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Geacht college, 

Bijgevoegd treft u de volgende stukken aan: 
- deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied 

(BO-plan) "Leven in de Wadden"; 
- Convenant Uitvoering van deel A van het BO-plan; 
- kaart van kansen Leven in de Wadden; 
- begeleidende brief van de voorzitter van het Regionaal 
College Waddengebied (RCW), Commissaris van de Koningin in 
Fryslan, dhr. J.A. Jorritsma. 

In juni 2008 heeft het RCW het 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; 
geconcludeerd werd dat het eindconcept met een positief advies 
kan worden voorgelegd aan de afzonderlijke gemeenteraden. 



In december 2008 hebben in het kustgebied vier regionale 
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor alle 
gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en 
bestuursleden van de waterschappen werden uitgenodigd. 
In deze bijeenkomsten hebben leden van het 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. 

Wij stellen u voor: 
- deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied met 
een positief advies voor te leggen aan uw gemeenteraad; 

- uw raad voor te stellen om in te stemmen met ondertekening 
van het Convenant ter uitvoering van deel A van het 
Beheer- en Ontwikkelingsplan. 

Wij zijn van mening dat het BO-plan een goede basis biedt voor 
de verdere duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, waarbij 
aan zowel de ecologische als aan de sociaal-economische 
belangen op een maatschappelijk verantwoorde, evenwichtige 
wijze aandacht wordt geschonken. 

Tot slot delen wij u mede dat het RCW en het RCW-secretariaat 
bereid zijn om, wanneer gewenst, een nadere toelichting op het 
BO-plan te geven. 

Met vriendelijke groet, 

het Dagelijks Bestuur, 

mw. J.A.J. Stam/J voorzitter 

J.W. van der Velde, secretaris 


