
Onderwerp Opdrachtgever(s) Activiteiten/  
rol van het programmabureau

Projectleider/ 
aanspreekpunt PRW

Beheer

Secretariaat Beheerraad EZ Secretariaat Beheerraad  
(Agendavorming en verslaglegging).

Kees van Es,  
Christiaan Kooistra

Samenwerkingsagenda beheer in  
de Waddenzee

Beheerraad/RCW Uitwerken en coördineren van de verbeterde 
Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Kees van Es en 

Waldina Hulshoff (vanuit RCW)
Beheeropgaven op kombergingsnivo Beheerraad In beeld brengen inhoudelijke beheer opgaven 

per komberging.
Anne Boonstra

Kosten-baten van beheer Beheerraad In beeld brengen kosten-baten van beheer. DLG

Waddenfonds

Waddenfonds In overleg provincies en Waddenfonds Ondersteuning programmering/advisering 
projectbeoordeling Waddenfondsorganisatie.

Kees van Es

Evaluatie en follow-up

Evaluatie PRW Regiekamer PRW Uitvoering evaluatie inhoudelijke voortgang 
streefbeeld, resultaten en rol PRW in transitie 
naar Rijke Waddenzee.

Kees van Es

Onderwerp Opdrachtgever(s) Activiteiten/ 
rol van het programmabureau

Projectleider/
aanspreekpunt PRW 

Flyway Initiative Trilaterale opgave UNESCO + 
passend in doelen streefbeeld 
(afgestemd met werkzaamheden 
BMU, EZ, CWSS en SOVON)

Flyway-project afronden  
+ simultaantelling 
+ vaststelling Flyway-vision in Tønder 
+ uitwerking Actieprogramma 
+ communicatie

Manon Tentij,  
Marc van Roomen (extern)

Kombergingsatlas trilateraal Eigen initiatief Realisatie van Kombergingsatlas.  
+ overzicht trilaterale databeschikbaarheid 
+  inzicht door middel van figuren en kaarten  

lange termijn trends van zeegras, nutriënten  
en chlorofyl

+  analyse hiervan in relatie tot dichtheid 
mosselbanken

+ zeegraskansenkaart voor verschillende regio’s

Folkert de Jong (Eelke Folmer)

Trilaterale agenda EZ Ondersteuning uitwerking trilaterale agenda van 
het Nederlandse voorzitterschap, waaronder: 
+ Follow-up exoten 
+ (…) 

Nog nader te bepalen vanuit  
voorzitterschap Nederland 

InternatIonale InbeddIng

Exoten, flyway, trilaterale kombergingsatlas

Onderwerp Opdrachtgever(s) Activiteiten/ 
rol van het programmabureau

Projectleider/
aanspreekpunt PRW

Actieprogramma 
vaarrecreatie 2014 -2018

Waddenprovincies Uitvoering Actieprogramma onder leiding 
Waddenprovincies. PRW ondersteunt via 
huisvesting, communicatie, afstemming.  
De dynamische zonering moet ondermeer 
verder worden uitgewerkt, slimmere 
monitoring en ‘leren van hotspots’.

Programmamanager vanuit  
waddenprovincies

Verkenning programma 
Werelderfgoed

EZ, Regiekamer Verkenning kansen, inhoud, behoefte 
versterking promotie, voorlichting en educatie 
Werelderfgoed (in samenwerking met huidige 
coördinator, secretariaat RCW)

Taco van den Heiligenberg

Actieprogramma vaarrecreatie, Werelderfgoed

oVerStIJgende 

tHeMa’S 

beleVIng

uItVoerIngS-
agenda 2014



Onderwerp Opdrachtgever(s) Activiteiten/
rol van het programmabureau

Projectleider/
aanspreekpunt PRW

De Nieuwe Afsluitdijk Projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk 
(provincie Fryslân en Noord-Holland, 
Hollands Kroon, Súdwest- Fryslân en 
Harlingen) 

Voorbereiding realisatie Vismigratierivier: 
+ Modellering en planstudie 
+ MER (milieueffectrapportage) 
+ Proefopstelling 
+ Projectmanagement

Meinart Bos (DLG)

Gebiedsproces Harlingen-Zurich Provincie Fryslân  
(rechtstreekse opdracht aan DLG)

Uitwerking resultaten van de Schetsschuit bij de Kop van de Afsluitdijk  
en een projectplan voor de gebiedsontwikkeling van Harlingen-Zurich.

Canisius Smit (DLG)

Kwelderontwikkeling Striep Gemeente Terschelling, Oerol,  
Deltaprogramma

Ondersteuning bij de ontwikkeling van een jonge dynamische kwelder  
in de vorm van een schilderij van Mondriaan. 

Gerco Dam (DLG)

Groene Dollarddijk Hunze en Aa’s  
(en via Uitvoeringsagenda E&E)

Uitvoeren van een stakeholderanalyse en begeleiding gesprekken voor 
planuitwerking integraal dijkontwerp de Groene Dollarddijk.

Canisius Smit (DLG)

Feugelpôlle/klimaatbuffer ZW-Ameland Stuurgroep (Ameland, Staatsbosbeheer, 
Wetterskip Fryslân, RWS)

Ondersteuning van de uitvoering via inzet DLG. Sies Krap (DLG)

Randvoorwaardenscheppend

Ontwikkelprojecten in N2000-gebied 
Waddenzee

Werkgroep o.l.v. Regiegroep N2000/
Natuurambitie Grote Wateren (EZ)

Afwegingskader opstellen door ondermeer het inbrengen van ervaringen 
uit lopende projecten.

Wim Schoorlemmer  
(projectleiding bij EZ)

Kansenkaart natuurherstel  
Randen van het Wad

Eigen initiatief, Deltaprogramma Een kansenkaart voor natuurherstel langs de randen van het Wad. Hein Sas

HVP/BP-verkenning Eigen initiatief i.s.m. waterschappen Afronding inventarisatie van bestaande en benodigde hoogwater-
vluchtplaatsen (HVP’s)  en broedplaatsen in en rond de Waddenzee.

Hein Sas en  
Vogelbescherming Nederland

Verkenning natuuropgave Kop van NH/
Amstelmeer/Den Helder

Eigen initiatief, i.s.m. NHL en  
havenbedrijf Den Helder

Verkenning natuuropgave en kansen voor natuurherstel. Hein Sas

Verkenning kansen Lauwersmeer Eigen initiatief Verkenning kansen voor natuurherstel in relatie tot lopende trajecten. Herman Wanningen
Pilots Dynamisch kustbeheer Deltaprogramma en VAST Een uitgewerkt voorstel voor een pilot dynamisch kustbeheer op basis  

van de verschillende eilandgesprekken. 
Wim Schoorlemmer

Holwerd aan Zee Dongeradeel, Deltaprogramma Verkenning van de haalbaarheid van de plannen ‘Holwerd aan Zee’. Canisius Smit (DLG)
Ondersteuning herstelinitiatieven divers Ondersteunen ‘denktanks’ kwelders en vispassages. Inclusief onder-

steuning ontwikkeling monitoring en de aanleg van nieuwe vispassages. 
Herman Wanningen

Uitwerking projecten naar uitvoering

VoedSelweb & 
bIodIVerSIteIt

Onderwerp Opdrachtgever(s) Activiteiten/
rol van het programmabureau

Projectleider/
aanspreekpunt PRW

Platfom Slib en sediment  
(gebruikers, wetenschap en beheer)

Rijkswaterstaat (Regiegroep) Oprichten platform Slib & Sediment  
(wetenschap, beheer en gebruikers).

Floris van Bentum,  
(projectleiding Rick Hoekzema)

Samenwerkende havens Samenwerkende Waddenhavens,  
Building with Nature

Ontwikkeling Waddenfondsproject kennis- en 
natuurontwikkeling met slib Waddenzeehavens 
(o.a. Roptazijl).

Floris van Bentum

Kleine Waddenhavens Secretariaat Waddeneilanden,  
provincie Fryslân (via plattelandprojecten)

Afronding rapportage kansen voor vermindering 
baggerbezwaar en natuurherstel kleine 
jachthavens

Floris van Bentum

Eems-Dollard

Eems-Dollard  Eigen initiatief Kennisverspreiding door toelichtingen en 
rapporten (zoals Helder&Productief en het 
Kennis- en Koersdocument)

Michiel Firet

Economie & Ecologie in Balans Ondersteuning uitwerking E&E: Programma- 
management (aansturing, organisatie en  
voortgang E&E)

Henk Smit

Coördinatie werkgroep en uitwerking concrete 
projecten voor aanvraag Waddenfonds

Hein Sas

‘Leren door doen’-ervaringen uitwerken die 
voortvloeien uit de  samenwerkingsovereenkomst, 
bijvoorbeeld Plan van Aanpak Bocht van Watum 
en de Groene Dollarddijk.

Michiel Firet

MorfologIe  
en water

randen Van  Het wad

Verdieping kansenkaart/verkennen kansrijke locaties

Verbetering kennishuishouding slib

Vermindering baggerbezwaar een natuurherstel havens

Onderwerp Opdrachtgever(s) Activiteiten/
rol van het programmabureau Projectleider/

aanspreekpunt PRW
Plan van Uitvoering mosseltransitie Convenantpartners mosseltransitie (ministerie EZ, PO-mossel,  Coalitie Wadden Natuurlijk)

Afronden van de evaluatie en herijking van de afspraken van het Plan van Uitvoering. Begeleiding van de uitvoering. Het nieuwe Plan van Uitvoering bevat een pakket aan maatregelen gericht op een transitiestap in 2018. Randvoorwaarden daarvoor zijn: goed areaal kweekpercelen, voldoende areaal MZI’s en transport onder voorwaarden van mosselzaad van Zeeland naar de Wadden. Bij gebiedssluitingen voor natuurherstel vinden minder versnipperd plaats.

Stefan Morel

VisWad VisWad-partners (EZ, waddenprovincies, visserij-organisaties, natuurorganisaties)
Afronding afspraken visserijtransitie en natuurherstel:+ Convenant en uitvoeringsprogramma+ Transitie- en ontwikkelprogramma duurzame garnalenvisserij+ Sluiting van gebieden voor natuurherstel+ Fondsvorming 

Ronald Lanters

MJA Handmatige kokkelvisserij Provincie Fryslân, natuurorganisaties, Vereniging voor handkokkelvissers:  Op Handkracht Verder (OHV), ministerie EZ

Begeleiding uitvoering Meerjaren Akkoord (MJA) handkokkelen en het  starten van een pilot waarbij effecten handkokkelvisserij en scholeksters worden gemonitord.
Paddy Walker

Vervolg experiment Japanse oesters Provincie Fryslân, EZ Ontwikkeling van een beleidskader of meerjarenafspraken voor het  rapen van Japanse oesters, in vervolg op het experiment.
Paddy WalkerRegionale inbedding

Regionale inbedding Duurzame Waddenvisserij EVF-partners (Europees Visserijfonds) onder leiding van VisNed
Begeleiding traject duurzame EVF-pilots, zoals de mogelijkheden  en wenselijkheid van pulsvisserij. Ronald Lanters

Regisseurs visserij Regiecollege  Wadden gebied/klankbordgroep
Bottum-up organiseren van de afstemming van uitvoeringsagenda’s  in diverse vissectoren, wat kan uitmonden in een voorstel tot een  ‘Permanent beheercomité Waddenvisserij’.

Paddy Walker
 Soorten/habitatherstel
Zeegras Waddenvereniging Ondersteunen van het opschalen van het zeegrasexperiment, op basis van de resultaten van de bestaande zeegrasexperimenten en Waddensleutels.

Martijn de JongVisstrategie Regiekamer Uitwerking Plan van Aanpak Visstrategie:+ doelen voor vissen in beeld (trilateraal, N2000 en KRW)+ huidige toestand in de Waddenzee in beeld+  wat zijn de bepalende factoren voor ontwikkeling (habitat, zoet-zout, klimaat, Noordzee?)
+ agenda voor herstel en kennis

Paddy Walker

Kansenkaart Eigen initiatief Het ontsluiten van gegevens voor habitatherstelkansen voor mosselen en garnalen. Dit moet resulteren in een sublitorale habitat-kansenkaart dat een totaaloverzicht biedt voor de Waddenzee. 
Martijn de Jong

Verduurzaming visserij sectoren


