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Doel en status van dit document

Het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) is begin 2010 van start gegaan op
basis van een gezamenlijk vastgesteld Programmaplan. In het programmaplan zijn de
globale doelen opgenomen (het Streefbeeld) en 10 ontwikkeltrajecten uitgewerkt.
De inhoudelijke onderbouwing hiervoor staat in de zgn. ‘Bouwstenen’.
De bedoeling van het programmaplan is dat het regelmatig wordt geactualiseerd,
om voortschrijdend inzicht en nieuwe strategische ontwikkelingen een plaats te
geven.
Dit document Vissen in Overvloed dient als programmaplan 1.1. Het is de
geactualiseerde versie van het oorspronkelijke programmaplan (1.0) en dient als
(interne) ‘levende leidraad’ voor het Programmateam en voor de Regiekamer voor
het vaststellen en (periodiek) beoordelen van de strategie, (tussen)doelen,
activiteiten en concrete producten. Het is tevens de basis voor het jaarlijks
vaststellen van de Uitvoeringsagenda met activiteiten en producten voor het
komende jaar.

Opmerkingen:
•
Het PRW is niet (meer) geordend in ontwikkeltrajecten, maar in clusters
(organisatorisch) en in strategieën (werk-inhoudelijk).
•
We spreken van Programmaplan 1.1 totdat we een nieuw Programmaplan
bestuurlijk vaststellen.
•
Clusters (organisatorisch) en strategieën (inhoudelijk) staan centraal. De oude
term ontwikkeltrajecten wordt niet meer gebruikt.

Relevante verwijzingen:
•
Programma Naar een Rijke Waddenzee, 2010. Bouwstenen behorende bij het

Het document is in tweede instantie bedoeld voor de partners en betrokkenen bij
het programma om het werk van PRW, de strategieën, etc te expliciteren.
De inrichting van het document en de woordkeuze is conform onze laatste inzichten
en past in de systematiek en taal van de Adaptief Management systematiek. Deze
systematiek en taal wordt door het PRW gebruikt in sturing en rapportages en wordt
ondersteund door de software Miradi.

Programmaplan 2010 ‘Naar een rijke Waddenzee’. Leeuwarden: Programma Naar een
Rijke Waddenzee.
•

Programma Naar een Rijke Waddenzee, 2010. Programmaplan voor natuurherstel in de
Waddenzee. Leeuwarden: Programma Naar een Rijke Waddenzee.

•

CMP, 2007. The Open Standards for the Practice of Conservation, version 2.0.
Washington D.C.: Conservation Measures Partnership. Online beschikbaar:

In dit document zijn de uitkomsten van vele programmabijeenkomsten,
vergaderingen, discussies en workshops verwerkt. Het dient als update van het
gemeenschappelijke vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen. Opmerkingen die in
een volgende versie wellicht meegenomen kunnen worden, zijn vormgegeven in
gele kaders met als titel ‘opmerkingen’.

<http://www.conservationmeasures.org>

•

Miradi, 2011. Miradi Adaptive Management Software for Conservation Projects, version
3.2.2. [software] Maryland: Benetech and FOS. Online beschikbaar:
<http://www.miradi.org> .

Samengesteld door Ilke Tilders en Taco van den Heiligenberg m.m.v. de leden van
het programmateam Naar een Rijke Waddenzee.
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DEEL I

ALGEMEEN KADER

Aanleiding & Partners van het PRW
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) vindt zijn basis in het ‘Convenant
transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee’, in het najaar van 2008
afgesloten tussen het (toenmalige) Ministerie van LNV, de Producentenorganisatie
mosselen en vier natuurbeschermingsorganisaties (Waddenvereniging,
Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Stichting Wad). Hierin spraken de
partijen met elkaar af om op een nieuwe, constructieve manier samen te werken.
Niet meer tegenover elkaar, maar met elkaar. In voortdurende dialoog tussen de
partijen heeft duurzaam natuurherstel een kans.
Het convenant dient een dubbel doel. Ten eerste is afgesproken dat de mosselsector
de transitie naar een andere vorm van mosselzaadvisserij in de Waddenzee gaat
doorvoeren. Ten tweede is afgesproken dat er een breed natuurherstelprogramma
voor de Waddenzee wordt ingezet. Tegelijkertijd werd in het Beheer- en
Ontwikkelingsplan van het Regionaal College Waddengebied (RCW) een
natuurherstelprogramma aangekondigd. Daarmee sloten de afspraken uit het
convenant goed aan bij de regionale ambitie.
Met het gezamenlijke opdrachtgeverschap voor het PRW van het Ministerie van
LNV/EL&I en het RCW werken Rijk, regionale overheden, natuurbeschermers en
ondernemers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen aan een Waddenzee
met een robuuste natuur en een duurzame toekomst voor de gebruikers van het
gebied. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Regiekamer en samen sturen ze
het PRW aan. Elkaar leren kennen, elkaar verstaan en leren op elkaar te vertrouwen
is in het eerste jaar een belangrijke opgave geweest.

De resultaten die in de projecten worden geboekt zijn zeker niet alleen van het PRW.
De rol van het programma is vooral initiëren, stimuleren en verbinden, om zo
anderen te helpen uitvoering te geven aan concrete projecten. Het is juist daarom
een programma van de gezamenlijke partijen in het Waddengebied.
Ontwikkelingen:
De impact van het programma in en op de buitenwereld kan worden vergroot door
het programma te profileren als een programma van ondernemende partijen die
innovatieve plannen en experimenten opzoeken en belonen. Onder het adagium
leren door doen past een organisatie die meer is dan een eendimensionale
overheidsorganisatie. Die, zonder gegarandeerd succes, stappen durft te zetten en in
staat is door vallen en opstaan daadwerkelijk ontwikkelingen te versnellen en/of
nieuwe wegen in te slaan.
Naast het ontwikkelen van projecten gericht op natuurherstel wil het PRW zich in de
eerstkomende jaren verder richten op het verder versterken van de synergie tussen
natuurherstel en gebruik, door het stimuleren, (doen) investeren en (laten)
uitvoeren van een jaarlijks te verantwoorden aantal experimentele ideeën uit aan de
Waddenzee verbonden economische sectoren. (bv. Waddenhavens en
Wadbeleving). Daarnaast zijn de ontwikkelingen naar een duurzame visserij en de
mogelijke rol van PRW bij de programmering van projecten voor natuurherstel
belangrijke opgaven. Gebruikers zullen in toenemende mate het programma willen
en kunnen benutten en er ontstaat een relevantere dialoog rond concrete projecten.
De Waterschappen zijn alleen via de RCW vertegenwoordigd. Via de opgaven in de
‘randen van het wad’ in relatie tot veiligheid zouden de waterschappen een
waardevolle bijdrage aan het gesprek kunnen leveren.
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Opmerkingen:

Leidende principes & kerntaken PRW

In het Streefbeeld en in het vorige programmaplan 1.0 is een vijftal kernthema’s
gekozen:

Leidende principes:

1.
2.
3.
4.
5.

Kerntaken PRW:
Uitgangspunt is een Rijke Zee in 2030: niet alleen voor de natuur, maar ook voor
een gezonde toeristische en visserijsector en andere economische sectoren. Dit
doet het programma door te werken aan natuurherstel en het versterken van een
duurzaam gebruik van de Waddenzee.
Het PRW beoogt een ecosysteembenadering. De ecosysteembenadering is het
geïntegreerd beheer van de menselijke activiteiten, gebaseerd op kennis van de
dynamiek van het ecosysteem. De benadering heeft als doel de invloeden die
kritisch zijn voor de gezondheid van het systeem te identificeren en hierop actie te
ondernemen. In de ecosysteembenadering zijn niet specifieke soorten, maar
ecologische processen maatgevend.
Werken aan natuurherstel in een complex systeem als de Waddenzee vereist een
innovatieve aanpak. Een programma dat durft te experimenteren (zonder altijd
garantie voor succes) om gaandeweg door “leren-door-doen” doorbraken te
bewerkstelligen. Het gezamenlijke streefbeeld is dan ook geen vaststaand
einddoel, maar een wenkend perspectief dat op basis van resultaten van projecten
kan worden bijgesteld. De activiteiten en producten vanuit het programmabureau
zijn daarentegen helder en afrekenbaar.

Verbinden van partijen en initiatieven
Overzicht creëren, stroomlijnen, samenhang faciliteren, informatie
uitwisselen…

Voedselweb in evenwicht
Grootschalige aanwezigheid biobouwers
Schoon en helder (genoeg) water
De Waddenzee als veilige plek
Optimaal ingebed in de internationale keten

Deze thema’s functioneren als belangrijke (bestuurlijke) subdoelen.

Aanjagen innovatie
Inzet versnellingsbudget, durven inzetten op kansen (ook uit de
gebruikershoed en vanuit veiligheid), aanjagen experimentele
aanpak….

Kernthema 1, 2 en 3 lijken op ecologische doelstellingen en zouden als zodanig aan
targets kunnen worden gekoppeld. Maar als het gaat over doelstellingen: waar is dan
de doelstelling voor de waddeneconomie en voor het zelfregulerende systeem?
Kernthema 4 lijkt een uitgangspunt voor werk van het cluster Randen van het Wad.
Kernthema 4 lijkt een procesdoelstelling voor het cluster Internationaal.

Visionair proces bewaker
Richting geven, geen verantwoordelijkheid overnemen,
natuurambitie stellen, procesvoortgang bewaken, knelpunten
identificeren, denkraam partijen vergroten ….
Draagvlak creëren
Partijen trots laten zijn op hun aandeel in gemeenschappelijk
behalen natuurwaarden, brede achterban bewustmaken, betrekken,
de dialoog verzorgen…..

Natuurherstel en duurzaam gebruik is niet alleen door de overheid of door een
natuurorganisatie te realiseren. Het vereist een voortdurende samenwerking en
dialoog tussen overheid, natuurbeschermingsorganisaties en gebruikers. Respect,
een doorlopende dialoog en transparantie zijn noodzakelijk om constructief om te
gaan met frictie en evenwicht te vinden tussen belangen.
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DEEL II

STRATEGISCH KADER

Streefbeeld (Visie)
Het Programma Naar een Rijke Waddenzee is opgehangen aan een gezamenlijk
streefbeeld. Een streefbeeld ook dat waar nodig aangepast kan worden, afhankelijk
van de leerervaringen van concrete projecten.

Een Rijke Zee in 2030:
Niet alleen voor de natuur, maar ook voor een gezonde
toeristische sector, een gezonde visserijsector en andere
economische sectoren.

Interpretatie:
Het programma richt zich primair op natuurherstel. Niet alleen voor de natuur, maar
ook om het gebruik van het gebied voor de toekomst te waarborgen.
Soms kan dat door het programma alleen te richten op natuurherstelprojecten, maar
vaker is dit (zelfs in een Werelderfgoedgebied als de Waddenzee) alleen mogelijk als
tegelijk wordt gewerkt aan het versterken van andere functies, zoals het duurzaam
gebruik of de veiligheid van het gebied.
Andersom geldt ook: een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied
kan alleen binnen de grenzen van de natuur. Of liever nog: als natuurherstel en een
duurzame economische ontwikkeling samengaan. Want zonder vissen geen visserij,
zonder natuur geen recreatie en zonder draagvlak geen natuurherstel.

4
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Geografische afbakening (scope)

Natuurwaarden, Ecologische Doelstellingen & Indicatoren
De natuurwaarden (de targets waarop het PRW zich richt) worden gedefinieerd als
de habitats, ecologische processen en soorten die beschermd moeten worden.
Samen staan deze targets voor de gehele biologische diversiteit van een gebied.
In het PRW is gekozen voor een ecosysteembenadering, omdat het PRW zich richt op
een gezonde en rijke zee als systeem en zich niet bezighoudt met
soortenmanagement en gebiedsinrichting (hoewel dat wel een gevolg kan zijn van
de systeembenadering). Ook de ecologische doelstellingen (de goals) zijn op
ecosysteemniveau geformuleerd. Soorten en processen kunnen wel als indicatoren
voor het functioneren van het systeem gebruikt worden.

Figuur 1 kaartje van PKB-gebied (Bron: (http://www.waddenzee.nl/index.php?id=1105)

Het programma richt zich primair op natuurherstel binnen het natte wad zoals
begrensd in de PKB Waddenzee. Dit betekent grofweg: de Waddenzee en de EemsDollard tot de Duitse grens en de zeegaten tussen de eilanden. Het PRW richt zich
alleen in die gevallen op natuurherstel op de eilanden en op het aangrenzende
vasteland, als het een mariene/terrestrische overgang betreft en/of waar gedeelde
morfologische processen een rol spelen (denk hierbij aan de kwelders en de
eilandstaarten).

In het PRW managementmodel is het ecosysteem - het natte wad - opgedeeld in
subsystemen die zo goed mogelijk van elkaar verschillen (de natuurwaarden). Elk van
deze subsystemen heeft Kenmerkende Ecologische Eigenschappen (Key Ecological
Attributes). De indicatoren, zoals hieronder per natuurwaarde omschreven, zijn
geordend naar de logica van Kenmerkende Ecologische Eigenschappen.
De enige uitzondering hierop vormt de soorten-georiënteerde natuurwaarde
“trekvogels langs de oost Atlantische Trekroute”. Het PRW heeft hiervoor gekozen
omdat het PRW projecten ondersteunt ten behoeve van de bescherming van “onze
trekvogels”.

In het programma is gekozen voor zes natuurwaarden (targets) waar het PRW zich
op richt:
1. Wadplaten en zandbanken
2. Geulen en Prielen
3. Eilandstaarten
4. Vastelandkwelders
5. Zoet-zoutovergangen
6. Trekvogels op de Oost-Atlantische trekroute
Hieronder worden deze zes Natuurwaarden besproken. Voor iedere natuurwaarde
zijn doelstellingen gekozen (‘Hoe moet de natuur er in 2030 aan toe zijn?’). Voor die
natuurwaarden zijn ook mogelijke indicatoren benoemd.
Opmerkingen:
•

•

De lijst met indicatoren kan korter, sommige indicatoren kunnen
scherper geformuleerd. Ook moeten de indicatoren strakker zijn
afgestemd op “wat er momenteel door verschillende partijen
gemonitord wordt”.
Aanbeveling is met de huidige inrichting te gaan werken en ieder
jaar de inrichting te verbeteren.

Het is duidelijk dat ecologisch gezien de Waddenzee onderdeel is van de natuurlijke Omdat in het Engelstalige Miradi-systeem vaak deze termen gebruikt worden geven
omgeving, zoals de East-Atlantic flyway (de Oost-Atlantische vogeltrekroute; relevant we hier een overzicht:
voor onze trekvogels), de Noordzee als geheel (relevant voor vissen/visserij en
sedimentstromen), en de gehele trilaterale Waddenzee (Duitsland, Nederland,
Denemarken). Om natuurherstel binnen de scope van het programma te realiseren,
zijn dus soms maatregelen nodig buiten het PKB-gebied; in de overgangszone tussen
het waddengebied en het vasteland, op de randen van de waddeneilanden, elders in
de Noordzee en in trilateraal verband.

Figuur 2: Natuurwaarden van het PRW
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Natuurwaarde 1: Wadplaten & zandbanken
Ecologische Doelstellingen:
1a: In 2030 is het areaal droogvallende platen tenminste zo groot als in 2010.

•

•

oppervlak en verspreiding sublitorale (meerjarige) mosselbanken

Voor de refugiumfunctie van de platen voor vogels en zeehonden:

•

eerstejaars mosselen (zaadval)

•

aantallen / voortplantingssucces grijze (of gewone) zeehond

Voor sublitoraal voedselaanbod voor vogels & zeezoogdieren:

•

aantallen en soorten plaatbroeders (permanente banken)

•

Index visetende vogels

•

aantallen schelpdieretende zee-eenden

•

voortplantingssucces grijze zeehond

Nader uit te werken: een visindicator

1b: In 2030 is het areaal zeegrasvelden en schelpdierbanken zodanig toegenomen
dat het dragend is voor een typerende rijkdom aan vogels en vissen.
1c: Wellicht ook een refugium-doelstelling (HVP, broed-, rustplaats)?

Natuurwaarde 2: Geulen & Prielen

Mogelijke indicatoren:

Ecologische Doelstellingen:
2a: In 2030 is de waterkwaliteit zodanig verbeterd dat er evenwicht is tussen de
primaire productie op de bodem en in de waterkolom.

•

•

Biomassa vispopulatie

2b: In 2030 is het areaal sublitorale zeegrasvelden en schelpdierbanken zodanig
toegenomen ten opzichte van 2010, dat het dragend is voor de typerende rijkdom
aan soorten vissen (inclusief juveniele vis) en vogels.

•

voorkomen toppredator vissen (rog & haai)

•

lengteverdeling/leeftijdsopbouw vispopulatie

Voor het areaal en verspreiding van de platen:

•

totaal oppervlak & verspreiding droogvallende platen

•

totaal oppervlak en verspreiding litoraal meerjarig zeegras

•

totaal oppervlak en verspreiding litorale Japanse oesterbanken

•

totaal oppervlak en verspreiding litorale mosselbanken

•

totaal oppervlak en verspreiding meerjarige litorale mosselbanken

•

zaadval van mosselen

•

totaal oppervlak en verspreiding kokkelbanken

•

verspreiding kale droogvallende platen van verschillende verhouding slib/zandgehalten

Voor de kinderkamerfunctie vis:

2c: In 2030 zijn er gezonde populaties tong, rog en haai in de Waddenzee.

Natuurwaarde 3: eilandstaarten

Mogelijke indicatoren:

Ecologische Doelstelling:
3a: In 2030 is er meer dynamiek op de eilandstaarten waardoor deze op natuurlijke
wijze opgehoogd worden en waardoor kwelders verjongen.

Voor de waterkwaliteit:
biomassa fytoplankton

•

verhouding fytoplankton/fytobenthos

•

nutriëntengehalte

Voor het areaal en verspreiding van eilandkwelders & kopjesduinen:

Voor het voedselaanbod op de platen:

•

sedimentgehalte waterkolom

•

totaal oppervlak en verspreiding jonge eilandkwelder

•

index schelpdieretende vogels (kanoet, scholekster, zilvermeeuw, eidereend)

Voor het areaal en verspreiding sublitorale biobouwers:

•

totaal oppervlak en verspreiding kopjesduinen

•

index wormetende vogels (rosse grutto, kluut, bonte strandloper, drieteen
strandloper, bontbek plevier, zilverplevier)

•

oppervlak en verspreiding sublitoraal (meerjarig) zeegras

Voor de refugiumfunctie voor vogels:

•

oppervlak en verspreiding sublitorale (meerjarige) Japanse oesterbanken

•

totaal oppervlak en verspreiding permanent droge zandbanken

•

aantallen & verspreiding trekvogels op de kwelders, droge banken en eilandstaarten

Natuurwaarde 4: vastelandkwelders
Ecologische Doelstelling:
4a: In 2030 is het totaal areaal kwelders waarin de diverse successiestadia te vinden
zijn langs de Friese/Groningse/Noord-Hollandse kust toegenomen ten opzichte van
2010.

Mogelijke indicatoren:
Voor het areaal en de verspreiding successiestadia vastelandskwelders:
•

totaal oppervlak en verspreiding jonge vastelandskwelder

•

totaal oppervlak en verspreiding pionierszone vastelandskwelder

•

totaal oppervlak en verspreiding vastelandskwelder

•

totaal oppervlak en verspreiding brakwaterkwelder

•

totaal oppervlak en verspreiding zomerpolder

Voor de refugiumfunctie voor vogels:
Mogelijke indicatoren:

7
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aantallen en verspreiding andere verspreid broedende kwelderbroeders (rust en
voedselaanbod)

Voor de opbouw van de visgemeenschap:

•

•

14

aantallen 1-jarige platvissen

•

•

aantallen en verspreiding koloniebroeders (rust)

•

aantallen en verspreiding andere verspreid broedende kwelderbroeders (rust en
voedselaanbod)

•

aantallen & verspreiding trekvogels op de kwelders

aantallen en verspreiding koloniebroeders (rust)

8
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Natuurwaarde 5: Zoet-zoutovergangen
Ecologische Doelstelling:
5a: In 2030 zijn de populaties van trekvissen als fint, paling en zalm hersteld
5b: In 2030 zijn een aantal overgangen van zoet- naar zoutwater langs de
Friese/Groningse/Noord Hollandse kust geleidelijk geworden, in tijd en plaats.

Natuurwaarde 6: trekvogels Oost-Atlantische Trekroute

Opmerkingen

Ecologische Doelstelling:
6a: In 2030 maken jaarlijks 12 miljoen trekvogels op hun trektocht een tussenstop in
het waddengebied.

•

Mogelijke indicatoren:
•
Voor de populatiestatus van “kern” trekvogelsoorten langs de flyway:

Mogelijke indicatoren:

•

Voor natuurlijkheid in -en uitstroom in het estuarium:

Voor de beschikbaarheid en kwaliteit stepping stones:

•

saliniteit water zee-rivierovergangen

•

totaal oppervlak en verspreiding stepping stones

•

helderheid water

•

kwaliteit voedselaanbod (nader te bepalen)

•

afwezigheid extremen zoetwater toevoer Lauwersmeer, Amstelmeer, IJsselmeer en
Eems

•

rust (nader te bepalen)

•

# open water verbindingen achterland in km?

drieteenstrandloper, kanoetstrandloper, rosse grutto, lepelaar, rotgans (metawad 1
soorten)

•

Niet alle mogelijke indicatoren worden gemeten: er zijn niet overal data
voor beschikbaar. Dit is geen probleem, immers Adaptive Management
maakt het mogelijk op basis van veronderstellingen te werken, zolang in de
toekomst de veronderstelling hardgemaakt kan worden. Dit is dus een
uitgangspunt voor het agenderen van monitoring.
Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van betrouwbare data voor trends
in het voorkomen en de verspreiding van vis en de opbouw van
vispopulaties. Dit is door het cluster voedselweb geagendeerd.
Hierboven is het programma ingericht met natuurwaarden, kernecologische eigenschappen en indicatoren. Op basis hiervan kan vrij
eenvoudig een viability analysis worden uitgevoerd door het systeem te
“vullen” met data. De uitkomst van zo’n analyse is een score voor de
gezondheid/status van de natuurwaarde op een 4-punts schaal (heel goed,
goed, matig, slecht). De status geeft belangrijke informatie die gebruikt kan
worden in communicatie over en sturing van het programma.

Voor het voorkomen van aan de brakwaterzone gerelateerde vogels:
•

voorkomen en verspreiding Zwarte Ruiter

•

wintertaling in het Eems Estuarium

Voor voorkomen estuariene vis:

•

index anadrome, catadrome, amphidrome vissen

•

voorkomen en verspreiding van juveniele vis
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Strategische Focus
Identificatie en weging directe bedreigingen
Onder een directe bedreiging wordt verstaan een menselijk handelen dat een directe
fysieke impact op de natuur heeft. De identificatie en weging van directe
bedreigingen helpt bepalen waar de strategische focus van het PRW moet liggen.
In de analyse van directe bedreigingen zijn eerst de directe bedreigingen
geïdentificeerd. Deze zijn gekoppeld aan de specifieke natuurwaarden waarop
ze van invloed zijn. Zie Tabel 1 voor een schematische weergave van de
geïdentificeerde directe bedreigingen op natuurwaarden van het natte Wad.
Niet alle bedreigingen hebben evenveel invloed. Er is een score toegekend aan
elke combinatie van een directe bedreiging (in de tabel hieronder uitgezet in
de rijen) en een natuurwaarde (in de tabel uitgezet in kolommen). De score is
laag, medium, hoog of erg hoog. Ook komt uit de analyse naar voren wat de
weging is van een bedreiging bezien over het gehele natte wad – dus gezien
als gemiddelde over alle natuurwaarden. Deze score staat in de rechterkolom
van de tabel. Als laatste laat de tabel in de onderste regel zien hoe verstoord
(beïnvloed) een natuurwaarde is als je alle bedreigingen meeneemt. Deze
score in de laatste regel zegt iets over de cumulatieve invloed van alle
bedreigingen op deze natuurwaarde.

Tabel 1 Weging Directe Bedreigingen

chemische vervuiling, zandsuppleties en garnalenvisserij. Het PRW richt zich
op al deze zaken, met uitzondering van chemische vervuiling.

Hoe zijn de Directe Bedreigingen gewogen?
De weging van directe bedreigingen gebeurt aan de
hand van drie criteria:

Lage score: Een lage score hebben: de bodemberoerende mosselzaadvisserij,
handmatig oesterrapen, staand want, pierenvisserij en (hand)kokkelvisserij.
Toch richt het PRW zich op alle visserijen. De reden hiervoor ligt deels in de
cumulatieve invloed die deze visserijen samen hebben op het voedselweb en
op de bodemgesteldheid (natuurwaarde: geulen en prielen). Daar horen ook
de sleepnetvisserij en ensisvisserij bij: beide visserijen zijn niet gewogen bij
gebrek aan inzicht van de impact op het systeem. Een aantal van de visserijen
is overigens op dit moment zelfs helemaal geen probleem omdat de vissers nu
niet actief zijn. Deze visserijen kunnen dat potentieel wel worden.

1)

2)

3)

De mosselvisserij verdient extra aandacht. Vanwege het voorzorgsbeginsel is
voor deze visserij gekozen, omdat 1) bijna alle sublitorale mosselbanken bevist
werden, 2) de gezondheid van de sublitorale mosselbanken een cruciaal
ingrediënt is voor een gezonde Waddenzee, 3) de impact van de
bodemberoerende mosselzaadvisserij uiteindelijk als mogelijk zeer schadelijk
wordt verondersteld.

Scope: dit wordt meestal gedefinieerd als de
proportie van de natuurwaarde waarvan je kan
verwachten dat die beïnvloed zal worden binnen
10 jaar onder de huidige situatie en trends.
Ernst: binnen de scope, hoe serieus is de schade
die je kan verwachten als de huidige
omstandigheden zich ongewijzigd voortzetten. Dit
wordt meestal uitgedrukt als de mate van verlies
of degradatie van de natuurwaarde.
Onomkeerbaarheid: de mate van
onomkeerbaarheid van de schade, de mate waarin
de schade niet zou kunnen worden hersteld.

Ook toerisme heeft een lage score gekregen, hetgeen zou betekenen dat het
vanuit natuurherstel-oogpunt minder belangrijk zou zijn eraan te werken. Het
PRW werkt momenteel minimaal aan toerisme (binnen het Cluster Morfologie
en Water wordt gewerkt aan “anders varen”). Het PRW overweegt aan betere
‘natuurbeleving’ te werken.

Conclusies uit Tabel 1
Hoge score: De analyse laat zien dat enkele bedreigingen van grote invloed zijn
op de natuurwaarden van het natte wad. Dat zijn baggeren, harde overgangen
tussen zoet en zout water, klimaatverandering, spuiregiem en verlies &
degradatie van stepping stones. Al deze directe bedreigingen vormen
inderdaad de focus van het werk van het PRW.
Medium score: De analyse laat ook zien dat een aantal bedreigingen er met
een medium score vanaf komt: harde overgangen tussen land en zee,
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DEEL III STRATEGIEËN & PLAN VAN
UITVOERING

Tabel 2 Niet-gewogen Directe Bedreigingen

Directe Bedreiging \
Natuurwaarde

Geulen & Prielen

Wadplaten &
zandbanken

Eilandstaarten

Zoet/zout
overgangen

trekvogels
OostAtlantische
Trekroute

Opgerolde score
bedreiging

Potentieel: sleepnet visserij
(bodemberoering, bijvangst,
doelsoort)

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Potentieel

potentieel: ensis visserij
(bodemberoering)

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Potentieel

Internationale & Noordzeevisserij

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Lastig te
verwoorden

Potentiële petrochemische ramp

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Potentieel

Verlies & degradatie Duitse en
Deense Wadden

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Dit is eigenlijk
geen directe
bedreiging maar
een status
beschrijving

Veranderingen Onderhoud
kwelders
Verstoring door Toerisme

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

aanvoer voedingsstoffen
(landbouw, riool)

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Potentieel: Zoutwinning

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

exoten

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

vissen in overvloed

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

Potentieel

Niet
gespecificeerd

Wordt onderzoek
naar gedaan

Niet
gespecificeerd

Binnen de vier clusters van PRW is op basis van het streefbeeld en de
bovenstaande analyse gekozen voor een aantal strategieën. Met deze
strategieën pakt PRW de directe bedreigingen van de natuurwaarden aan. De
gekozen strategieën worden in dit hoofdstuk besproken.
Cluster Voedselweb & Biodiversiteit

Niet
gespecificeerd

Niet
gespecificeerd

inpoldering
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vastelandkwelders

Conceptueel Model
VW Strategie 1. Transitie Mosselsector
VW Strategie 2. Transitie Garnalensector (wachtstand)
VW Strategie 3. Regulering Visserij Japanse Oesters
VW Strategie 4. Transitie Handkokkelsector
VW Strategie 5. Visie Duurzame Visserij & Pieren
VW Strategie 6. Kennisvergroting Biobouwers

RvhW Strategie 3. Verbetering Spui Lauwersmeer, Harlingen, WW Aa en andere
locaties
RvhW Strategie 4. Ontwikkeling natuurambitie Afsluitdijk
RvhW Strategie 5. Verbetering Spui Afsluitdijk
RvhW Strategie 6. Herstel Zoet-zoutverbindingen & ontwikkeling kwelders
Cluster Internationaal
Conceptueel Model
Int Strategie 1. Trilaterale Afstemming Exoten
Int Strategie 2. Trilaterale kombergingsatlas & Sedimentstudie
Int Strategie 3. Draagvlak AEWA
Int Strategie 4. Capaciteitsopbouw AEWA partners
Int Strategie 5. Optimalisatie Kennis & Monitoring Flyway

Cluster Morfologie & Water
Conceptueel Model
M&W Strategie 1. Pilot Ameland Bereikbaar
M&W Strategie 2. Innovatie Havens
M&W Strategie 3. Dialoog & Kennis rond de Zandmotor
M&W Strategie 4. Ontwikkelen ecologisch streefbeeld Eems Estuarium
M&W Strategie 5. Verbetering kennis slibhuishouding
M&W Strategie 6. Dialoog anders varen en baggeren Recreatie
M&W Strategie 7. Ontwikkeling Ecologisch Protocol Calamiteiten
Cluster Randen van het Wad
Conceptueel Model
RvhW Strategie 1. Aanjagen Dynamisch Kustbeheer
RvhW Strategie 2. Verkenning pilots verzachten harde dijken
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Algemeen overzicht gekozen strategieën

Cluster Voedselweb & Biodiversiteit (VW)
Het cluster richt zich op de factoren die van invloed zijn op het voedselweb
en de biodiversiteit van de Nederlandse Waddenzee. Een belangrijke
invloedsfactor is de visserij. De visserij vormt dus een centraal
aandachtsgebied. Daarnaast zijn er nog andere factoren, met als erkend
belangrijk de introductie van invasieve exoten. Ook daaraan wordt
daarom, in samenwerking met het cluster ‘Internationaal’, aandacht
besteed. Omdat er ook onbeïnvloedbare factoren op het voedselweb
inwerken (zoals de temperatuurstijging van het water in de Waddenzee)
en omdat lang niet alle invloedsfactoren bekend zijn, richt het cluster zich
tevens op ondersteuning van de kennisverwerving over het voedselweb,
met name voor de onderdelen vissen en biobouwers. Ten behoeve van
herstel en kennisverwerving op vogelgebied wordt eveneens
samengewerkt met het cluster ‘Internationaal’.
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Conceptueel Model Visserij

VW Strategie 1 Transitie Mosselsector
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Het hoofddoel van de transitie in de Mosselsector is dat de sublitorale mosselzaadbanken in de Waddenzee de kans krijgen zich ongestoord te ontwikkelen, terwijl de
mosselsector kan blijven produceren.(NB: De visserij op litorale mosselbanken (= de mosselbanken die droogvallen en weer overstroomd worden) is in de praktijk reeds
vrijwel verboden.) De visserij op de sublitorale mosselzaadbanken (= altijd onder water) wordt daarom stapsgewijs verminderd en vervangen door alternatieve manieren
van zaadwinning. Op die manier kan de grondstofvoorziening voor de mosselsector op peil blijven.

VW Strategie 1 Transitie Mosselsector
Kortetermijndoelen (2011-2012)

De transitie is begonnen in het voorjaar van 2009. De mosselsector heeft toen direct een eerste areaal aan zaadbanken gesloten voor de visserij. In 2009 en 2010 is,
conform afspraak, steeds 20% van de in het voorjaar aanwezige mosselzaadbanken gesloten. Helaas zijn de in 2009 gesloten mosselbanken inmiddels vrijwel geheel
verdwenen. Dit is het gevolg van predatie door zeesterren; deze bleek in de jaren 2009 en 2010 uitzonderlijk hoog. De redenen daarvoor zijn niet bekend. De in 2010
gesloten banken zijn nog volledig intact.
De belangrijkste bevinding van 2010 is dat de transitie van de mosselsector technisch gezien goed op koers is: de sluiting van mosselzaadbanken verloopt conform de
planning en de invang via MZI’s zelfs boven verwachting. In die zin is de transitie in 2010 succesvol verlopen. Er zijn echter nog wel belangrijke knelpunten.
2011 staat vooral in het teken van regelgeving rond het transport van MZI-mosselzaad van Oosterschelde naar Waddenzee (‘zuid-noord transporten’). De mosselkwekers
willen dit omdat het zaad in de Waddenzee veel beter groeit dan in de Oosterschelde. Maar dergelijke transporten brengen ook het risico op introductie van invasieve
exoten van Oosterschelde naar Waddenzee met zich mee. Gewerkt wordt aan methodes om het zaadtransport mogelijk te maken zonder dat het risico op introductie van
invasieve exoten toeneemt. Ook werkt PRW aan verdere wetenschappelijke onderbouwing van de transitie. Met name de ecologische effecten van de MZI’s, vooral op de
draagkracht van Waddenzee en Oosterschelde, worden verder uitgewerkt. En natuurlijk wordt gepoogd om volgende stappen te zetten in de opschaling van MZI’s en
sluiting van mosselzaadbanken.

Indicatoren

VW 1.03. Eind 2011 is er consensus over voorwaarden Z-N transport

# convenant partners

VW 1.04. CONTINU: bereidheid derden tot instemming met opschaling MZIs,
voortgaande sluiting mosselbanken en Z-N transporten

# convenant partners

VW 1.05. 1 Okt. 2011 is er inzicht in de draagkracht effecten van MZIs in OS en WZ

Afgerond Onderzoek Imares

VW 1.06. 201x is er inzicht in (voorwaarden) kweekrendement MZI zaad

Afgerond Onderzoek Imares

VW 1.07. In 2011 is er inzicht in verstoringsimpact op vogels en emissie van
microverontreinigingen van MZIs

Afgerond Onderzoek Imares

VW 1.08. Najaar 2011 is de benodigde kennis tbv besluitvorming zuid-noord transporten
aanwezig

duurzame financiering voor monitoring exoten ivm
zaadtransport geborgd

VW 1.09. Per 2012 wordt eens per jaar de exoten situatie van Waddenzee en Oosterschelde
in kaart gebracht

duurzame financiering voor monitoring exoten ivm
zaadtransport geborgd

VW 1.10. Eind 2012 zijn de bestaande monitoringprogramma’s op mosselgebied (sublitoraal
en litoraal) samengevoegd en duurzaam gefinancierd

- mate van aanwezigheid mosselen en mosselzaad
- associatie met andere schelpdieren (oesters vooral)
- biodiversiteit geassocieerd aan sublitorale
mosselbanken (incl. vogels)

VW 1.11. Medio 2012 is de natuurkansenkaart geassocieerd aan mosselbanken gereed
VW 1.13. In 2011 is besloten over het al dan niet toestaan van het Z-N transport van MZI
mosselzaad en zo ja, onder welke voorwaarden

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

Zo ja: Verleende vergunning zaadtransport, met
bijbehorende voorwaarden

Indicatoren

VW 1.17. In 2015 > 17 Mkg MZI zaad oogst per jaar

Oogst zaad van MZIs in kilo’s per jaar

VW 1.12. In 2020 is er 890 ha ruimte voor MZI’s beschikbaar in WZ, Oosterschelde en
Voordelta

ha MZI opp. Vastgelegd in mosseltransistiebeleid
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VW 1.14. In 20xx is er overeenstemming over algemene voorwaarden aan de
resterende bodemzaadvisserij: waar en in welke mate de zaadval van elk
jaar mag worden bevist in het voor- en najaar

VW 1.10 Volgende opschaling MZI’s + sluitingsstap in voorjaar 2012 voorbereiden

VW 1.15. In 2020 (of eerder): kostprijs MZI mossel niet hoger dan van bodemmossel

prijs kg MZI mossel vs prijs kg bodemmossel

VW 1.16. In 2020 wordt er 40 Mkg MZI zaad per jaar geoogst

Oogst zaad van MZIs in kilo’s per jaar

VW 1.18. Zaadoogst bodemberoerende mosselvisserij van 40 Mkg naar 0 Kg in 2020

zaadoogst bodemberoerende visserij

VW 1.19. In 2020 is er gemiddeld 40 Mkg mosselzaadoogst per jaar van MZIs (-x van
andere methoden)

jaarlijkse zaadoogst

VW 1.20. Vanaf 20xx worden geen exoten van zuid naar noord getransporteerd samen met
mosselzaad

Voorkomen mosselzaadtransport-gerelateerde exoten in
Waddenzee

VW 1.11 Financiering audit schelpdiertransport

Inzet versnellingsbudget € 73.000 waarvan 50% in 2011

VW 1.12 Opstellen Natuurkansenkaart

Opdrachtgever: PRW (UA 2010-2011)
Inzet versnellingsbudget: € 12.000 waarvan 50% in 2011 voor de
ontsluiting basisinformatie tbv NKK en habitatkaart

Activiteitenoverzicht VW Strategie 1. Transitie Mosselsector
In opdracht van: de convenantpartners mosseltransitie (EL&I, PO-mossel, N-organisaties)
Algemene rol PRW: Begeleiding uitvoering door projectleider mosseltransitie
VW 1.1 Begeleiding Imares bij onderzoek ecologische effecten MZIs

Afgerond eind 2012

VW 1.2 Begeleiding PO Mossel bij opzet monitoring systeem exoten

Systeem opgezet in najaar 2011

VW 1.3 Begeleiding Mosselwad bij monitoring
VW 1.4 Begeleiding Imares/ NIOZ/Marnix bij uitwerking PRODUS

Gereed medio 2012

VW 1.5 Vermindering landschapseffecten paalankers

Studie en beoordelingskader afgerond begin 2012

VW 1.6 Optimalisatie MZI-locaties + creatie nieuwe locaties
VW 1.7 Stimuleren invang + kweek Noordzee

Experimenten beginnen in 2012, evaluatie en besluitvorming in 2015

VW 1.7 Opzet managementsysteem Z-N + exotenbeleid Waddenzee

Opgezet + besluitvorming over Z-N: najaar 2011

VW 1.8 Besluitvorming over algemene voorwaarden overige mosselvisserij
Begeleiden

Besluit per eind 2012

VW 1.9 2e tranche opschaling in 2012 voorbereiden

Begeleiding passende beoordeling + vergunningverlening, najaar 2011
uitgevoerd
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VW Strategie 2 Transitie Garnalensector
VW Strategie 2 Transitie Garnalensector

Indicatoren

Kortetermijndoelen(2011-2012)

Deze strategie staat vooralsnog in de wachtstand voor PRW, vanwege de lopende onderhandelingen in VIBEG kader.

VW 2.01. In 2011 is in VIBEG kader een overeenkomst ondertekend door de 2 PO’s
garnalen,
NO (8x), overheden (3x)

Middellange- & Langetermijndoelen(2013-2020)

- stagnatie gesprekken
- aantal ondertekenende partijen garnalenovereenkomst

Indicatoren

VW 2.02. In 2013 is er inzicht in effect garnalenvisserij op garnalenstand en
op het effect van bijvangsten
VW 2.02. In 2018 is er een eerste indicatie over effect bodemberoerende
garnalenvangst op langlevend bodemleven
VW 2.04. In 20XX zijn er miniminaal 3 alternatieve low-impact technieken voor
garnalenvangst ontwikkeld
VW 2.05. In 201? maakt de hele garnalenvloot gebruik van lower impact
Technieken

aantal vissersschepen dat gebruik maakt van techniek Z

VW 2.06. Vanaf 20xx is in een bepaalde periode (mei-juni) de waddenzee
gesloten voor garnalenvisserij

opname seizoenssluiting in vergunning

VW 2.07. In 20xx is een aantal (kombergings-) gebieden gesloten
voor garnalenvisserij

opp beschermd gebied voor garnalenvisserij

VW 2.08. In 2016 zijn er 30-40 vergunningen minder

aantal vergunningen voor bedrijf

VW 2.09. In 20xx is de totale garnalenvangst verminderd met x%

aantal aangevoerde kilo’s garnalen

Activiteitenoverzicht VW Strategie 2. Transitie (Garnalensector Wachtstand)
Opdracht en rol nog onbekend
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VW 2.1

Wachtstand tot ondertekening VIBEG/VISWAD-akkoord, 05-09-2011

‘Wachtstand’ betekent ook monitoring voortgang
VIBEG/VISWAD en op de achtergrond bijsturen of bemiddelen
waar nodig. Zodra akkoord getekend is: Brede Visie inzetten tbv
Plan van Uitvoering garnalenvisserij Waddenzee (en eventueel
Noordzee-kustzone)

VW Strategie 3 Regulering Visserij Japanse Oesters
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VW Strategie 3 Regulering Visserij Japanse Oester
Kortetermijndoelen (2011-2012)

Indicatoren

VW 3.01. In aug 2011 is er kennis over de verspreiding van de Jap. Oester

aantal experts die input hebben geleverd

VW 3.02. Eind 2011 is er meer inzicht in de ecologische functie van de Jap
Oester functie mbt voedselaanbod vogels, rifbouwen etc.

aantal experts die input hebben geleverd

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

VW Strategie 4 Transitie Handkokkelsector

Indicatoren

VW 3.03. In 2013 is er overeenstemming of Jap Oester welkom is

officieel rapport (advies) van PRW

VW 3.04. In 2014 moet de Jap Oestervisserij def. gereguleerd zijn

aantal definitieve vergunningen uitgegeven

Activiteitenoverzicht VW Strategie 3. Regulering Visserij Japanse Oesters
In opdracht van: ?
Algemene rol PRW: aanjagen onderzoek, discussie op gang brengen
VW 3.1

Opdrachtgever verspreidingsonderzoek Jap oester (1)

aug 2011 klaar
Inzet versnellingsbudget: Ca € 50.000
(onderzoek en worskhop rol Japanse oesters)

VW 3.2

Opdrachtgever opinie peiling & ervaringen Jap oesterbanken (2)

Idem 3.1

VW 3.3

Workshop over onderzoek 1+2 initieren

nov. 2011

VW 3.4

Planningsnotitie onderzoek biobouwers schrijven

Najaar 2011

VW 3.5

Vormgeving monitoring + beleid Japanse oester

Medio 2012
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De handkokkelvisserij is een relatief kleine sector, zeker vergeleken bij de
eerdere mechanische kokkelvisserij. De vissers richten zich uiteraard het liefst op
gebieden met hoge dichtheden kokkel. Die zijn echter ook voor sommige
vogelsoorten, waaronder de scholekster, van levensbelang. Rond deze gebieden
ontstonden de afgelopen jaren conflicten tussen natuurbeheerders en vissers. In
opdracht van de provincie Fryslân werkt PRW samen met de kokkelvissers, het
ministerie van EL&I en de natuurorganisaties aan meerjarige afspraken over een
betere spreiding van de handkokkelvisserij. Daarmee werken de betrokken
partijen aan een duurzame toekomst voor de visserij en een rijkere Waddenzee
door het ontzien van voor de vogels belangrijke kokkelbanken.

In 2010 zijn onder begeleiding van het PRW afspraken gemaakt over sluiting van
sommige gebieden voor deze visserij, voor een planmatige uitgifte van visrechten
en voor beperking van de totaal te vangen hoeveelheid kokkels. Daarbij wordt
rekening gehouden met de continuïteit van de sector, ook in magere jaren.
Hierna kon de Provincie Fryslân de vergunning voor 2010 verlenen. In 2011
hebben betrokken partijen intensieve onderhandelingen gevoerd, met het
programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ als bemiddelaar, die geleid hebben tot
een gezamenlijk afsprakenkader in mei 2011. Het afsprakenkader vormt de basis
voor een gestroomlijnde vergunningverlening voor de komende jaren.

VW Strategie 4 Transitie handkokkelsector
Kortetermijndoelen (2011-2012)

Indicatoren

VW 4.01. Mei 2011 is een overeenkomst getekend door vissers, NO, en
overheden

kader meerjarenafspraken handmatige kokkelvisserij WZ vastgesteld

VW 4.02. Vanaf 2012, Kokkels worden jaarlijks betrouwbaar geinventariseerd
door vissers en Imares (hoeveelheid, plaats, leeftijd)

aanwezigheid tijdige en betrouwbare data kokkels

VW 4.03. In 2012 hebben we de kennis die nodig is om in te schatten hoeveel
kokkels er volgend jaar aanwezig zijn

kokkelgroeimodel ontwikkeld

VW 4.10. Eind 2011 duidelijkheid over al dan niet bevissing van het Balgzand

oppervlak niet beviste wadplaten

VW 4.12. Eind 2011, is een lotingssysteem voor toewijzing kokkelvisgebieden
Ontwikkeld

loterij systeem afgesproken

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

rapport kokkelvisserij impact scholekster

VW 4.05. In 2014 weten we wat het effect van de kokkelvisserij op
kokkelbestanden is

Breed gedragen eindrapport

36

financiële middelen in fonds

VW 4.08. Eind 2013 is er een fonds opgericht ter ondersteuning van de vermindering
Van de visserij

financiële middelen in fonds

VW 4.09. In 2018 zijn er voldoende kokkelbanken die niet bevist worden

oppervlak niet beviste wadplaten

VW 4.11. Eind 20xx wordt het kombergingsgebied Rottem gesloten voor
kokkelvisserij

oppervlak niet beviste wadplaten

VW 4.13. Per jaar mag 2.5% vleesgewicht van de op 1 Sept in dichtheden
hoger dan 50/m2 aanwezige kokkels gevist worden

Kokkelaantal quota

VW 4.14. In 2015 is de PO kokkel MSC gecertificeerd

msc kokkel certificaat

VW 4.15. In 20xx is lokale kokkelvisserijdruk beperkt door spreiding

iets met de scholekster?

In opdracht van: Provincie Fryslan (i.s.m. CWN, OHV, EL&I)
Algemene Rol PRW: Opstellen advies (incl. organiseren proces en bemiddeling tussen partijen)
Begeleiding uitvoering agenda vanaf 1 juni
VW 4.1

Aanjagen (zoeken financiering, kwaliteitsborging, acceptatie
uitkomsten) onderzoek experimentele bevissing kokkelbanken mbt inzicht
groei kokkels

VW 4.2 Aanjagen (zoeken financiering, kwaliteitsborging, acceptatie uitkomsten)
onderzoek effect kokkelvisserij op verspreiding en populatie-ontwikkeling
scholekster

29
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VW 4.07. Eind 2014 zijn er 5 tot 10 vergunningen opgekocht door een fonds

Activiteitenoverzicht VW Strategie 4. Transitie handkokkelsector

Indicatoren

VW 4.04. In 2015 weten we wat de effecten van kokkelvisserij op de
scholeksterpopulatie is

VW 4.06. Eind 20xx verloopt de registratie van kokkel visserij naar oogst, locatie
en tijd goed

VW 4.3

Aanjagen (zoeken financiering, kwaliteitsborging, acceptatie uitkomsten)
jaarlijkse inventarisaties kokkelbestanden

VW 4.4

Aanjagen (zoeken financiering, kwaliteitsborging, acceptatie uitkomsten)
groeimodel kokkel

Inzet versnellingsbudget: € 15.000 (bewerking gegevens scholeksters
door SOVON)
(nog niet verplicht)
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VW 4.6 In 2011: overleg over de vraag of op Balgzand kokkelvisserij mogelijk is (en zo ja
waar)
VW 4.7

Vooronderzoek instellen fonds

VW 4.9

Waddenfonds aanvraag voor vullen fonds

VW Strategie 5 Visie Duurzame Visserij & Pieren (wacht op verdere uitwerking)

af in 2011.
Stakeholders: Onderzoekers, Prov. NH, visserij, NO

VW 4.10 Begeleiden van de ontwikkeling, acceptatie en toepassing van registratiesysteem kokkelvisserij

32
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In 2010 is onder leiding van gedeputeerde Hollenga de Brede Visie op Duurzame
Visserij in de Waddenzee tot stand gekomen. De visie schetst een streefbeeld
van een Waddenvisserij die in 2020 in balans is. Met de natuur, maar ook in
balans in maatschappelijk, sociaal en economisch opzicht. De kracht van de visie
ligt onder meer in het feit dat door vertegenwoordigers vanuit de visserij samen
met de natuurorganisaties en (regionale) overheden gezocht is naar
mogelijkheden voor een duurzame waddenvisserij in de toekomst in combinatie
met natuurherstel van de Waddenzee.
Het PRW speelt voorlopig een coördinerende rol in de verdere uitwerking van de
visie. Het samenwerkingsverband van visserijorganisaties VisNed heeft hiervoor

een aanvraag bij het Europees Visserij Fonds ingediend, samen met andere
vissers en natuurorganisaties. Het budget is inmiddels toegekend.
In 2011 worden de speerpunten van de visie samen verder uitgewerkt. Ten
eerste wordt er een nieuw systeem voor vangstrechtenbeheer en wet- en
regelgeving ontwikkeld. Dit systeem moet in de toekomst beter in kunnen spelen
op veranderingen in de markt en de visbestanden. Het tweede speerpunt is een
gezondere bedrijfseconomische basis voor met name kleine gemengde
bedrijven. Verbetering van het imago van de waddenvisserij is daarbij van groot
belang, evenals de ontwikkeling en vermarkting van wadgarnalen als kwalitatief
hoogwaardige streekproducten.

VW Strategie 4 Visie Duurzame Visserij & Pieren

VW 5.01. In 20xx is een adviescollege Waddenvisserij opgericht
VW 5.02. rationalisatie/sanering vergunningensysteem

Biobouwers (bijvoorbeeld zeegras en schelpdierbanken) staan in het centrum van de belangstelling in de
waddenwereld. Dat komt omdat ze in staat worden geacht hun eigen groeicondities te creëren en
tegelijkertijd de condities van andere belangrijke soorten positief te beïnvloeden. Biobouwers kunnen
mogelijkerwijs ook droogvallende platen extra weerstand bieden tegen de erosiekracht van het water.
Dit laatste is van belang vanwege de verwachte versnelling van de zeespiegelstijging.

Samen met de Waddenacademie en andere partners heeft het PRW zich het afgelopen jaar ingezet om
bestaande kennis en hiaten in beeld te brengen door partijen - ook trilateraal - bij elkaar te brengen.
Hierdoor hebben zowel onderzoekers als beleidsmakers meer overzicht gekregen over de manieren
waarop biobouwers zich in de verschillende deelgebieden gedragen. Op een aantal punten blijken er
sterke overeenkomsten, zoals de verspreiding van exoten, maar op andere juist opvallende verschillen,
zoals het herstel van zeegras in de Duitse Waddenzee tegenover het wegblijven daarvan in de
Nederlandse Waddenzee. Zo’n brede blik is zowel nuttig bij het ontwerpen van onderzoeksprojecten als
bij het treffen van beheersmaatregelen.

VW 5.03. In 20xx is afzet en visserij ingebed in regio

Activiteitenoverzicht VW Strategie 5. Visie Duurzame Waddenvisserij & Pieren (Wachtstand)
In opdracht van: uitwerking Visie Hollenga (vanuit middelen EVF/VisNed)
Algemene rol PRW: Projectleider/secretaris, maar moet nog expliciet gemaakt
Plan voor PRW rol in Visie Duurzame Visserij?

(Nog toe te voegen: strategieën tbv kennis vispopulaties, algemeen exotenbeleid Waddenzee en
ondersteuning vogelontwikkelingen)

De laatste jaren constateren we met name in de oostelijke Waddenzee herstel van mosselbanken op de
droogvallende wadplaten en ook het zeegras lijkt voorzichtig terug te komen. In de westelijke
Waddenzee zien we dit minder. Hoewel er toenemend inzicht is in de oorzaken van dit verschil, zijn er
ook nog grote hiaten in kennis over biobouwers. Lopende onderzoeksprogramma’s zoals Mosselwad en
Waddensleutels richten zich met kennisontwikkeling en proefprojecten op deze hiaten. Dat is nodig om
doeltreffende maatregelen te kunnen nemen. Kortom hier is sprake van ‘leren door doen’.

Indicatoren

Doelen (moeten verder uitgewerkt)

VW 5.1

VW Strategie 6 Kennisvergroting Biobouwers

VW Strategie 6. Kennisvergroting Biobouwers

Inzet versnellingsbudget: € 22.134 besteed t.b.v.opstellen en indienen EVFaanvraag
(besteed in 2010) € 9.500 (startfase rijke kust) (50% 2011)

Indicatoren

Doelen (moeten verder uitgewerkt)
Activiteitenoverzicht VW Strategie 6. Kennisvergroting Biobouwers
In opdracht van: -Algemene rol PRW: agenderen en aanjagen onderzoek
VW 6.1

Kennisontwikkeling biobouwers

Inzet versnellingsbudget: 27.000 Euro
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Cluster Morfologie en Water (M&W)
M&W Strategie 1. Pilot Ameland Bereikbaar en M&W Strategie 2. Innovatie Havens

Conceptueel Model
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Schippers varen in de Waddenzee in water van wisselende (on)diepte, door
geulen die regelmatig dichtslibben en waar dus baggerwerk nodig is. Het
baggeren heeft gevolgen voor de natuur (hoewel de precieze effecten en relaties
grotendeels onbegrepen zijn) en brengt uiteraard hoge kosten met zich mee. Na
de Slibconferentie heeft het PRW in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn
om kleinschalige experimenten te starten waarmee enerzijds winst voor de
natuur is te boeken en die anderzijds de kans bieden meer praktijkkennis te
verzamelen. De partijen zijn bij elkaar gebracht en ideeën zijn verzameld om
‘anders te varen’. Een sprekend voorbeeld is de vaargeul van Holwerd naar

Ameland. Dit is één van de geulen die permanent behoorlijke
baggerinspanningen vereisen. Omdat de geul zich steeds verlegt en zich vult met
slib. Het PRW organiseert dat de belanghebbende partijen, zoals Rijkswaterstaat,
de gemeente Holwerd, de veerbootexploitant en de natuurorganisaties
verkennen hoe het anders zou kunnen, bijvoorbeeld met andere schepen of
verleggen van de vaargeul. Daarmee introduceert dit project geheel andere
manieren van oplossingen zoeken, waar eerder al snel naar een technologische
aanpak gezocht zou worden. PRW zal de ervaringen van deze pilot uitbouwen
naar een dialoog voor de andere verbindingen.

M&W Strategie 1. Pilot Ameland Bereikbaar en M&W Strategie 2. Innovatie Havens
Kortetermijndoelen (2011-2012)
M&W 1.01.

Indicatoren

In Maart 2011, zijn de alternatieven in beeld gebracht

M&W 1.03.

In 2012/13 zijn experimenten met andere boten in gang gezet
Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

In Opdracht van: Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)
Rol PRW: keuze maken: wat is de rol van PRW bij draagvlak gebruikers? Is dat gemeenten ondersteunen of is dat interventie? En van de Regiekamer?
M&W 1.1 Voorverkenning

Inzet versnellingsbudget: € 23.000,April 2011

Activiteitenplan M&W Strategie 2. Innovatie havens
In opdracht van: Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)
Rol PRW: na verkennende gesprekken met de gemeente Harlingen in 2010 is PRW, cluster Morfologie & Water in de stand ‘afwachten’
gegaan. De Waddenhavens zijn inmiddels bezig met een traject verduurzaming en specialisatie. Daarvoor is contact met PRW gelegd.

201x in beeld welke ecologisch verantwoorde
baggertechnieken voorhanden zijn (nationaal en internationaal).

M&W 1.02.

Activiteitenplan M&W Strategie 1. Pilot Ameland Bereikbaar

M&W 2.1 Ondersteuning Wfds-aanvraag slibvaren Havens. Wacht op ontwikkeling Waddenfonds.
Indicatoren

M&W 1.04. In 2014*worden minder belastende baggertechnieken opgenomen
M&W 1.05. In 20xx is de zin en onzin van geulverlegging in beeld
M&W 1.06. Eind 20XX laat pilot Ameland goed zien hoe het anders kan en wat
de winst is voor gebruikers, ecologie en economie
M&W 1.07. Eind 20xx wordt de slibhuishouding positief beïnvloed door anders
baggeren en suppleren in havens en op vaarroutes.
M&W 2.01. Eind 20xx laat pilot "anders beheer havens" alternatief zien voor
bereikbaarheid havens & baggerbeleid
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M&W Strategie 3. Dialoog & Kennis rond de Zandmotor
Korte-, middellange- en langetermijndoelen (2011-2020)

M&W Strategie 3. Dialoog & Kennis rond de Zandmotor

M&W 3.?

Indicatoren

Moet nog ontwikkeld worden, cluster start voorbereiding najaar 2011

Activiteitenplan M&W Strategie 3. Dialoog & kennis rond de zandmotor
In opdracht van: -Rol PRW: -M&W 3.1 Interne discussie wat positie PRW mbt zand in de motor
M&W 3.2 Sessie beleggen met partners convenant zand suppletie waarborging
ecologische integriteit waddenzee
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M&W Strategie 4. Ontwikkelen Ecologisch Streefbeeld Eems Estuarium
Kortetermijndoelen (2011-2012)

M&W Strategie 4. Ontwikkelen ecologisch streefbeeld Eems Estuarium

Indicatoren

M&W 4.01. Juli 2011 levert Platform Eems Natuurlijk (Ned.Dts)
gezamenlijke input als voeding voor streefbeeld
M&W 4.02. 20xx, streefbeeld als ecologisch fundament opgenomen in IMP/IBP
M&W 4.03. Herfst 2011, streefbeeld Eems Estuarium gepubliceerd incl. gewenste
evenwicht morfologie - getijde-energie - medegebruik van het estuarium
M&W 4.04. Eind 2011, ecologisch streefbeeld bij alle stakeholders bekend
Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

Indicatoren

M&W 4.05. In 2030 is de scheepvaart qua maatvoering aangepast aan de
Morfologische kenmerken van het estuarium

Activiteitenplan M&W Strategie 4. Ontwikkelen ecologisch streefbeeld Eems Estuarium
In opdracht van: Regiekamer
Rol PRW: PRW biedt inhoudelijke ondersteuning (geen procesrol) door kennisbouwsteen en visie op te stellen als input voor de verschillende
organisaties in de verschillende trajecten, w.o. IMP proces.
M&W 4.1 Opstellen PvA Streefbeeld Eems-estuarium

najaar 2011

M&W 4.2 Uitbesteden procesbegeleiding bouwsteen en streefbeeld

zomer 2011

M&W 4.3 Realiseren bouwsteen kennis ecosysteem Eems-estuarium
M&W 4.4 Ophalen ecologische (streef)beelden bij betrokken partijen en laten formuleren Ecologisch
Streefbeeld Eems-estuarium (Duits-Nederlands)

M&W 4.5 Koppeling leggen Deltaprogramma studie Eems geul
M&W 4.6 Platform Eems Natuurlijk ondersteuning geven tbv streefbeeld-input
M&W 4.7 Samenhang brengen in proces IMP/IBP - Streefbeeld
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M&W Strategie 5. Verbetering kennis slibhuishouding

M&W 4.8 Verdere uitwerking E-pact inhoud verbinden aan PRW streefbeeld en
ontwikkelagenda

M&W 4.9 Verkennen of andere partijen ondersteuning nodig hebben om hun
bijdrage aan streefbeeld te realiseren, keuze maken ondersteuning

M&W 4.10 KRW verkenning slibhuishouding Eems verbinden aan bouwsteenaanpak

44
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De slibhuishouding van de Waddenzee is één van de belangrijkste processen die
het systeem in stand houden. Slib zorgt voor ophoging van de bodem en voor
voedingsstoffen. Slib zorgt ook voor het opvullen van vaargeulen en havens,
waardoor baggeren noodzakelijk wordt. De hoeveelheid slib bepaalt ook het
doorzicht in het water dat weer effect heeft op de primaire productie van het
ecosysteem en mede bepalend is voor allerlei planten zoals zeegras.

havenbeheerders. Die conferentie heeft geleid tot meer regie op de
kennisontwikkeling over slib. Ook is een aantal concrete onderzoeksvragen
uitgezet, zoals het ontwikkelen van een monitoringplan samen met
marktpartijen en het maken van een overzicht van ontbrekende gegevens voor
het monitoren, data-informatie en modellering van de slibhuishouding op de
Waddenzee.

Er liggen belangrijke vraagstukken, o.a. over de integrale aanpak van de EemsDollard, het baggeren voor vaarroutes en in mondingen van havens, maar
tegelijk is er weinig wetenschappelijke en praktijkkennis over dit slib beschikbaar.
Daarom heeft Rijkswaterstaat samen met de Waddenacademie en met PRW in
juni 2010 de conferentie ‘Helder over Slib’ georganiseerd. Aanwezig waren naast
de wetenschap ook baggerbedrijven, waterbeheerders, natuurorganisaties en

In 2011 verwacht het PRW duidelijkheid te hebben over wat er precies
onderzocht en gemeten moet worden aan het slib in de Wadden. Deze kennis is
cruciaal voor de verdere voortgang in het ontwikkelen van ‘anders varen’
alsmede voor de ontwikkeling van een integrale aanpak van het Eems-Dollardgebied. In 2011 is het position paper van de Waddenacademie gereed, waarin
ook concrete projecten en kennishiaten zullen zijn benoemd.

M&W Strategie 5. Verbeteren Kennis Slibhuishouding
Kortetermijndoelen(2011-2012)

Indicatoren

position paper plek gekregen.
Middellange- & Langetermijndoelen(2013-2020)

Indicatoren

M&W 5.10. In 20xx weten we wat de rol van kwelders in slibhuishouding is
M&W 5.11. In 2014 is het slibmodel operationeel
M&W 5.12. In 2015 is het slibmodel voor het slibbeheer geaccepteerde
fundament
Actviteitenplan M&W Strategie 5. Verbetering kennis slibhuishouding

M&W Strategie 5. Verbeteren Kennis Slibhuishouding
Kortetermijndoelen(2011-2012)
M&W 5.01. Febr. 2011 rapport over contouren monitoring
programma slib opgeleverd aan PRW

Indicatoren

In opdracht van: Programma zelf initiërend vanuit programmaplan
(UA 2010-2011) (-samen met RWS en WA)
Inzet versnellingsbudget Ca. € 20.000 – € 30.000 voor gezamenlijke inhuur met RWS en WA
Rol PRW:--

concepten gedeeld in denktank
slibhuishouding

M&W 5.02. In 2012 is het monitoringprogramma slib vastgesteld
M&W 5.03. Juni 2011 PvE opgeleverd aan PRW
M&W 5.04. Mei 2011 criteria voor het monitoringprogramma gedefinieerd
M&W 5.05. Juni 2011 Position paper (rapport) opgeleverd aan WA-PRWRWS

concepten van positionpaper voorgelegd aan
denktank slibhuishouding

M&W 5.2 Opdrachtgeverschap Positionpaper Slib bepalen

2011

M&W 5.3 WA worskhop Dec 2010

2010

M&W 5.5 Trilaterale vergelijking invloed maatregelen kombergingsgebieden (zie

2011

Mosseltransitie)

M&W 5.6 Aanjagen van in beeld brengen ecologische consequenties bij kust

M&W 5.07. Juni 2011 effecten van diverse vormen van bodemberoering,
anders dan baggeren, in position paper opgenomen.

aanpassingen

M&W 5.7 Contact leggen met Walter over opnemen mon.prog. slib in WaLTER

M&W 5.08. Juni 2011 heeft de rol van dijken en kwelders op de
slibhuishouding plek in position paper gekregen.

M&W 5.8 Bepalen opdrachtgever monitoringprogramma slib
M&W 5.9 State of the art (Position paper) communiceren met stakeholders

M&W 5.09. Juni 2011 hebben de effecten van baggeren en suppleren in

45
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afgerond Juni 2010

M&W 5.4 Uitbouwen monitoring slibhuishouding

M&W 5.06. Juni 2011 zijn de 'effecten van afsluiting op slibhuishouding' in
Position paper verwerkt.

vissen in overvloed

M&W 5.1 Conferentie "Helder over slib" juni, 2010
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M&W 5.10 Denktank Slibhuishouding als klankbordgroep voor position paper én

M&W Strategie 6. Dialoog anders varen en baggeren Recreatie

monitoringprogramma instellen

M&W 5.11 Aanjagen goed inschatten ecologische consequenties open maken dijken
en verkweldering

47
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M&W Strategie 6. Dialoog rond anders varen en baggeren voor Recreatie
Korte-, middellange- en langetermijndoelen (2011-2020)

Indicatoren
M&W Strategie 7. Ontwikkeling Ecologisch Protocol Calamiteiten

M&W 6.? Moet nog ontwikkeld worden

Activiteitenplan M&W Strategie 6. Dialoog anders varen & baggeren Receatie
In opdracht van:-Rol PRW: -M&W 6.1

Inpluggen integraal denken morfologische veranderingen als geleiding
recreatieve druk

2011
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M&W Strategie 7. Ontwikkeling Ecologisch Protocol Calamiteiten
Korte-, middellange- en langetermijndoelen (2011-2020)

Cluster Randen van het Wad (RvhW)

Indicatoren

Conceptueel Model

M&W 7.? Moet nog ontwikkeld worden, verkennende gesprekken met direct betrokkenen
(Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, GSP/Vopak) zijn opgestart
M&W Strategie 7. Ontwikkeling Ecologisch Protocol Calamiteiten
In opdracht van:-Rol PRW: -M&W 7.1 PRW discussie omtrent opstellen ecologisch protocol obv

2011

natuurkansenkaart, ecologische kennis & int. ervaring
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RvhW Strategie 1 Aanjagen Dynamisch Kustbeheer
Kortetermijndoelen (2011-2012)

RvhW Strategie 1. Aanjagen Dynamisch Kustbeheer

Indicatoren

RvhW 1.01. In 2012 is er inzicht in de effecten van Dynamisch
kustbeheer op recreatie
RvhW 1.02. In 20xx zijn er x pilots mbt dynamisch kustbeheer per eiland

aantal geaccepteerde pilots

RvhW 1.03. In 2012 staat 50% van de betrokken eilandorganisaties en/of
de eilanders licht positief tegenover experimenten dynamisch
kustbeheer

# instemming gemeenteraad

RvhW 2.01. Eind 2012 is theoretische kennis aanwezig over de soort
dijken, de ecologische meerwaarde en de veiligheid

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)
RvhW 1.04. In 2014 is er duidelijkheid over de bijdrage van het
meegroeien van de Waddenzee aan de veiligheid van vaste
wal en eilanden

Indicatoren
Aantal deelprogramma’s DP waar PRW mee samenwerkt

RvhW 1.05. In 2014 effecten bekend van zandsuppletie op kwaliteit van
eiland- en vastelandkwelders
RvhW 1.06. In 2014 is de bijdrage van zandsuppleties aan dynamisch
kustbeheer bekend
RvhW 1.07. In 20xx wordt er tbv dynamiek & sediment transport
zand gesuppleerd

wel of niet bestaan van concreet afsprakenkader RWS

RvhW 1.08. In 2015 hebben alle stuifdijken op TAS opzettelijk gaten

wel of niet in tact zijn van stuifdijken op TAS
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RvhW Strategie 2. Verkenning pilots verzachten harde dijken
RvhW Strategie 3. Verbetering Spui Lauwersmeer, Harlingen, Westerwoldse Aa en andere locaties
(Gedeeld met cluster Morfologie &Water)
Activiteitenoverzicht RvhW strategie 1. Aanjagen Dynamisch Kustbeheer
In opdracht van: -Algemene Rol PRW: -RvhW 1.1

Symposium dynamisch kustbeheer (Terschelling)

RvhW 1.2

Ondersteunen goede WF-aanvraag mbt dynamiek

RvhW 1.3

Strategie ontwikkeling Eilanden Kustbeheer & Dynamiek

Programma zelf initiërend vanuit
programmaplan (UA 2010-2011) Medio 2011

RvhW 1.4

Afstemmen / stimuleren Deltaprogramma zachte dijkversterking en
t.a.v. dynamisch kustbeheer

I.s.m. met Deltaprogramma (Nog in
verkenning binnen aanpak DP-W)
September 2011

RvhW 1.5

Start pilot dynamisch kustbeheer Ameland

RvhW 1.6

Organiseren reguliere klankbord- en volggroep (incl. bewoners!) pilots

RvhW 1.7

Dynamisch kustbeheer Schiermonnikoog volgen

Op verzoek van gemeente Schiermonnikoog
en NM
(ligt er een expliciete opdracht?)

RvhW 1.8

Ontwikkelen pilots kwelderontwikkeling Terschelling

Op verzoek van gemeente Terschelling (nog in
verkenning).
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RvhW Strategie 2 Verkenning pilots verzachten harde Dijken
Kortetermijndoelen(2011-2012)

Indicatoren

RvhW 2.05. Eind 2011 is er een visie over vismigratie en vispassages afgerond
RvhW 2.06. In derde HWBP wordt concept zachte dijken volwaardig meegenomen

RvhW Strategie 3 Verbetering Spui Lauwersmeer, Harlingen, Afsluitdijk,

Middellange- & Langetermijndoelen(2013-2020)

Indicatoren

WW Aa en andere locaties

RvhW 2.02. In 2013 duidelijk wat de bijdrage van een kwelder is aan de dijk

(Gedeeld RvhW en Worf&Water)

RvhW 2.03. In 2016 voorbeeld gerealiseerd van zachte dijk

Kortetermijndoelen (2011-2012)

RvhW 2.04. 20xx, zijn vismigratie opties meegenomen in Watervisie Lauwersmeer (#32)

Indicatoren

RvhW 3.02. Eind 2012, protocol voor alle spuilocaties ontwikkeld

RvhW 2.07. In 20xx, Ecologische spuien bij Eems, Lauwersmeer, Harlingen, Den Helder,
Termunterzijl, Delfzijl...etc.

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

Indicatoren

RvhW 3.01. Effecten spuien en alternatieven in beeld voor deze locaties in 2013

RvhW 2.08. In 20XX, X aantal vispassages gerealiseerd (indien nodig –
zie gap analysis)

Activiteitenoverzicht RvhW strategie 2. Verkenning pilots verzachten harde Dijken

Activiteitenoverzicht RvhW strategie 3. Verbetering Spui Lauwersmeer, Harlingen, Afsluitdijk, WW Aa en andere locaties (Gedeeld
RvhW en Worf&Water)

In opdracht van: --

In opdracht van: --

Algemene Rol PRW: --

Algemene Rol PRW: --

RvhW 2.1

Deelname begeleidingsgroep & financiering onderzoek zandige dijk Texel

Verzoek bijdrage gemeente Texel i.o.m.
Hoogheemraadschap
Inzet versnellingsbudget € 98.175,-

RvhW 3.1

Interne discussie PRW deelname ontwikkeling Lauwersoog watervisie

RvhW 3.2

Opstellen & promoten protocol verantwoord spuien

RvhW 3.3

Inventariseren spuiregiems

RvhW 3.4

Check of spuiprotocol A’dijk ook toepasbaar is voor Lauwersoog en Harlingen
e.a.

RvhW 2.2

Afstemming quick scans deltaprogramma

PRW korte termijn; DP langere termijn.

RvhW 2.3

Verkennen Marconi als pilot rijke dijk

Mei 2011

RvhW 2.4

Verkennen zachte dijk (kwelder) op Schiermonnikoog

RvhW 3.5

Aangaan gesprek waterschappen spuiregimes

RvhW 2.5

Technische workshop zoet-zout Westerwoldse Aa

RvhW 3.6

Volgen van ontwikkelingen rond vermindering slibbelasting Gem Harlingen

RvhW 3.7

Inpluggen Lauwersoog Gemaal bij Quick Wins natuur

RvhW 3.8

Inpluggen Afsluitdijk bij Quick Wins natuur
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RvhW Strategie 4. Ontwikkeling natuurambitie Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt opgeknapt. De dijk voldoet niet meer aan de eisen van deze
tijd, ook niet in ecologisch opzicht. Het kabinet heeft besloten dat er een
integraal plan moet komen in de vorm van een Structuurvisie.

RvhW Strategie 5. Verbetering Spui Afsluitdijk

Het PRW heeft in 2010 op basis van de eerder opgestelde bouwstenen de
bestaande kennis over de ecologische effecten van de Afsluitdijk in beeld
gebracht en ingebracht in de projectorganisatie Afsluitdijk. Tevens zijn criteria
ingebracht die vanuit het streven naar een rijke Waddenzee van belang zijn.
In de Structuurvisie zal ruimte en tijd worden gegeven om kansrijke ambities
voor de Afsluitdijk door te ontwikkelen. Op verzoek van het Ministerie van I&M
zijn nu voor de Structuurvisie, samen met o.a. de Coalitie Wadden Natuurlijk, de
Vereniging Bescherming IJsselmeer en de provincie Fryslân de natuurambities

RvhW Strategie 4. Ontwikkeling natuurambitie afsluitdijk en
RvhW Strategie 5. Verbetering Spui afsluitdijk

voor de Afsluitdijk in beeld gebracht. Onderwerpen zijn spuiregime en capaciteit, mogelijke zoet-zoutovergangen, vispassages en de aanleg van
brakwaterzones en kwelders. Onder leiding van de provincie Friesland is PRW
betrokken bij het opstellen van een bestuursovereenkomst over de uitvoering
van de Rijksstructuurvisie en de ambities. Mogelijk is voor PRW een rol
weggelegd in de planuitwerking. De bestuursovereenkomst zal begin 2012
getekend worden door de betrokken overheden.
Samen met de deelprogramma’s IJsselmeer en Waddengebied van het
Deltaprogramma wordt in 2011 verder gewerkt aan de criteria voor de
beoordeling van de effecten van spuien, voor de beslissingen over het peilbeheer
in het IJsselmeer.

Indicatoren

Kortetermijndoelen(2011-2012)
RvhW 4.01. 2011, natuurambitie in rijksstructuur visie opgenomen

publicatie Rijks Structuurvisie

RvhW 4.02. Eind 2011, bestuursovereenkomst getekend
RvhW 5.01. Medio 2011, criteria voor beoordeling effecten van spuien Afsluitdijk in
omvang, tijd en ruimte helder

consensus in vergadering

RvhW 5.02. Medio 2011, verkenning schadelijkheid spuien afsluitdijk
klaar

consensus in vergadering

RvhW 5.03. Eind 2011, onderzoekscriteria af

consensus in vergadering

RvhW 5.05. Eind 2011, spuiprotocol in ESA traject (extra spui)
meegenomen
Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

Indicatoren
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RvhW Strategie 4. Ontwikkeling natuurambitie afsluitdijk en
RvhW Strategie 5. Verbetering Spui afsluitdijk

Indicatoren

RvhW 4.2

Opstellen Plan van aanpak

RvhW 4.3

Bepaling rol regiekamer in verhaal afsluitdijk

Kortetermijndoelen(2011-2012)

Activiteitenoverzicht RvhW strategie 5. Verbetering Spui afsluitdijk

RvhW 5.04. Middellange termijn: spuiprotocol in herinrichting afsluitdijk
verankerd

In opdracht van: Deltaprogramma IJsselmeer iom Deltaprogramma Waddengebied
Algemene Rol PRW: --

RvhW 5.06. 2014, beoordeling effecten spuien wordt meegenomen in
strategieën peilbesluit IJsselmeer (deltabeslissing)

RvhW 5.1

Workshop criteria beoordeling zoetwaterbel

RvhW 5.07. In 2016 wordt het ecologisch spuiprotocol geïmplementeerd

RvhW 5.2

Opdracht verkenning schadelijkheid spui

RvhW 5.08. In 2018, spreiding van spui in tijd, ruimte, (hoeveelheid) bij
Afsluitdijk

RvhW 5.3

Aanjagen & ontwikkeling spui protocol Afsluitdijk

april 2011 af

RvhW 5.09. In 2018 voorkomen van uitspuien zoetwatervis bij afsluitdijk
RvhW 5.10. In 2018 is behoud zoetwatervis IJsselmeer gegarandeerd
(terugkeer mogelijkheid?)
RvhW 4.03. In 20xx zijn goede mogelijkheden voor vismigratie bij de
Afsluitdijk gemaakt
RvhW 4.04. In 20xx zijn HWP broedplaatsen, strandjes & eilandjes langs
de Afsluitdijk gerealiseerd
RvhW 4.05. 20xx is het Kwelderareaal langs Afsluitdijk XYZ
RvhW 5.11. In 2018 is de impact van de zoetwaterbel bij de afsluitdijk op de ecologie
van de waddenzee geminimaliseerd

Activiteitenoverzicht RvhW strategie 4. Ontwikkeling natuurambitie afsluitdijk
In opdracht van: het Min van I&M
Algemene Rol PRW: -RvhW 4.1

Ontwikkeling en afstemming natuurambitie als onderdeel structuurvisie
afsluitdijk

in april 2011 afgerond
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De overgang van het natte wad naar de vastelandskust is nu op veel plaatsen
hard en scherp. Denk aan de lange, harde dijken, de sluizen en de spuien. Er valt
veel natuurwinst te behalen als die overgangen geleidelijker zouden verlopen,
minder hard, met bredere gradiënten. Er zijn langs de randen van het natte wad
veel partijen actief en zijn er veel lopende initiatieven. Er lijkt echter weinig
samenhang tussen de initiatieven te bestaan.

RvhW Strategie 6. Herstel Zoet/Zout verbindingen & ontwikkeling kwelders

In 2010 heeft het PRW alle bestaande projecten langs de Waddenzeekust en op
de eilanden in kaart gebracht. In totaal zijn langs de randen van het Wad bijna 50
projecten in kaart gebracht die een relatie hebben met de doelstellingen van het
PRW. In dit overzicht staan behalve projecten in voorbereiding en projecten in
uitvoering, ook vastgelopen projecten. Dit overzicht is onmisbaar om te kunnen

RvhW Strategie 6. Herstel Zoet/Zout verbindingen & ontwikkeling
kwelders

bepalen hoe de samenhang kan worden versterkt en waar kansen voor
natuurherstel liggen. Daarnaast is het overzicht een goede basis om thema’s en
locaties voor natuurherstel te identificeren die versterking behoeven.
In 2011 zet het PRW in op het herstel van vispassages en het herstel van zoetzoutovergangen. Als aanzet zullen in de tweede helft van dit jaar een aantal
workshops worden georganiseerd. Ook zal het programma pilot-projecten
steunen rond het verzachten van dijkstructuren en het herstel van jonge
kwelders. Aangezien natuurherstel en veiligheid langs de randen van het wad
deels hand in hand gaan, wil het PRW dat doen in afstemming met het
Deltaprogramma. Dit geldt ook voor initiatieven voor dynamisch kustbeheer.

Indicatoren

Kortetermijndoelen (2011-2012)
RvhW 6.02. In 2012 ligt er een verkenning of de kwantiteit en kwaliteit van de
kwelders voldoen aan de overall doelstelling van PRW
RvhW 6.04. In 2010 zijn alle activiteiten geïnventariseerd
RvhW 6.05. najaar 2011 is het overzicht van activiteiten geanalyseerd op gaps tov
streefbeeld
RvhW 6.06. In de loop van 2012, gemeenschappelijke visie gereed

- of deze visie wordt doorgewerkt in kwelderprojecten
- # betrokken partijen bij opstellen visie

RvhW 6.09. Eind 2011 is er een Adviesrapport aan deelnemers
begeleidingscommissie (EL&I/N2000, vergunningverleners, Deltaprogramma)

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

Indicatoren
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(incl. geomorfologische veranderingen)

Indicatoren

RvhW Strategie 6. Herstel Zoet/Zout verbindingen & ontwikkeling
kwelders

Kortetermijndoelen (2011-2012)
RvhW 6.01. In 2013 duidelijk wat de bijdrage van een kwelder is aan de veiligheid
van de dijk

RvhW 6.1

Organisatie werkconferentie kansen en belemmeringen zoet-zout als basis
voor succesvolle zoet-zoutpassages

Najaar 2011

RvhW 6.1

Ondersteunen kwelderontwikkeling Paezumerlannen

Mondeling verzoek vanuit provincie Fryslân,
kortgesloten met Wetterskip en Fryske Gea
om mogelijkheden te verkennen

RvhW 6.03. In 2013 is er zicht op het verschil tussen de potentiële locaties met
mogelijkheden voor zoet zout, incl. vispassages, en de gerealiseerde zoet-zoutovergangen
RvhW 6.07. Realisatie project success (zie details indicatoren voor projectnummers!!)

zoet/zout herstel (in aantallen? hectare?)

RvhW 6.08. Project succes (zie details project lijst in details indicatoren)

kwelderherstel in hectare? in typen/hectaren?

Activiteitenoverzicht RvhW strategie 6. Herstel Zoet/Zout verbindingen & ontwikkeling kwelders
In opdracht van: PRW zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)
Algemene Rol PRW: Aanscherpen/ aanjagen / kwaliteits beïnvloeding geprioriteerde projecten en overzicht houden / Geven
RvhW 6.1

Overzichtkaart maken bestaande projecten

RvhW 6.1

Prioritering & Gap analysis z/z & kwelder herstel projecten

RvhW 6.1

Wellicht overdragen / Inpluggen overzicht bij natuur & milieubalans
(Planbureau Leefomgeving)

RvhW 6.1

Ruimere Jas: Analyse kwelderbeheer & wetgeving N2000

RvhW 6.1

Discussie over mate van natuurlijkheid en cultuurlijkheid van de kwelders

RvhW 6.1

Organisatie werkconferentie rol van kwelders voor biodiversiteit en
beheerstrategieën / koppeling met veiligheid te leggen

September 2010

Eigen initiatief programma vanuit signalen
mogelijke pilots
Inzet versnellingbudget: € 69.615,-

Najaar 2011
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Int Strategie 1. Trilaterale Afstemming Exoten
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Uitheemse organismen kunnen een bedreiging vormen voor het ecosysteem in de Waddenzee. De binnenkomst van uitheemse soorten gebeurt in de natuur ook, zeker in
het mariene milieu, maar ook de mens kan ervoor zorgen dat soorten binnenkomen die daar langs natuurlijke weg geen kans op zouden maken. Voorbeelden daarvan zijn
de Japanse oester, de Amerikaanse zwaardschede, de wolhandkrab en de blaasjeskrab. Het kan problematisch worden als dergelijke soorten ‘invasief’ zijn, dat wil zeggen
dat ze in korte tijd belangrijke delen van het ecosysteem overnemen. Het is echter niet realistisch om ze weer te elimineren zonder ernstige schade aan het ecosysteem toe
te brengen. Gelukkig leveren ze soms ook een positieve bijdrage aan het ecosysteem. Van een aantal soorten is bekend dat ze een negatief effect hebben op de
biodiversiteit; deze worden specifiek aangeduid als probleemsoorten.

In 2010 is door de UNESCO bij de aanwijzing van de Waddenzee tot Werelderfgoed geconstateerd dat er voor de trilaterale Waddenzee geen exotenbeleid gevoerd wordt.
Dat betekent dat er te weinig gekeken wordt naar de exoten die er al zijn, naar de manieren waarop ze binnen kunnen komen, welke risico’s ze meebrengen en wat
daartegen te doen is. Daarom hebben de drie Waddenzeelanden afgesproken hieraan te gaan werken. De hoofdlijnen voor een trilateraal beleid moeten er in 2013 staan.
De problematiek met betrekking tot invasieve exoten vraagt bij uitstek om een aanpak voor de gehele internationale Waddenzee. PRW heeft daarom een studie in
opdracht gegeven waarin de situatie met betrekking tot exoten breed wordt geïnventariseerd en geanalyseerd. De studie gaat in op alle relevante aspecten van invasieve
soorten. Het betreft onder meer het transport van exoten via ballastwater en via de aanhechting aan scheepsrompen. Ook het risico van introductie van exoten via
schelpdiertransport is een belangrijk thema. Vanuit het PRW is, in het verlengde van het Plan van Uitvoering mosseltransitie, een audit schelpdiertransporten uitgevoerd
voor wat betreft de Nederlandse kustwateren.
De uitkomsten van de studies dienen als basis voor het ontwikkelen van een trilaterale strategie.
Parallel wordt door PRW, het Waddenzee secretariaat (CWSS), het ministerie EL&I en private partners (waaronder de visserijsector en havenbedrijven) gewerkt aan het
ontwikkelen van een trilateraal exotenproject onder het LIFE+ programma. In dit project zullen onder andere praktijkmethoden worden getest voor het schoonmaken van
scheepsrompen van recreatieschepen om de bewustwording en communicatie over exoten breed onder de aandacht te brengen.

Int Strategie 1 Trilaterale afstemming Exoten
Kortetermijndoelen (2011-2012)

Indicatoren

Int 1.01 2011: Inzicht in situatie neobiota in de drie landen en aanbevelingen voor
beleid en trilaterale afstemming
Int 1.05. Begin 2012. Besluit over indienen LIFE+ project en deelname PRW
Int 1.02. Medio 2012: Ontwerp trilaterale aanbevelingen voor neobiota beleid

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)
Int 1.03. 2013: Afgestemd nationaal en trilateraal beleid

Indicatoren
Hoofdelementen trilateraal neobiotabeleid verwoord in
ministerverklaring 2013

Int 1.06. 2016. Concrete trilateraal afgestemde activiteiten neobiota beheer
Int 1.06. 2016: concreet beheerplan Exoten

Concreet exoten beheerplan aangenomen op Trilaterale
Regeringsconferentie Waddenzee 2016 (in Nederland)

Int 1.07. In 2030 is de druk van (nieuwe) exoten verminderd en vindt adequate
monitoring van exoten plaats

Activiteitenplan Int Strategie 1. Trilaterale Afstemming Exoten
In opdracht van:
PRW zal bijdragen aan een inventariserende trilaterale studie over dit onderwerp in 2011.
Rol PRW:
Int 1.1 Inventarisatie bestaande kennis + bestaand beleid

Inzet versnellingsbudget: €30.000
(project Invasive species trilateraal)
2011
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Int 1.2 Aanjagen opzet LIFE project

2011-2012

Int 1.3 Audit risico’s schelpdiertransporten

2011

Int 1.4

2011 (€25.000)

Trilaterale studie duurzame visserij

Int Strategie 2. Trilaterale kombergingsatlas & Sedimentstudie
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Een komberging is het gebied dat van water wordt voorzien door één van de
zeegaten. Binnen zo’n komberging is meer ‘eenheid van water’ en ‘eenheid van
sediment’ dan in de gebieden daarbuiten. In het trilaterale Waddengebied zijn 39
kombergingen. Tussen de kombergingen zijn grote verschillen (maar ook
overeenkomsten) in fysische omstandigheden, visserijdruk, beheer en
baggerwerk. Het idee is dat er veel te leren valt en het efficiënt is om gebruik te
maken van een vergelijking van deze kombergingsgebieden, hun natuurwaarden
en het beheer ervan (en de relatie daartussen).
Eén van de voorgenomen activiteiten uit het programmaplan is het opstellen van
een ‘kombergingsatlas’ voor de Nederlandse, Duitse en Deense gebieden. Het
verzamelen en uitwerken van gegevens is echter een omvangrijke klus. Het PRW
is gestart met een voorstudie om vast te stellen of er voldoende draagvlak is voor
een ‘kombergingsbenadering’ die voldoende aansluit bij de beleidsvragen van
het programma. Daarnaast is gekeken of er voldoende gegevens beschikbaar zijn
voor de verschillende kombergingsgebieden in de trilaterale Waddenzee. De
tussenresultaten van deze voorstudie zijn gepresenteerd op het in december
2010 gehouden symposium van de Waddenacademie ‘Naar een trilaterale
kennisagenda’ en zeer positief ontvangen.

Int 2.04. Eind 2014 zijn de gegevens van de trilaterale sedimentstudie beschikbaar

Daaropvolgend is door PRW een vervolgstudie gestart waarin concreet wordt
gekeken naar de verschillen in het voorkomen van mosselbanken in de
verschillende kombergingsgebieden.

Int 2.02. In 2014 wordt er optimaal gebruikgemaakt van de mogelijkheden van het WaLTER
project

Op basis van beide voorstudies zal eind 2011 worden besloten of en hoe een
kombergingsatlas verder kan worden ontwikkeld.

Int 2.06. 2015. Er zijn concrete aanbevelingen voor sedimentbeleid per
kombergingsgebied

In samenwerking met het Deltaprogramma en de trilaterale Task Group Climate
worden de mogelijkheden voor een trilaterale sedimentstudie onderzocht. In
deze studie zal, op basis van bestaande gegevens, worden onderzocht welke
effecten zeespiegelstijging voor de verschillende kombergingen zal hebben en
ook hoe zandsuppletie het best kan worden ingezet om deze effecten te
compenseren.
Relevant voor het kombergings- en het sedimentproject is het WaLTER project
(2011-2015) waarin wordt onderzocht wat de belangrijkste kennisvragen voor de
Waddenzee zijn en hoe die het beste kunnen worden beantwoord (monitoring,
beschikbaar maken van kennis). PRW en WaLTER werken nauw samen.

Int Strategie 2 Trilateriale Kombergingsatlas & Sedimentstudie
Kortetermijndoelen (2011-2012)

Int 2.07. In 20xx is er kennis van effecten maatregelen elders (trilateraal)
Int 2.08. In 20xx is er kennis van natuurkansen mosselbanken obv trilaterale vergelijking
Int 2.09. In 20xx is er kennis van bijvangst garnalenvisserij obv trilaterale info
Int 2.11. In 20xx is er trilateraal en integraal inzicht in morfologie op systeemniveau
Int 2.12. In 20xx, is er internationale kennis waardevolle kwelders/ wat de bijdrage is
van baggeren en terugstorten ervan op de slibhuishouding
Int 2.13. In 20xx is er een position paper slibhuishouding Waddenzee
in trilaterale zin
Int 2.14. In 20xx is er kennis bijdrage zandsuppletie dynamiek op eilandstaarten obv
trilateraal onderzoek
Int 2.15. In 20xx, is er kennis van toepasbaarheid alternatieven harde dijken uit
internationale informatie

Indicatoren

Activiteitenplan Int Strategie 2. Trilaterale kombergingsatlas & sedimentstudie

Int 2.01. 2011: Overzicht mogelijkheden gebruik kombergingsatlas voor
beleidsrelevante themas

In opdracht van: Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)
Rol PRW:

Int 2.05. 2012: Inzicht in effecten visserij per kombergingsgebied en optimale
beleidsopties voor visserij en natuur

Int 2.1 Voorstudie verkenning doelen, inhoud, aanpak atlas

Inzet versnellingsbudget € 40.000 (2010)

Int 2.03. 2011. Overeenstemming + start trilaterale sedimentstudie

Int 2.2 Haalbaarheidsonderzoek ahv concrete casus

inzet versnellingsbudget: 30.000 (2011)

Int 2.3 PRW interactie met WaLTER en Deltaprogramma

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

Indicatoren
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Int Strategie 3. Draagvlak AEWA,

De Waddenzee is een belangrijke schakel in de Oost - Atlantische vogeltrekroute.
Miljoenen vogels maken gebruik van het Wad tijdens hun lange trektochten.
Sommigen helemaal van de Arctische toendra, via de Waddenzee, naar de
kustgebieden in West- en zuidelijk Afrika. Veel soorten trekvogels staan onder
druk door verlies van rust- en foerageerplekken langs de trekroute, jacht en
vervuiling. Dit is zorgwekkend, temeer omdat gezonde populaties trekvogels een
essentieel onderdeel zijn van het waddenecosysteem. Het is dus van groot
belang dat partners in de verschillende landen langs de trekroute samenwerken
in bescherming en monitoring. Ook vanuit het UNESCO World Heritage Comittee
ligt er de opdracht de samenwerking tussen de landen voor de trekvogels te
versterken.

Int Strategie 4. Capaciteitsopbouw AEWA partners
Int. Strategie 5. Optimalisatie Kennis & Monitoring Flyway

80
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In 2010 zijn de meest kansrijke initiatieven hiervoor in beeld gebracht. In het
verlengde hiervan wordt nu gewerkt aan een aantal knelpunten. Zo moet eind
2011 een programma ontwikkeld zijn waarin onderzoek en monitoring langs de
trekroute geharmoniseerd zijn. Ook moet de capaciteit van de verschillende
AEWA-partners (de officiële partners van ‘African-Eurasian Waterbird
Agreement’) de komende jaren flink verbeteren. Het PRW draagt bij door
relevante partners en financiering bij elkaar te brengen voor verbeterde
internationale samenwerking.
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Int Strategie 3, 4 en 5: Flyway Draagvlak, Capaciteitsopbouw en Kennis & Monitoring
Kortetermijndoelen (2011-2012)

Indicatoren

Int 3.02. 2012: 75% AEWA landen van de Oost-Atlantische Flyway goed geïnformeerd
over Flyway en belang bescherming
Int 3.03. 2011: Regiekamer, regio, EL&I int., I&M, BuZa staan voor belang &
noodzaak van Flyway samenwerking

aantal mensen en organisaties bereikt met flyway
boodschap

Int 3.04. 2012: Relevante partners & overheden in Duitsland & Denemarken staan voor
belang & noodzaak van Flyway samenwerking

aantal mensen en organisaties bereikt met flyway
boodschap

Middellange- & Langetermijndoelen (2013-2020)

# Aewa landen waar Wettelijk beschermingskader
aanwezig is

Int 5.06. In 20xx wordt in AEWA landen Nationaal beleid op basis van op reguliere
basis gepubliceerde Flyway QSRs geformuleerd en onderling afgestemd

# Aewa landen waar Wettelijk beschermingskader
aanwezig is

Int 5.07. In 2030....(Exact doel obv monitoring & int. visie)

Indicatoren

Int 3.01. 2013: Twee nieuwe landen langs de Oost-Atlantische flyway zijn aangesloten bij AEWA

Activiteitenplan Int Strategie 3. Draagvlak AEWA

Int 3.05. 2013: Flyway visie opgenomen in conferentiebesluit trilaterale gouvermentele samenwerking
Waddenzee

In opdracht van: Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011).Tevens relevant vanuit UNESCO aanbeveling, geen expliciete opdracht)
Rol PRW:
Inzet versnellingsbudget: 60,000 Euro (begin) 2011

Int 4.01. 2013: Samenwerking tussen alle AEWA landen op basis van gemeenschappelijk
en centraal gecoördineerd beleid en beheer

- aantal interregionale bijeenkomsten van beheerders
o.a. tbv kennisuitwisseling
- aantal projecten die in (int) samenwerking worden
uitgewerkt
- aantal landen dat obv internationale bevindingen beleid
& beheersmaatregelen uitvoeren
- aantal landen dat monitoring data verzamelt en deelt

Int 3.1 Verkenning aanpak en financiering Boere

Int 3.3 Draagvlak tour met nederlandse partners (2012..)

afhankelijk resultaat krachtenveldanalyse. licht of zwaar. PM 2012

Int 3.4 Aanjagen visie bepaling door Dtslnd, Nederland en CWSS mbt WHC opdracht
Int 3.5 Faciliteren afstemming met adviseurs waddensea board & NGOs

Int 5.02. 2015: Flyway monitoringsprogrammas in structurele uitvoering in 75%
EAF-AEWA partners

Int 3.7 Financiering Workshops recrutering nieuwe AEWA partijen of financiering training. PM.
afhankelijk voortgang 4.2

Int 5.02. 2015: Geïntegreerd Flyway-breed QSR, inclusief wetenschappelijk
onderbouwd beheersadvies

Int 3.8

Int 3.6 Ontwikkelen plan van aanpak draagvlak opbouw D & DK. 2012-2013

Overleg Publiekscampagne met SBB, VBN, WI, AEWA (2011)

PM volgend op 3.2

Int 3.9 Flyway workshop: verbeteren flyway samenwerking en bescherming. Zie 5.4
Int 3.10 Audit zuid-noord bezoek Waddenzee. PM. afhankelijk 3.2
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afgerond 2010
Inzet versnellingsbudget €8.500 (verkenning Boere)

Int 3.2 Uitzetten krachtenveld analyse nederland 2011, trilateraal 2012, internationaal 2012

Int 5.01. 2012: overeenstemming over monitoringsystematiek bij 75% EAF-AEWA
partners

Int 5.04. 2015: QSR Flyway opgenomen in beleids- en beheerscyclus
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Int 5.05. 2020: Wettelijk beschermingskader aanwezig bij ##% van AEWA landen
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Activiteitenplan Int Strategie Int 4. Capaciteitsopbouw AEWA partners

DEEL IV ADAPTIEF MANAGEMENT: STURING,
MONITORING

In opdracht van:
Rol PRW:

Int 4.1

Financiering training kit

Adaptief Management

inzet versnellingsbudget €30.000

Adaptief Management is een moeilijk te definiëren begrip. Sommigen geloven dat
adaptief management inhoudt dat je iets probeert, en dat als dat niet lukt, je je
gezonde verstand gebruikt en iets anders gaat proberen. Voor Adaptief Management
is inderdaad gezond verstand nodig, maar het is geen vrijkaartje om te doen waar je
zin in hebt. De uitdaging voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is om een
brug te slaan tussen enerzijds het uitvoeren van concrete projecten en anderzijds het
bereiken van het gezamenlijke streefbeeld in 2030. Maar hoe dat precies moet in
een complex systeem als het Waddengebied waar oorzaak en gevolg (en dus doel en
middel) niet altijd even duidelijk zijn, is onduidelijk. Welke strategie is dan nodig en
welke activiteiten en producten moeten dan ontwikkeld worden? Om deze reden is
het programma gestart met het ontwikkelen van een ‘adaptief management
systeem’.

Int 4.2 (Co)financiering training AEWA partners PM 60.000
Activiteitenplan Int Strategie Int 5. Optimalisatie Kennis & Monitoring Flyway
In opdracht van: Programma zelf initiërend vanuit programmaplan (UA 2010-2011)
Rol PRW:
Int 5.1 Steun voor Metawad II: "onderzoek bedreigde wadvogels, integratieve monitoring,
synthetiseren onderzoek en aanbevelingen" (2011/2012).

Geplande vooronderzoeken gerealiseerd in kader Flyway
workshop. Samen met cluster voedselweb deelonderzoek
scholekster 2011.

Int 5.2 Steun voor financiering van Metawad I: "Onderzoek sleutelsoorten trekroute (Arctic,
Waddenzee, Mauritanië)" (2010)

ecologisch onderzoek naar trekkende wadvogels

Int 5.3 Financiering publicatie Atlas Russian Breeding Waders (2011)

met ELI, Universiteit van Moskou
Inzet versnellingsbudget (38,000 Euro) 2011 af

Adaptief Management vereist een expliciete experimentele aanpak in programmaen projectmanagement. Langs een spectrum van onderzoek aan het ene uiteinde en
concrete uitvoering aan het andere, is adaptief management precies in het midden
gepositioneerd. De Adaptief Manager slaat een brug tussen deze twee uitersten: hij
probeert de wereld te veranderen door doelen te bereiken, maar is bereid te
investeren in systematisch leren van wat werkt en wat niet en waarom.

Int 5.4 Flyway workshop: verbeteren monitoring & uitwerken beleidsrelevantie (inclusief follow-up) Inzet versnellingsbudget €35.000
(2011)
Partners: CWSS, AEWA, SOVON
Maart 2011
Int 5.5 Visie en prioriteitenontwikkeling voor Flyway bescherming (2012)

Zie 3.4

Int 5.7 Ontwikkelen plan voor integrale monitoring en assessment langs de flyway (2011-2012)
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•

Het testen van veronderstellingen gaat over het doen van verschillende
experimenten om een bepaalde doelstelling te bereiken. Het omvat
strategisch gekozen activiteiten met expliciet geformuleerde
veronderstellingen over hoe de experimentele aanpak verondersteld wordt
bij te dragen aan een doelstelling. Het programmateam monitort wat er in
praktijk gebeurt om zodoende te begrijpen wat werkt en wat niet en
waarom.

•

Bijstellen gaat over het gebruiken van monitoring resultaten om een
programma effectiever te maken. Als een programma of project de
verwachte doelstellingen niet waar maakt dan ligt dat aan verkeerde
veronderstellingen, of aan zwakke uitvoering, of aan veranderde
omstandigheden, of aan de monitoring resultaten – of natuurlijk aan een
combinatie hiervan. Bijstellen (adapting) houdt in dat veronderstellingen of
activiteiten bijgesteld worden op basis van voortschrijdend inzicht.

•

Leren-door-doen gaat over het systematisch documenteren van voortgang
en resultaten. Deze documentatie helpt het programmateam om dezelfde
soort fouten niet weer te maken en natuurlijk om wat werkt op te kunnen
schalen. Leren-door-doen is dus van groot belang voor andere partijen die
aan dezelfde soort problematiek werken.

Met dit in het achterhoofd is Adaptief Management juist niet een exercitie die de
vrije ruimte tegenwerkt, of het programma in een keurslijf wil zetten. De
rapportages en doelstellingen zijn niet bedoeld als contracten waaraan
vastgehouden moet worden. Ze zijn een explicitering van veronderstellingen en
doelstellingen om te kunnen leren-door-doen. Het ingerichte systeem is daarmee
een hulpmiddel voor de adaptief manager en een rapportage is daarmee een
moment van reflectie waarvan de uitkomsten met anderen (de Regiekamer, de
opdrachtgevers, de ‘schil’) gedeeld worden.

Int 5.6 Integrale wintertelling en media-aandacht (2011/2012)

vissen in overvloed

Adaptief Management kan worden gedefinieerd als het koppelen van Strategisch
ontwerp, Management en Monitoring om systematisch veronderstellingen te
kunnen testen, om zo to kunnen bijstellen en leren. Deze definitie heeft 3
componenten:
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stagnaties
c) doorkijk volgend jaar

Sturing & Rapportage
Taken

Frequentie sturing / rapportage

Planning

Details

UITVOERINGSAGENDA

Clustertrekkers
Sturen eigen clusters aan op niveau
van activiteiten en producten
Rapporteren op clusterniveau aan
programmamanagement en aan
andere clusters

3 x per jaar volledig bijwerken Miradi file
cluster
(+ informeel tijdens programmaoverleg)

Eind Maart
Eind Juni
Eind November

Dagelijkse opdrachtgevers

Miradi files:
- voortgang activiteiten
- Verwerking inzet versnellingsbudget
- Rapportage op Doelstellingen a.h.v.
monitoringsresultaten
- Highlighten veranderingen in strategie keuze /
uitwerking
- In November bijwerken CM / RCs. Evt. ook in Juni
indien nodig!!

Sturing
Rapportage

Regiekamer

Programmamanagement
Stuurt de clustertrekkers aan op
programmaniveau;
Rapporteert aan Clusters over
voortgang op programmaniveau
VOORTGANGSRAPPORTAGE:
Rapporteert formeel en technisch op
programmaniveau aan (dag.)
opdrachtgevers en Regiekamer
JAARVERSLAG:
Rapporteert en communiceert
jaarlijks via (dag.) opdrachtgevers
aan Regiekamer en achterban op
strategisch nivo over
a) wat het programma heeft bereikt
dat jaar
b) de grote veranderingen, kansen.

3x per jaar volledige (technische)
rapportage programma (inclusief HR en
financiën)

April
September
December

1x per jaar communiceerbaar stuk over
“wat is onze impact”, “doen we de goede
dingen?”

Eind december

Gedetailleerde technische rapportage – grotendeels
op Miradi voortgang van Maart, Juni en November
en jaarplan volgende jaar.
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1x per jaar bijgestelde uitvoeringsagenda
met activiteiten en producten voor het
komende jaar
Bieden 1x per jaar Uitvoeringsagenda ter
vaststelling aan aan de Regiekamer

Januari

Bieden 1x per jaar het jaarverslag ter
vaststelling aan aan de Regiekamer

Januari

Stuurt het programma op strategisch
niveau aan

Stelt jaarlijks de Uitvoeringsagenda vast

Rapporteert formeel aan
opdrachtgever

Stelt jaarlijks het Jaarverslag vast en biedt
dit aan richting Staatssecretaris van EL&I,
RCW en andere partners van het
programma;
Biedt de jaarrapportage aan officiële
partijen aan (bijv. Tweede Kamer)

Het betreft hier een accordering van beide stukken
conform kwaliteits- en conctractuele eisen van de
opdrachtgevers

Januari

Dit stuk is een communicatiestuk. Het moet goed
leesbaar zijn voor derden en inzichtelijk maken “wat
het PRW doet en waarom, wat ze heeft bereikt en
wat er voor volgend jaar gepland staat”
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De Uitvoeringsagenda betreft de ‘jaarschijf’ voor het
komende jaar van de activiteiten/producten op basis
van de strategieën en doelen zoals beschreven in het
adaptief managementsysteem (evt. aangepaste CM
en RC’s van de clusters)
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Voorverkenning

september 2011
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