
Not i t ie Governance Waddengebied
(Op basis van notitie Meinte de Hoogh min. IenW)

In de Verzamelbrief Wadden van 20 juni jl. is een nieuwe overlegstructuur voor
het beleid voor het Waddengebied en het beheer van de Waddenzee
geIntroduceerd, geschraagd door drie pijlers:

• Het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (hierna: BO Waddengebied)
• Het Omgevingsberaad Waddengebied (hierna: Omgevingsberaad)
• De Beheerautoriteit Waddenzee (hierna: Beheerautoriteit)

Met de nieuwe 'governance' ontstaat helderheid over het doel en de aard van de
verschillende overleggen en wordt recht gedaan aan de verantwoordelijkheden
en expertise van overheden, gebruikers, beheerders en andere belanghebbenden
in het Waddengebied. De nieuwe overlegstructuur vergt van alle betrokken
partijen rolvastheid en een goede afstemming met de achterban.

In het onderstaande schema is weergegeven hoe de verschillende pijlers en
partijen zich tot elkaar verhouden. In de drie bijgevoegde documenten zijn - in
lijn met de Verzamelbrief Wadden' - de drie pijlers verder uitgewerkt. De
documenten gaan in op doel, taken en samenstelling van het BO Waddengebied,
het Omgevingsberaad en de Beheerautoriteit.

BELEID

Bestuurlijk Overleg
Waddengebied

lenW (vs.), LNV, Waddenprovincies
(3), eilandgemeenten (1),

kustgemeenten (1), waterschappen
(1), vs. Omgevingsberaad (vice -vs.)

2/jr.

CD

CD
CD
(73

Omgevingsberaad
Waddengebied

vs. Omgevingsberaad, natuur en
milieu (2), economie (1), visserij +

havens (1), landbouw (1),
wetenschap (1)

4/ jr.

Beleidskaciers

BEHEER

Beheerautor i tei t  W addenzee:
- Opdrachtgeversoverleg: LNV (vz.), lenW,

provincie Noord-Holland, provincie Fryslan,
provincie Groningen
Directeuren (2) + 'compacte eenheid'

Integraal Beheerplan W addenzee

Beheerders W addenzee:

- Rijkswaterstaat, LNV(-Waddenunit),
Waddenprovincies en TBO's: Provinciale

Landschappen, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Private

Beheerders.

Relatie tussen Bestuurlijk Overleg Waddengebied, Omgevingsberaad Waddengebied en Beheerautoriteit Waddenzee (inclusief samenstelling)
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Hoofdlijnen inrichting BO Waddengebied
• Het BO Waddengebied is primair gericht op strategische besluitvorming en

bestuurlijke afstemming ten aanzien van beleid, investeringen en
implementatie/uitvoering. Alle overheden uit het Waddengebied zijn
bestuurlijk/politiek vertegenwoordigd in het BO Waddengebied. De voorzitter
van Omgevingsberaad Waddengebied is adviserend lid en tevens
vicevoorzitter van het BO Waddengebied.

• Te bespreken beleidsvoorstellen in het BO Waddengebied zijn in beginsel aan
de orde geweest in het Omgevingsberaad en van een advies voorzien. Het
advies wordt aan de stukken toegevoegd. De indiener van het beleidsvoorstel
geeft aan hoe met het advies is - of zal worden - omgegaan.

• Het BO Waddengebied komt circa 2 keer per jaar bijeen. Indien de agenda's
dat toelaten kan qua locatie worden gerouleerd, dus zowel in Den Haag als in
het Waddengebied.

Hoofdlijnen inrichting Omgevingsberaad Waddengebied
• Het Omgevingsberaad is een platform waar gestructureerd discussies worden

geInitieerd en gevoerd over het Waddengebied. Gebruikers maatschappelijke
organisaties en de Waddenacademie zijn lid van het Omgevingsberaad. Het
Omgevingsberaad komt circa 4 keer per jaar bijeen.

• Rijksoverheid en regionale overheden gebruiken het Omgevingsberaad voor
het bespreken of toetsen van beleidsvoorstellen. Zij nemen deel aan het
Omgevingsberaad maar zijn geen lid van het Omgevingsberaad.

• Het Omgevingsberaad kan thema's agenderen in het BO Waddengebied. Deze
thema's worden via de voorzitter van het Omgevingsberaad aangereikt in het
BO Waddengebied.

• Door het Omgevingsberaad wordt een keer per jaar een zogenaamde toogdag
(bijv. werkbezoek/netwerkbijeenkomst/werkconferentie) georganiseerd, waar
de eden van het BO Waddengebied voor worden uitgenodigd. Dit biedt de
tevens gelegenheid om met elkaar te spreken over actuele ontwikkelingen in
het Waddengebied.

• Met invoering van de nieuwe governance wordt het Regiecollege
Waddengebied opgeheven. Het Omgevingsberaad wordt - overeenkomstig de
huidige wijze van financiering van het Regiecollege Waddengebied -
gefinancierd door Rijk, Waddenprovincies, waterschappen, kust- en
eilandgemeenten.

Uitgangspunten Beheerautoriteit
• Voor het instellen en goed functioneren van de Beheerautoriteit is de

Testuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee' opgesteld. IenW, LNV,
de provincies Noord-Holland, Fryslan en Groningen ('Partijen') maken hierin
afspraken over de samenstelling, taken en de organisatie van de
Beheerautoriteit.

• De Beheerautoriteit is samengesteld uit twee organen: het
Opdrachtgeversoverleg (LNV, IenW en Waddenprovincies) en de twee
directeuren. Laatstgenoemden worden ondersteund door een cornpacte
eenheid.

• De Beheerautoriteit heeft als doel om de samenhang van het natuur-, vis- en
waterbeheer van de Waddenzee te bevorderen en te versterken en daarmee
de natuurkwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt via een Integraal Beheerplan
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Waddenzee, waaraan Opdrachtgeversoverleg en beheerders zich
committeren.

• Ministeries en provincies blijven ten aanzien van het beheer van de
Waddenzee beschikken over hun wettelijke bevoegdheden en de daarbij
behorende verantwoordelijkheden, inclusief de bekostiging van de aan hun
toebedeelde beheertaken.

• Vier jaar na inwerkingtreding wordt geevalueerd of de doelstelling van de
Beheerautoriteit (en de doelstellingen van) het Integraal Beheerplan zijn
behaald. Ook zal dan worden nagegaan of organisatorische of andere
aanpassingen nodig zijn voor de Beheerautoriteit.

• De instelling van de nieuwe governance heeft consequenties voor bestaande
overleggen rondom beheer. De directeuren Beheerautoriteit analyseren de
bestaande overleggen over beheer en dragen zorg voor een soepele overgang
naar de nieuwe situatie in lijn met de nieuwe governance.
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