belevin

g

Internati
ona
Inbedding le
Onderwerp

Opdrachtgever(s)

gingsatlas
Exoten, flyway, trilaterale komber
Flyway Initiative

Kom bergings atlas trilateraal

Trilateral e agen da

Trilateral e opgave UNESCO +
pass end in doel en streefbee ld
(afge stem d met werk zaam heden
BMU, EZ, CWS S en SOVON)
Eige n initiatief

EZ

Activiteiten/programmabureau
rol van het
Flyway-p rojec t afron den
+ simultaantellin g
er
+ vaststellin g Flyway-v ision in Tønd
+ uitwerking Actieprogramm a
+ com municatie
Realisatie van Kom bergings atlas. arhe id
+ over zicht trilaterale databesc hikba kaar ten
+ inzicht door midd el van figur en en nutri ënten
lang e term ijn trends van zeegras,
en chlo rofyl
heid
+ analys e hiervan in relat ie tot dicht
mos selbanken
nde regio’s
+ zeegraskansenkaart voor vers chille
agen da van
Ondersteunin g uitwerking trilaterale
waar onde r:
het Nede rlandse voor zitte rschap,
+ Follow-up exoten
+ (…)

Projectleider/t PRW
aanspreekpun
Man on Tent ij,
Marc van Room en (exte rn)

Folkert de Jong (Eelke Folm er)

Onderwerp

Opdrachtgever(s)

Activiteiten/
Projectleider/
rol van het programmabureau aanspreekpunt PRW
Actieprogramma vaarrecreatie, Werelderfgoed
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’.

Verkenning programma
Werelderfgoed

EZ, Regiekamer

Verkenning kansen, inhoud, behoefte
Taco van den Heiligenberg
versterking promotie, voorlichting en educatie
Werelderfgoed (in samenwerking met huidige
coördinator, secretariaat RCW)

Programmamanager vanuit
waddenprovincies

Nog nader te bepalen vanuit
voor zitte rschap Nede rland

Onderwerp

OVERSTIJGENDE
THEMA’s

Opdrachtgever(s)

Activiteiten/
Projectleider/
rol van het programmabureau aanspreekpunt PRW

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

Beheeropgaven op kombergingsnivo

Beheerraad

In beeld brengen inhoudelijke beheero pgaven Anne Boonstra
per komberging.

Kosten-baten van beheer

Beheerraad

In beeld brengen kosten-baten van beheer.

DLG

In overleg provincies en Waddenfonds

Ondersteuning programmering/advisering
projectbeoordeling Waddenfondsorganisatie.

Kees van Es

Regiekamer PRW

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

Kees van Es

Beheer

Waldina Hulshoff (vanuit RCW)

Waddenfonds
Waddenfonds

Evaluatie en follow-up
Evaluatie PRW

uitvoeringsagenda 2014

Voedselweb &
Biodiversiteit
Onderwerp
Onderwerp

Opdrachtgever(s)

Verduurzaming visserij sectoren
Plan van Uitvoe ring moss eltransitie

Conve nantpartne rs moss eltransitie
(ministerie EZ, PO-m ossel,
Coalit ie Wadd en Natuurlijk)

VisWad

VisWad-par tners (EZ, wadd enprovincie s,
visser ij-org anisaties, natuurorganisati es)

MJA Handmatig e kokke lvisserij

Provincie Fryslân, natuurorganisati es,
Vereniging voor handkokkelvisser s:
Op Handkracht Verde r (OHV ), ministerie EZ

Vervo lg exper iment Japanse oesters

Provincie Fryslân, EZ

Regionale inbedding
Regio nale inbed ding Duurz ame Wadd envis

serij

EVF-partners (Euro pees Visserijfonds)
onder leidin g van VisNe d
Regis seurs visser ij Regie colleg e
Waddeng ebied /klank bordgroep

Soorten/ habitatherstel
Zeegr as
Visstr ategie

Kanse nkaar t

Wadd enver enigin g
Regiekamer

Eigen initiat ief

Opdrachtgever(s)

Activiteiten/
rol van het programmabureau

Projectleider/
aanspreekpunt PRW

Onderwerp

Uitwerking projecten naar uitvoering
Activiteiten/
rol van het programmabureau
Afron den van de evaluatie en herijk ing van
Uitvoe ring. Bege leidin g van de uitvoe ring. de afspraken van het Plan van
bevat een pakket aan maatr egele n gericht Het nieuwe Plan van Uitvoe ring
op een transitiestap in 2018.
Randvoorwaarden daarvoor zijn: goed areaa
areaal MZI’s en transp ort onder voorwaarde l kweekperc elen, voldo ende
naar de Wadd en. Bij gebie dssluitinge n voor n van moss elzaad van Zeeland
natuurherstel vinde n minde r
versnipperd plaats.
Afron ding afspraken visser ijtransitie en natuu
rherstel:
+ Conve nant en uitvoe ringsp rogramma
+ Transitie- en ontwikkelp rogramma duurz
+ Sluitin g van gebie den voor natuurherstelame garnalenvis serij
+ Fondsvorming
Bege leidin g uitvoe ring Meerj aren Akkoo rd
starten van een pilot waarb ij effecten handk(MJA) handkokkel en en het
okkelvisser ij en schol eksters
worde n gemo nitord.
Ontw ikkelin g van een beleidskade r of meerj
rapen van Japanse oeste rs, in vervo lg op hetarenafspraken voor het
exper iment .
Bege leidin g trajec t duurz ame EVF-p ilots, zoals
de moge lijkhe den
en wense lijkhe id van pulsv isserij.

Bottum-up organiseren van de afstem ming
in divers e vissec toren, wat kan uitmo nden van uitvoe ringsagenda’s
‘Perm anent beheercomité Waddenvis serij’.in een voorstel tot een
Ondersteunen van het opschalen van het zeegr
de result aten van de bestaande zeegr asexp asexp eriment, op basis van
erimenten en Waddensleutels.
Uitwe rking Plan van Aanpak Visstr ategie:
+ doele n voor vissen in beeld (trilate raal, N200
+ huidig e toestand in de Wadd enzee in beeld 0 en KRW)
+ wat zijn de bepal ende factor en voor ontwi
kkelin g (habit at, zoet-zout,
klimaat, Noordzee?)
+ agenda voor herste l en kennis
Het ontsluiten van gegevens voor habitatherst
garnalen. Dit moet resulteren in een sublitoraleelkansen voor moss elen en
habitat-kans enkaart dat een
totaal overzicht biedt voor de Wadd enzee.

Projectleider/
aanspreekpunt PRW
Stefan Morel

Ronald Lante rs

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)

Paddy Walke r
Paddy Walke r

Ronald Lante rs
Paddy Walke r

Martijn de Jong
Paddy Walke r

Ontwikkelprojecten in N2000-gebied
Waddenzee

Verbetering kennishuishouding slib
Platfo m Slib en sedim ent
(gebr uiker s, wetenschap en behe er)

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

Wim Schoorlemmer
(projectleiding bij EZ)

Verdieping kansenkaart/verkennen kansrijke locaties
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

Martijn de Jong

Randen van
het Wad

Rijkswater staat (Regi egroep)

herstel havens
Vermindering baggerbezwaar een natuur
Samenwerkende havens

Samenwerkende Waddenhavens,
Building with Natur e

Klein e Wadd enhavens

Secretariaat Waddeneilanden,
provincie Frysl ân (via platte landp rojec ten)

Eems-Dollard
Eems -Dollard

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

Opdrachtgever(s)

Eigen initiat ief
Econ omie & Ecolo gie in Balans

Activiteiten/ grammabureau
rol van het pro

Projectleider/t PRW
aanspreekpun

Opric hten platfo rm Slib & Sedim ent
(wetenschap, behe er en gebruikers).

Floris van Bentum,
(proje ctleiding Rick Hoek zema)

s- en
Ontw ikkeling Wadd enfon dspro ject kennihavens
natuurontw ikkeling met slib Wadd enzee
(o.a. Ropta zijl).
inder ing
Afron ding rappo rtage kansen voor verm
bagg erbez waar en natuurherstel kleine
jachthavens

Floris van Bentum
Floris van Bentum

Michi el Firet
Kennisverspreiding door toelic hting en en
het
en
f
ductie
r&Pro
Helde
rappo rten (zoals
Kennis- en Koers docum ent)
Henk Smit
Ondersteuning uitwerking E&E: Programma
management (aansturing, organisatie en
voortgang E&E)
Hein Sas
ete
Coör dinat ie werkgroep en uitwe rking concr
ds
enfon
Wadd
aag
aanvr
voor
proje cten
Michi el Firet
‘Leren door doen’-ervaringen uitwerken dienkomst,
voort vloeien uit de samenwerkingsovereeWatum
bijvoo rbeel d Plan van Aanpak Bocht van
en de Groene Dollarddijk .

Morfologie
en Water

