UITVOERINGSAGENDA 2016

Stel je eens voor. Een Rijke Waddenzee in 2030 waar hemel en aarde het toneel delen. Door de oogharen heen zien we
een zee vol rijkdommen met schoon water en uitgestrekte schelpdierbanken. Vissen, vogels en zoogdieren in overvloed
vinden er rust en voedsel, met pronkjuwelen als zeehonden, zeearenden en haaien. En de visserij draagt bij aan de
beleving van Werelderfgoed Waddenzee.
Dat is in het kort het streefbeeld. Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat in 2016 weer vol aan de slag met
het werken aan een Rijke(re) Waddenzee. Dat doen we door partijen te verbinden, beleid in uitvoering te brengen,
innovaties aan te jagen en meer draagvlak te creëren voor natuur en duurzaam (economisch) medegebruik.
Dat doen we niet alleen. We werken samen met bewoners, gebruikers, ondernemers, natuurorganisaties, overheden
en kennisinstituten aan een Rijke Waddenzee. Ons werk is gebaseerd op 9 strategieën. Alle strategieën staan in deze
uitvoeringsagenda en zijn uitgewerkt naar 59 onderliggende projecten of initiatieven. Voor PRW is 2016 dus een jaar
met een stevige maar gezonde ambitie.
Zo komt de realisatie van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee voor mens en natuur in 2030 steeds dichterbij.
In de afgelopen jaren hebben we al flink wat gerealiseerd. En in 2016 gaan we weer belangrijke stappen zetten
op weg naar een Rijke Waddenzee.
www.rijkewaddenzee.nl

@rijkewaddenzee www.rijkewaddenzee.nl

#

Deelstrategie

Project / Initiatief

1. Verduurzaming visserij & natuurherstel Strategie coördinator: Ronald Lanters
1

1.a: Uitvoering van de gemaakte afspraken transities

Transitie garnalenvisserij (viswad)

2

Uitvoering mosselconvenant en stimuleren innovaties

3

Ontwikkelen meerjarig beleidskader Japanse oesterrapen

4

Uitvoering Meerjarenafspraken handkokkelvisserij

5

Businesscase ontwikkelen voor demonstratievisserij: andere vergunningen voor 'demonstratievissers'

6

1.a: Inzetten op regionale Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

Samen met de visserijsector komen tot inspiratie en pilots voor een duurzame Waddenvisserij (keten benadering
- consument-producent) van Werelderfgoedklasse

2. Complementeren voedselweb: biobouwers Strategie coördinator: Michiel Firet
7

2.a: Voortzetten kennisontwikkeling biobouwers

Toekomstvisie en uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor herstelstrategie zeegras

8

Dialoog over de zin en onzin van het aanbrengen van kunstmatige structuren om onderwater habitats
te verbeteren of te creëren. Dit in balans met de 'wadbodem-met-rust-laten strategie'.

9

Biobouwers en toppredatoren weer op de kaart; ontwikkelen van een kansenkaart en pilots.

10

2.b: Visstrategie (kraamkamer en onderdeel van de swimway)

Ontwikkelen van een visstrategie voor de internationale Waddenzee (Swimway)

11

Uitvoeren van diverse pilots op het gebied van voedselweb-strategie o.a.: monitoringsfuik Oostwad en visbeheer
op kwelders (leren door doen)

12

Verkenning wadbodem pierenwinning vrij: kan afbouw sneller door ondernemers en afnemers alternatief
te bieden?

13

Verkenning naar het terugbrengen van de platte oester in Waddenzee

3. Vogels: Flyway & verbeteren broedsucces Strategie coördinator: Taco van den Heiligenberg
14

3.a: Het Wadden Sea Flyway Initiative

1) Het uitvoeren van een flywaymonitoring; 2) Draagvlak voor Flyway in de regio; 3) Breedgedragen financiering
Flywaymonitoring en -beheer (komen tot een donorstrategie)

15

3.b: Verbeteren broedsucces vogels

Verkenning Hoogwater Vluchtplaatsen (HVP's): op zoek naar de kansen in de Waddenzee inclusief maatregelen
voor predatie

16

Ontwikkelen van een actieplan voor broedvogels in de Waddenzee (o.a. Slenken van Ameland & Balgzand)

4. Verzachten randen vaste wal & natte wad Strategie coördinator: Wim Schoorlemmer
17

4.a: Verkenning pilots verzachting harde dijken

18
19

Trekkerschap Project Overstijgende Verkenningen (POV). PRW trekt Geulmanagement. Daarnaast procesmatige
en inhoudelijke bijdrage aan diverse pilots (dubbele dijk, groene Dollarddijk en Koehoal) en secretaris platform
POV-pilots (POV-community)
Hiaten vismonitoring in beeld brengen: aanleveren van een bouwsteen voor een conceptuele benadering op basis
van kennis, praktijkervaringen en wensen

4.b: Iconen van natuurherstel en integrale gebiedsontwikkeling

Verkenning naar duurzame kansen (o.a.: landbouw, natuur en recreatie) voor de Kop van Noord-Holland; samen
met betrokken partijen tot initiatieven komen

20

Follow-up Holwerd aan Zee (MIRT verkenning); spoor natuur, landschap, cultuurhistorie en toerisme

21

Verkenning naar duurzame kansen voor het verbinden van het Lauwersmeer-Waddenzee (vis, energie, toerisme,
landbouw, veiligheid)

22

Verkenning en uitwerking natuurambitie Afsluitdijk (pilots)

23

4.c: Verbetering van de huidige en ontwikkeling van nieuwe
kwelders

1) Inbreng expertise in Eems Dollard pilot; 2) Ontwerpen integraal inrichtings- en beheerplan dynamische waddenkustkwelders m.b.t. natuur (incl. broedsucces en vissen), recreatie en veiligheid (incl. pilot Reiderplaat)

24

4.d: Zilte vitaliteit achter de zeedijk

1) Verbreding monitoringplan brakke zones; 2) Strategie zilte zone rond de dijk; 3) Verkenning kansen; 4) Aanjagen pilots o.a. Oterdum

5. Sedimenthuishouding voor veiligheid & biodiversiteit Strategie coördinator: Rick Timmerman
25

5.a: Meegroeien met de zee (building with nature)

Opzetten van een kennisagenda zand en slib i.r.t. veiligheid en ecologie. Kennis en expertise over zand- en
slibhuishouding in de Waddenzee worden gebundeld.

26

Dynamisch kustbeheer: ontwikkeling 'koppen' van de eilanden, wat zijn de kansen voor de toekomst, in relatie
tot Kustlijnzorg en Natuurambitie Grote Wateren (inclusief pilot projecten zoals demoproject kustbeheer Schier:
'Kerf') en koppeling met Deltaprogramma Waddenzee (kustgenese 2.0)

27

Verkenning naar rijke onderwaterbestortingen in de Waddenzee

28

Verkenning dijk Vlieland (HWB 3) combineren van veiligheid met duurzame gebiedsontwikkeling

29

Verkenning en uitwerking Mondriaankwelder Striep (Sense of Place/Leeuwarden Culturele Hoofdstad)

30

5.b: Vertroebeling aanpakken waar nodig

31

Verkenning naar oplossingsrichtingen voor sedimentproblemen bij 'De Plaat' op West-Terschelling
Verkenning mogelijkheden om problemen m.b.t. verspreidingslocaties (slib) in de Oostelijke Waddenzee op te
lossen; o.a. locaties bij Ameland (Zuiderspruit), Ballastplaat en Schiermonnikoog

6. Verduurzaming scheepvaart, havens & vaargeulbeheer Strategie coördinator: Lianne Huzen
32

6.a: Naar duurzame Waddenzeehavens

Een code of conduct voor Waddenzeehavens- en Wadden gerelateerde bedrijven wordt verkend. Daarnaast de
organisatie van een trilaterale werkconferentie ecoport-certificering i.s.m. Programma Waddenzeehavens.

33

Pilot plastic soep (verkennen en uitbouwen keten-oplossing Waddenzeehavens) + handelingskader ‘plastic’.

34

Verkenning naar duurzame jachthavens en aanleginrichtingen i.r.t.ecoports/werelderfgoedhavens (+ eventuele
pilots) i.s.m. gemeenten en Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

35

6.b: Geulmanagement

36

Mogelijkheid uitwerking open planproces Holwerd-Ameland
Uitwerking deeltraject spoelmeer/spoelzee Noordpolderzijl

37

6.c: Slimmer met Slib

Verkenning opschaling pilots/ervaringen slimmer met slib uit het Eems-Dollard Estuarium

38

6.d: Verkennen (on)mogelijkheden anders varen

Verkennen innovaties in watertransport en bereikbaarheid eilanden richting een duurzame vorm van mobiliteit

7. Eems-Dollard estuarium Strategie coördinator: Michiel Firet
39

7.a: Integrale benadering economie en ecologie

40
41

Programmamanagement Economie & Ecologie in balans i.s.m. provincie Groningen
Verkenning naar een systeemsprong van de hydro-morfologische integriteit en de ecologisch en economische
impact daarvan

7.b: Zoeken naar de systeemsprong

42

Ondersteunen opbouw Duits-Nederlandse samenwerking met NGO's, gebruikers en overheden. Komen tot een
structurele Duits-Nederlandse samenwerking
Verkenning agenderen systeemverandering door anders te kijken naar bereikbaarheid

8. Duurzaam Waddentoerisme Werelderfgoed Strategie coördinator: Taco van den Heiligenberg
43

8.a: Ontwikkeling van strategie en bundeling van kracht

Werelderfgoed team verder uitbouwen en positioneren als centraal aanspreekpunt als aanjager van acties en
verbinder van initiatieven

44

8.b: Identiteit als basis voor duurzaam Waddentoerisme

Een gezamenlijk streefbeeld (publiek, privaat en NGO's) vormgeven en positioneren

45

8.c: Marketing en Product-Markt-Partner combinaties

Marketingplan Waddenzee ontwikkelen i.o.m. ondernemers en marketingorganisaties

46

8.d: Faciliteer ondernemers en overheden

Samenwerking met ondernemers o.a.: roadshows en aanbieden van toolboxen Werelderfgoed en zorgen voor
digitale ontsluiting

47

Aanstellen van een boegbeeld voor Duurzaam Waddentoerisme

48

Verkenning naar kansen en koppelvlakken met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

49

Organiseren en stimuleren van het Werelderfgoedweekend (evenement organiseren)

50

Verkenning naar Werelderfgoedcentra's: op zoek naar differentiatie en het ontwikkelen van een visie (o.a. Betonningsloods op West-Terschelling)

51

8.e: Actieplan vaarrecreatie

Uitvoering geven aan het actieplan vaarrecreatie (programmamanagement)

52

8.f: Trilateraal verbonden

Ondersteunen trilaterale samenwerking en kansen voor duurzame toerisme strategie (Prowad)

9. Externe invloeden en Overig Strategie coördinator: Hendrikus Venema
53

Exoten, effecten zandsuppleties, klimaatverandering,
vervuilende stoffen en eutrofiëring

Agenderend en factsheets ontwikkelen van de effecten van externe invloeden op basis van Quality Status Report

54

Beheerraad

Secretariaat Beheerraad (PRW levert secretaris en ondersteuning)

55

Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

Secretariaat Opdrachtgevers Collectief Beheer Waddenzee (PRW levert secretaris en ondersteuning)

56

Kennisagenda

Realiseren van een kennisagenda per strategie

57

Investeringskader

Leveren van een bijdrage aan de door de Waddenprovincies op te stellen investeringskader
Waddengebied t.b.v. Waddenfonds

58

Waddenfonds

Ondersteuning programmering en advisering projecten voor het Waddenfonds

59

Cascademodel Waddengebied

Samen met Waddenacademie organiseren van een nieuw Waddenberaad
(effecten menselijk handelen) om te komen tot de belangrijkste threats en impacts

Opdrachtgever

Streefbeeld

Ondernemen met Werelderfgoedklasse

De Waddenzee als onmisbare schakel voor vogels en vissen

De Waddenzee als veilige plek

Een gezond watersysteem

Voedselweb in evenwicht

Vrije ruimte

Coalitie Wadden Natuurlijk

Waddenprovincies

Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Rijkswaterstaat

Ministerie van Economische Zaken
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