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Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied Schiermonnikoog, 12 maart 2009

Aan de Gemeenteraad

Advies
Wij adviseren u:
1. Kennis te nemen van Deel A van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Wadden zoals dat door
het Regionaal College Waddengebied is voorbereid.
2. Actief medewerking te verlenen aan de uitvoering van de in het Beheer- en Ontwikkelingsplan
opgenomen opgaven en burgemeester en wethouders op te dragen daarvoor benodigde
capaciteit beschikbaar te stellen.
3. Het bij het Beheer- en Ontwikkelingsplan Wadden gevoegde convenant tot uitvoering mede
ondertekenen en daartoe de burgemeester te machtigen.

Inleiding
Het Regionaal College Waddengebied (RCW), waarin Rijk, provincies en Waddengemeenten zijn
vertegenwoordigd, bereidt een Beheer- en Ontwikkelingsplan Wadden (B&O-plan) voor.
Het B&O-plan bestaat uit drie delen:
A. De uitwerking van de beleidsopgaven en de weg waarlangs deze bereikt moeten worden.
B. Bundeling van beheerplannen op basis van onder andere Natura 2000, de Kaderrichtlijn
Water en het Convenant vaarrecreatie.
C. Maatregelenplan met concrete projecten voor het stimuleren van ecologie en sociaaleconomische ontwikkeling.
Deel A is gereed en aan de betrokken overheden voorgelegd voor instemming.

Inhoud
Het nu voorliggende deel A van het B&O plan:
• presenteert geen nieuw beleid of regelgeving;
• wil vanuit het bestaande beleid de kansen en mogelijkheden voor natuur en menselijk gebruik
in beeld te brengen.
Uitgaande van de bestaande beleidsopgaven onderscheidt het B&O-plan vier categorieën:
• opgaven voor ecosysteem, habitat en soorten;
• opgaven voor klimaat en energie;
• opgaven voor landschap en cultuurhistorie;
• opgaven voor wonen, werken en recreëren.
Per categorie benoemt het B&O-plan thema’s die om uitwerking vragen. Dat leidt vervolgens tot een
opsomming van een groot aantal activiteiten onder rubrieken van ‘afspraken en agenda’s’ die de
betrokken overheden gaan ondernemen. Het merendeel van deze activiteiten ligt op het bordje van
Rijk en provincies. Waar lokale belangen aan de orde zijn, zijn ook gemeenten
(mede)verantwoordelijk voor de activiteiten. De keuze van opgaven waarbij dat het geval is, is in onze

ogen goed gemaakt. Bij een tweetal opgaven stellen wij ons voor dat de eilandgemeenten als
initiatiefnemer en regievoerder opereren. Wij denken daarbij aan:
• het opstellen van beeldkwaliteitsplannen;
• behouden en bevorderen van de leefbaarheid door investeringen in vervoer en onderwijs én
zorgvoorzieningen.
Vervolg
Het RCW hoopt de betrokken overheden te committeren aan de uitvoering van het B&O-plan. Daarom
gaat het plan vergezeld van het bijgevoegd convenant dat alle betrokken overheden worden geacht te
ondertekenen. De jaarlijkse Waddentoogdag op 21 juni 2008 aanstaande is daarvoor in beeld.
Wij stellen uw raad voor kennis te nemen van het Beheer- en Ontwikkelingsplan en medewerking aan
de uitvoering daarvan mogelijk te maken conform bijgevoegd besluit. Het Eilander College zal voorts
een inhoudelijke reactie op het plan voorbereiden en deze via de Eilander Raad, die daarover op 12
maart aanstaande zal besluiten, aan het Regionaal College Waddengebied zenden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.waddenzee.nl, waarop het B&O plan
digitaal is gepubliceerd.
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