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Geacht college, 

Namens het Regionaal College Waddengebied (RCW) bied ik u bij deze brief het Deel A van 

het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied: Leven in de Wadden aan. 

In de Derde Nota Waddenzee is het RCW gevraagd om een beheer- en ontwikkelingsplan op 

te stellen op basis van het in de nota geschetste ontwikkelingsperspectief voor het 

waddengebied. 

Aan deze taak heeft het RCW de afgelopen twee jaar eendrachtig gewerkt. Het verheugt mij 

bijzonder dat wij erin geslaagd zijn om op basis van de inbreng van overheden, 

terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties met dertig overheden gezamenlijk een 

visie te ontwikkelen voor het beheer en de ontwikkeling van het waddengebied. 

Een visie die het beleid van het rijk en van de regio voor dit bijzondere gebied verenigt. 

In juni 2008 heeft het RCW het voor u liggende concept vastgesteld en met de minister van 

VROM, als coordinerende minister, besproken. 

De meest actuele en volledige informatie over het waddengebied vindt u op de website van de samenwerkende overheden: 
www.waddenzee.nl. 

http://www.waddenzee.nl


Het RCWwil graag op de komende Waddentoogdag, 30 mei 2009, met alle dertig 

waddenoverheden op feestelijke wijze deze visie te bezegelen door het ondertekenen van 

het Convenant ter Uitvoering van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied. Om dit 

te kunnen doen is ieders instemming met het plan en het convenant noodzakelijk. 

Als voorzitter van het RCW verzoek ik u het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied 

Leven in de Wadden en het bijbehorende convenant aan uw algemene bestuur ter 

instemming voor te leggen. 

Hoo 

Regionaal College Waddengebied. 

De meest actuele en volledige informatie over het waddengebied vindt u op de website van de samenwerkende overheden: 
www.waddenzee.nl. 

http://www.waddenzee.nl

