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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• college voorstel 
• toelichtende brief van de Vereniging van 

Waddenzeegemeenten 
• deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan 

Waddengebied 
• Kaart van kansen Leven in de Wadden 
o Begeleidende brief van de voorzitter van het Regionaal 

College Waddengebied, Commissaris van de 
Koningin in Fryslan, dhr. J.A. Jorritsma 

Onderwerp: Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied 

Gevraagd besluit: 
in te stemmen met deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied; 
in te stemmen met de ondertekening van het Convenant ter uitvoering van deel A van het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan. 

Inleiding en aanleiding 
In juni 2008 heeft het Regionaal College Waddengebied (RCW) het Beheer- en Ontwikkelingsplan 
Waddengebied (BO-plan) in concept vastgesteld en op 21 juni 2008 als RCW-standpunt aangeboden aan de 
minister van VROM. De behandeling van de concepten van het BO-plan heeft plaatsgevonden in het Dagelijks 
en Algemeen Bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten. Het eindconcept is besproken in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 juni 2008. Daarin werd het eindconcept als evenwichtig, 
realistisch en verdedigbaar beoordeeld en werd geconcludeerd dat het eindconcept met een positief advies aan 
de afzonderlijke gemeenteraden kon worden aangeboden. 

In december 2008 hebben in het kustgebied vier regionale informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor 
alle gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en bestuursleden van de waterschappen zijn 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben leden van de RCW, samen met het secretariaat, uitleg 
gegeven over het BO-plan. 

Met betrekking tot de status van het BO-plan is besloten dat het plan niet de status krijgt van (interbestuurlijke) 
structuurvisie. Het BO-plan is een gezamenlijke visie op het beheer en de ontwikkeling van het Waddengebied. 
Het draagvlak en het commitment van de betrokken overheden wordt geborgd door de ondertekening van een 
(instemmings) convenant voor de uitvoering van de afspraken/agenda die in het BO-plan zijn opgenomen. In 
totaal is aan 5 ministeries, 3 provincies, 18 gemeenten en 4 waterschappen eenzelfde verzoek tot instemming 
met het BO-plan en ondertekening van het uitvoeringsconvenant gedaan. 

Beoogd resultaat 
Op de Waddentoogdag van 30 mei 2009 wordt het uitvoeringsconvenant behorend bij het BO-plan 
Waddengebied door alle betrokken overheden ondertekend. 

Kader 
De planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (PKB-Waddenzee) vormt de basis voor het BO-plan 
Waddengebied. Ook wordt rekening gehouden met Europees beleid zoals de Kaderrichtlijn Water en Natura 
2000. 

Argumenten / alternatieven 
De PKB-Waddenzee gaat uit van voorrang voor de natuur met beperkt menselijk medegebruik in de 
Waddenzee. Het BO-plan combineert het rijksbeleid met het beleid en de wensen van de regio en omvat de 
actuele thema's die spelen in het Waddengebied. 
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Alternatief is niet instemmen met het BO-plan Waddengebied en niet overgaan tot ondertekening van het 
uitvoeringsconvenant. 

Financiele consequenties 
Geen 

Juridische consequenties 
Het BO-plan is een gezamenlijke visie op het beheer en de ontwikkeling van het Waddengebied. Het draagvlak 
en het commitment van de betrokken overheden wordt geborgd door de ondertekening van een (instemmings) 
convenant voor de uitvoering van de afspraken/agenda die in het BO-plan zijn opgenomen. 

Communicatie 
Op de Waddentoogdag van 30 mei 2009 wordt het uitvoeringsconvenant behorend bij het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan Waddengebied officieel door alle betrokken partijen ondertekend. Voorafgaand aan en 
tijdens deze happening zal de pers worden geinformeerd danwel worden uitgenodigd. 

Aanpak / uitvoering 
Na ondertekening van het uitvoeringsconvenant op 30 mei 2009 gaan de partners over tot de gezamenlijke 
uitvoering van de visie. De afspraken van deel A worden in het uitvoeringsdeel C uitgewerkt in maatregelen en 
projecten. Uitvoering van de plannen vindt plaats tussen 2009 en 2020. 

Den Helder, 28 april 2009 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

CJM. Hijenkens , loco-burgemeester 

^fck-Rgasing , secretaris 
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