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Bestuurlijke 
Samenwerking 

Beschrijving overleg Nut en noodzaak Wat is impact? Vertegenwoordiger coördinator 

BES-eilanden Overleg met de eilanden: Bonaire, St. Eustatius en Saba    
Tekst convenant:  “waar dat opportuun is actief meewerken aan de 
uitwisseling van kennis en ervaringen ten aanzien van de BES-eilanden 
(Bonaire, St. Eustatius en Saba) als bijzondere gemeenten met de 
status van openbaar lichaam;“  
 
Frequentie: wens 1x per jaar (VNG congres) 
 
 
 

Nut: 
Wij kunnen bijdragen aan de belangen van de 
BES-eilanden; en andersom kunnen zij ons 
steunen richting het Rijk indien nodig en daar waar 
het eilander zaken betreft. 
 
Noodzaak: 
Ja, is een afspraak in het convenant. ‘Waar 
opportuun is actief meewerken aan de uitwisseling 
van kennis en ervaringen t.a.v. de BES-eilanden’.  

Op dit moment investeren in 
de relaties, dus nog een lage 
impact. Verwachting is dat in 
de toekomst meer gezamenlijk 
optrekken zal leiden tot 
effectiever handelen met het 
Rijk.  

Fungerend  
voorzitter 

Secretaris Directeur 

Waddenconvenant 
 

Afgesproken om dit overleg om te vormen tot ambtelijk overleg  
Frequentie: alleen bestuurlijk opschalen daar waar nodig. 

De specifieke eilandsituatie van de Wadden vraagt 
om een toekomstbestendig, slagvaardig en 
verbonden bestuur.. 

Zowel de onderlinge 
samenwerking als de 
samenwerking van de 
gezamenlijke eilanden met 
andere overheidspartners is 
noodzakelijk. 

Fungerend 
voorzitter 

Secretaris Directeur 

Leefbaarheid 
 

     

Fries Bestuurlijk 
Overleg Krimp 
(FBOK) 

Fries Bestuurlijk Overleg Krimp. Tot op heden een informeel overleg. 
Bestuurders (wethouders) uit de krimp- en anticipeergebieden en 
provincie komen bij elkaar om zaken te delen.  Voorzitter is 
Gedeputeerde Fokkens. provincie organiseert en faciliteert 
 
Frequentie:  3 à 4x per jaar 

Nut: Overleg met andere overheden die 
(grotendeels) dezelfde problematiek kennen en 
zodoende ervaringen kunnen uitwisselen. 
 
Noodzaak: We hebben voor de eilanden het thema 
Leefbaarheid als één van de prioritaire thema’s 
benoemd. Het is goed om met name met de 
provincie en de kustgemeenten waar we een relatie 
mee hebben (bv. Zorg, onderwijs), vroegtijdig 
ontwikkelingen/problemen te kunnen delen. 
Hierdoor kunnen gezamenlijke ideeën voor 
oplossingen ontstaan. 

Andere partijen hebben inzicht 
in specifieke eilander 
problematiek. Kan helpen voor 
samenwerking/ondersteuning 
op bepaalde gebieden. 

Ilja Zonneveld, 
Wethouder 
Schiermonnikoog 

Marijn Oud 

Stuurgroep RMC 
(regionale meld en 
coördinatiepunt) 

Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters. 
Het RMC Fryslân Noord is een regionaal samenwerkingsverband van 11 
gemeenten en heeft als opdracht het voortijdige schoolverlaten tegen te 
gaan. 
 
Frequentie: 2x per jaar 

Nut:  
In de RMC-wet is vastgelegd dat de gemeenten het 
voortijdige schoolverlaten van jongeren moeten 
bestrijden. Ieder jaar stoppen veel jongeren met 
school zonder dat ze goede papieren hebben voor 
de arbeidsmarkt.  
Veel jongeren willen werken en geld verdienen, of 
lopen vast op school en denken dat een diploma 
voor hen niet meer haalbaar is. 
 
Noodzaak: 
het RMC Fryslân Noord – Regionaal Meld- en 
Coördinatiefunctie,  is er voor het terugdringen van 
het aantal voortijdige schoolverlaters. 
Beleidsmatig door samen te werken met andere 
instanties op het gebied van melding, registratie en 
preventie. 
Uitvoerend door het inzetten van trajectcoördinatie 
en het inzetten van de RMC-consultatieteams. 

Dit betreft één van de 
wettelijke taken die de 
gemeente moet uitvoeren. De 
gemeenten vinden het van 
belang dat kinderen op de 
eilanden een goede basis 
hebben voor de toekomst. 

Ilja Zonneveld, 
Wethouder 
Schiermonnikoog 
 

Marijn Oud 

Openbare Orde 
(Kust)Veiligheid en 
Water 

     

BO-DPW/ROK 
Deltaprogramma 
 
 

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, 
provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met 
inbreng van de maatschappelijke organisaties. Het doel is om Nederland 
ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, 
klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoetwater 
(waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Het Bestuurlijk 
Overleg Deltaprogramma Waddengebied (BO DPW/ROK) voor harde 
keringen en voor de zandopgave en waterveiligheidsopgaven (ook korte 
termijn).  
Frequentie: 2x per jaar 

Nut: 
Overleg met andere overheden over bescherming 
tegen hoogwater, klimaatverandering en voldoende 
zoetwater.  
 
Noodzaak: 
Ja, hier moeten afspraken en maatregelen 
over/voor gemaakt worden in overleg met de 
andere overheden.  
 

Dat er ook goed rekening 
gehouden moet worden met 
de eilanden/eilander situatie.  

Michiel Schrier DVO Vlieland/ 
Quirinus Schouten 
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LOK Het Landelijke Overleg Kust (LOK)  dat adviseert aan de 
Deltacommissaris over de lange termijn veiligheid en ruimtelijke 
ontwikkelingen van de zandige kust van Nederland  
Frequentie: 2 x per jaar (laatste 2 jaar niet bij elkaar gekomen) 

Nut: 
Afstemmen met de andere overheden over de 
zandige kust van Nederland op de lange termijn. 
Hoe garanderen we de veiligheid?  
Noodzaak: 
Het LOK gaat over de lange termijn. Noodzakelijk 
om hier over na te denken. 

Dat er ook goed rekening 
gehouden moet worden met 
de eilanden/eilander situatie. 

Michiel Uitdehaag Quirinus Schouten 

Provinciaal 
Bestuurlijk Overleg 
Water (PBOW) 
 
 

Het PBOW is een overlegplatform waar bestuurders van de provincie 
Fryslân, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Friese 
gemeenten bij elkaar komen om het waterbeheer in Fryslân zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen.  
 
Frequentie 4x per jaar 
NB: specifiek voor de Friese eilandgemeenten 

Nut: 
Samenwerking tussen de Friese overheden op het 
gebied van het waterbeheer in Fryslân  
 
Noodzaak: 
Belangrijk om mee te doen gezien de thema’s voor 
de eilanden. 

Belang eilanden aangeven op 
het gebied van waterbeheer.  

Portefeuillehouders 
Water 

Eilandmedewerkers  

Bestuurlijk 
Waddenzee Overleg  
(CRW – BWO) 

De Coördinatie Regeling Waddenzee – kortweg CRW – is een netwerk 
van hulpverleningsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de incident- en rampenbestrijding op de Waddenzee. De afspraken  
zijn vastgelegd in het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W) en 
het CRW-convenant. Veiligheidsregio Fryslân treedt op als 
coördinerende veiligheidsregio. Het Bestuurlijk Waddenzee Overleg 
(BWO) vergadert tweemaal per jaar. Het is een afstemmingsoverleg op 
strategisch niveau en is verantwoordelijk voor het beheer, de 
bovenregionale afstemming en ziet toe op de operationele uitwerking  
van de CRW. De verbinding tussen CRW en de algemeen besturen 
(AB’s) van de veiligheidsregio’s is via de drie burgemeesters in het BWO 
geborgd.  
 
Frequentie 2x per jaar  

Nut: 
Betrokken zijn bij de incident- en rampenbestrijding 
op de Waddenzee.  
 
Noodzaak: 
Ja, belangrijk dat er gecoördineerd plan is waar de 
eilanden ook bij betrokken zijn in het geval van een 
incident of ramp. Vb. oliebestrijdingsoefening 
afgelopen jaar.  

Volwaardig partner aan tafel 
en belang eilandbewoners/ 
toeristen bij incidenten en 
rampenbestrijding 
vertegenwoordigen 

Leo Pieter Stoel  DVO Terschelling 

Duurzaamheid 
 

     

Bestuurlijk Overleg 
Regionale Energie 
Strategie (RES) 

De Friese gemeenten, de provincie en het waterschap werken samen 
met de netbeheerders, bedrijven en andere organisaties aan een RES 
voor Fryslân.  
 
Frequentie ? 
NB:  specifiek voor de Friese eilandgemeenten  

De Friese overheden geven in de RES aan hoe 
Fryslân aan de doelstellingen vanuit het 
Nederlandse klimaatakkoord wil bijdragen; het 
Friese ‘bod’, voor wat betreft energiebesparing, 
verduurzaming van de gebouwde omgeving en de 
opwek van duurzame elektriciteit 
 

Door aanwezigheid zichtbaar 
voor andere overheden en 
samenwerking in 
subsidiekansen.  
 

Ineke van Gent Marijn Oud 

KIMO 
 
 
 
 

KIMO Nederland en België is een vereniging van gemeenten met 
gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee. Het 
aandachtsgebied van de organisatie omvat de Noordzee, de 
Waddenzee, de kustwateren en het overgangsgebied van land naar zee. 
Alle eilandgemeenten zijn aangesloten bij het KIMO. 
AB en DB van het Kimo.  
 
Frequentie 2x per jaar.  

Nut: 
Het belangrijkste thema van het KIMO is het 
aanpakken van het afvalprobleem in de Noord- en 
Waddenzee, o.a. Fishing for Litter en 
strandopruimacties. Over de aard van de 
problematiek en oplossingen wordt gesproken in 
het DB en AB.  
 
Noodzaak: 
Geen verplichting. Wel betalen we als gemeenten 
aan het KIMO en doen ze goede projecten. 

Eilanden zijn individueel lid. 
Door aanwezigheid meer 
acties van het KIMO ook 
gericht op de Wadden-
eilanden.  

AB: Portefeuillehouders 
Afval/Strand/R&T  

Eilandmedewerkers 
 

Waddenzee 
 

     

BO Waddengebied 
(BOW) 

Met het Bestuurlijk Overleg Wadden wordt een overleg geïntroduceerd 
waarin het Rijk, de drie provincies, kust- en eilandgemeenten en 
waterschappen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn, plus een 
vertegenwoordiger vanuit het Omgevingsberaad.  

Het overleg is gericht op strategische besluitvorming voor het beleid 
voor het Waddengebied en zal onder voorzitterschap komen te staan 
van de minister van IenW als coördinerend bewindspersoon voor de 
Wadden.  

De insteek is dat het BO Waddengebied twee keer per jaar plaatsvindt. 
Het eerste formele BO Waddengebied zal in het voorjaar van 2020 

Het BO Waddengebied is primair gericht op 
strategische besluitvorming (bijv. Agenda 
Waddengebied 2050) en daarnaast op bestuurlijke 
afstemming van het beleid voor het Waddengebied.  
 
Alle deelnemende partijen kunnen 
beleidsvoorstellen of -kwesties agenderen. Het kan 
daarbij ook gaan om voorstellen waar de definitieve 
besluitvorming in een ander bestuurlijk gremium 
plaatsvindt. Het BO Waddengebied wordt in dat 
geval als toetsend gremium worden gebruikt 

Volwaardig lid Michiel Uitdehaag Kees Praamstra/ 
Quirinus Schouten 
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 plaatsvinden. Frequentie 2x per jaar 

 
 
 

Omgevingsberaad 
Waddengebied 
(OBW) 

Met dit overleg wordt een platform gecreëerd waar gestructureerd 
discussies over het Waddengebied kunnen worden geïnitieerd en 
gevoerd, alsook informatie uitgewisseld.  
 
1. Ontmoetingsplaats voor verantwoordelijken;  
2. Adviesorgaan namens maatschappelijke organisaties en gebruikers:  
3. Voorportaal van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.  
4  Platform voor gestructureerde discussies:  
 
Frequentie 4x per jaar 

Gebruikers, maatschappelijke organisaties en de 
Waddenacademie worden uitgenodigd om aan dit 
beraad deel te nemen. Rijk en regionale overheden 
gebruiken het Omgevingsberaad voor het 
bespreken en toetsen van beleidsvoorstellen. Het 
beraad maakt daarmee integraal onderdeel uit van 
de beleidsomgeving en kan in die hoedanigheid 
tevens thema’s agenderen in het Bestuurlijk 
Overleg Waddengebied. Ook kan via het 
Omgevingsberaad de organisatie van zogenaamde 
toogdagen worden opgepakt 

Rijk, provincies en andere 
overheden zijn geen lid, maar 
participeren als “deelnemer” in 
het Omgevingsberaad 

Ineke van Gent  Quirinus Schouten 

Opdrachtgevers-
overleg PRW 

Het collectief van opdrachtgevers blijft als een raad van toezicht 
fungeren zolang PRW blijft bestaan. Zoals in het Programmaplan 
voorgesteld komt dot Opdrachtgeversoverleg minimaal 2 keer per jaar 
bijeen. Voorstel is om eens per kwartaal een bijeenkomst te organiseren 
(naast de individuele contacten). Het is daarbij van belang dat de leden 
ook het mandaat hebben om te acteren. Op dit moment is dit een 
aandachtspunt i.r.t. de Waddenprovincies; 
 
Frequentie 4 x per jaar (voorafgaand of aansluitend aan het 
Omgevingsberaad) 
 
 

Gekoppeld aan Omgevingsberaad  Eilandgemeenten op bepaalde 
thema betrokken (denk aan 
transitieschets duurzame 
bereikbaarheid). 

Ineke van Gent, 
onafhankelijk voorzitter 

Quirinus Schouten 

Wadden Sea Board 
(WSB) 

De Wadden Sea Board is het bestuursorgaan van de trilaterale 
samenwerking over het gezamenlijke beheer van de Waddenzee sinds 
maart 2010. De WSB bereidt de regeringsconferenties voor en zorgt 
voor uitvoering van de overeengekomen afspraken uit de 
regeringsconferenties. Zogenoemde Task Groups zijn aangesteld om 
specifieke taken, plannen en projecten uit te voeren, zoals de Task 
Group Shipping, Climate, World Heritage, Management en Sustainable 
Tourisme. Ook bestaan er expert groepen voor monitoring en 
wetenschappelijke taken, zoals het monitoren van zeehonden en vogels. 
In 2017 vertegenwoordigt Maria Le Roy de gemeenten. Om de 2 jaar 
wisseling tussen kust- en eilandgemeenten. 
 
Frequentie: 4x per jaar 

Nut: 
Trilaterale afstemming over het Waddengebied, 
afspraken regeringsconferenties bijhouden & 
ontwikkelingen in de status van UNESCO 
Werelderfgoed volgen. 
 
Noodzaak: 
Geen verplichting, maar voor betrokkenheid bij het 
gebied wel noodzakelijk. Ook handig in het geval 
van Europese subsidieaanvragen bijvoorbeeld. 

Volwaardig partner aan tafel. 
Vaak wordt vanuit ‘Nederland’ 
een standpunt ingenomen 
tegenover ‘Duitsland’ en 
‘Denemarken’ om meer te 
bereiken.  

2021 – 2022 
Waddenzeegemeenten 
 
2023 – 2024 
Waddeneilanden 
Leo Pieter Stoel 
 

Kaj Valk 
 
 
Marijn Oud 

Wadden Sea Forum 
(WSF) 

Het Wadden Sea Forum (WSF) is een onafhankelijk platform van 
stakeholders (overheden, ngo’s en bedrijfsleven) uit Denemarken, 
Duitsland en Nederland om bij te dragen aan een duurzame 
ontwikkeling van het Trilaterale Waddenzee gebied. Het forum heeft 
sinds de oprichting van de WSB een adviesfunctie en kan daarnaast 
project initiatieven aandragen en/of uitvoeren. De missie van het WSF is 
om duurzame  ontwikkeling in het Waddengebied te bevorderen door 
uitwisseling van informatie over ervaringen en best practices; 
 
Frequentie: 2x per jaar  
Steering Committee:: nee (DB-besluit 30-06-2022) 

Nut: 
Trilaterale afstemming tussen overheden, ngo’s en 
bedrijfsleven. Belangrijk discussie onderwerp is de 
veiligheid van de vaarroutes boven de 
Waddeneilanden.  
 
Noodzaak: 
Geen verplichting. Wel aan te raden met enige 
regelmaat de vergaderingen bij te wonen om 
betrokken te blijven bij de ontwikkelingen van 
onderop.  
 
 
 

Eén van de stakeholders. 
Impact binnen Nederland/met 
de Nederlandse stakeholders 
is naar verwachting groter.  

Caroline v.d. Pol Marijn Oud 

Werelderfgoed 
 
 
 
 

Het investeringskader Waddengebied heeft voor de majeure opgave 
‘Versterken en Vermarkten Werelderfgoed’ twee programmalijnen 
benoemd:  1. Vermarkten &  2. Versterken 
 
 
Frequentie:    
Feitelijk sprake van een ambtelijk opdrachtgeversoverleg  
Portefeuillehouders worden uitgenodigd voor Opdrachtgeversoverleg 
BAW wanneer thema Werelderfgoed aan de ore, dus alleen wanneer 
nodig. 

Nut: 
Betrokken zijn bij de vermarkting van het 
Waddengebied en de ontwikkeling binnen het 
versterken van het Waddengebied in overleg met 
de andere partijen. Voorheen gebeurde dit in de 
zogenoemde Trojka Werelderfgoed.   
 
 
Noodzaak: 
Ja, betrokkenheid bij dit onderwerp is noodzakelijk 
gezien het belang van toerisme voor de eilanden.  

Werelderfgoed wordt vooral 
vanuit rijksoverheid 
(siteholder) en de provincies  
getrokken. Belang van 
betrokkenheid lokale 
overheden wordt gezien en 
erkend.  

MT Wadden 
Kees Praamstra 

Quirinus Schouten 


