 

gelet op: 

- het feit dat het B&O-plan met als titel ‘Léven in de Wadden’ is opgesteld 

om de Waddenzee als natuurgebied duurzaam te beschermen en te 

ontwikkelen en het gehele Waddengebied als woon-, werk- en 

recreatiegebied vitaal en sociaaleconomisch gezond te laten zijn; 

- in de pkb Derde Nota Waddenzee voor een groot aantal onderwerpen is 

gesteld dat deze verder worden uitgewerkt in een B&O-plan voor het 

Waddengebied 

 

besluiten: 

 

in te stemmen met het Beheer- en Ontwikkelingsplan ‘Léven in de Wadden’ en het 

bijbehorende convenant ter realisering. 

 

 

Haarlem, 

 

Provinciale staten  voornoemd, 

 

                                                                   , voorzitter  

 

 

                                                                   , statengriffier 

 

 

 


