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Geachte mevrouw Schouten,

Met enthousiasme bieden wij u hierbij het Jaarverslag 2017 en de Uitvoeringsagenda 2018 aan van het

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).

Het Programma naar een Rijke Waddenzee is een samenwerkingsverband tussen overheden,

natuurorganisaties en gebruikers van de Waddenzee. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om de

Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken, maar tegelijk in het besef dat het hele

Waddengebied ook als woon- werk- en recreatiegebied ‘economisch’ gezond moet zijn.

Het programma is in 2010 gestart met een streefbeeld voor 2030; het realiseren van een Rijke

Waddenzee, voor natuur én voor de mensen die er wonen, werken en recreëren.

Voor de periode 2015 — 2018 heeft u als hoofdverantwoordelijke voor dit programma, zich verbonden

aan het programma samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de drie verantwoordelijk

gedeputeerden van de Waddenprovincies en de directeuren van de Coalitie Wadden Natuurlijk

(samenwerkende natuurorganisaties). De organisaties tezamen hebben zich bereid verklaard

medeverantwoordelijkheid te willen dragen voor de sturing en financiering van het programma.

De belangrijkste opdracht van het programma is: “het stroomlijnen en bundelen van bestaande

initiatieven voor natuurherstel en verduurzaming van het medegebruik van de Waddenzee en (waar

nodig) het geven van een extra impuls aan het realiseren van nieuwe initiatieven.” Naast natuurherstel

gaat het daarbij ook om het versterken van initiatieven gericht op een duurzame Waddeneconomie

passend bij de status van het gebied als Werelderfgoed.

Op basis van een Programmaplan PRW 2.0 zijn er negen strategieën waarlangs PRW de komende periode

werkt aan het gezamenlijke Streefbeeld voor een Rijke Waddenzee. Voor elk jaar wordt er een

Uitvoeringsagenda opgesteld met concrete projecten die bijdragen aan het Streefbeeld. Het Jaarverslag

2017 is een verantwoording van de Uitvoeringsagenda 2017.
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In het afgelopen jaar heeft PRW in samenwerking met tal van partijen in het Waddengebied mooie

resultaten kunnen bereiken. Dat begon in januari al met een integrale vogeltelling van de Arctische-kust

tot aan Zuid-Afrika. Daarnaast is er veel werk verzet om de onderwaternatuur van de Waddenzee meer

op de kaart te krijgen en te verbeteren. De (her)ontdekking van de platte oester was daarin een mooi

hoogtepunt. In 2017 is er ook nadrukkelijker gezocht naar de verbinding met cultuur. Zo heeft PRW in

samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een pilot gestart om scheepswrakken te

beschermen via natuurlijke riffen. Ook is er geïnvesteerd in de ontwikkeling en samenwerking op het

gebied van het toerisme. Ondermeer door een programmatische aansturing van een beleefplek in

Paesens-Moddergat en actieve betrokkenheid bij Sense of Place. Verder zijn er concrete stappen gezet

richting een Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee. De sleutel voor succes is het verbinden van inmiddels

44 partijen (bedrijven, overheden, natuurorganisaties). Dit zal resulteren in (nog) minder lichtuitstoot in

het Waddengebied. Samen met vissers, natuurorganisaties en de overheid zijn er goede stappen gezet in

de begeleiding van de meerjarenafspraken met betrekking tot de mosselvisserij, garnalenvisserij en

handkokkelvisserij in de Waddenzee. Bovendien is er ook (mee)gewerkt aan lange termijn-

ontwikkelingen, zoals de Gebiedsagenda Waddenzee 2050 en er is een verkenning afgerond naar de

stappen die we nu moeten zetten voor een duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in 2030.

Trilateraal is er gewerkt aan een actieplan voor broedvogels en aan het concept Swimway, wat onderdeel

zal zijn van de Trilaterale Ministersconferentie op 17 en 18 mei.

Naast de verantwoording over 2017 doen wij u ook de Uitvoeringsagenda 2018 toekomen.

De afgelopen paar jaar heeft ons geleerd dat natuurherstel en verduurzaming van het (economisch)

medegebruik alleen te realiseren zijn met enthousiasme, goede ideeën en betrokkenheid van bewoners,

gebruikers en overheden tezamen, waarbij tegelijk respect is voor ieders bevoegdheden, belangen en

zorgen. PRW speelt daarbij een stimulerende en verbindende rol op weg naar een Rijkere Waddenzee

voor natuur én mens.

Het huidige programmaplan 2014-2018 van het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat nu zijn

laatste jaar in. Een enerverend jaar met de komst van een Gebiedsagenda 2050, de verkenning naar een

beheerautoriteit Waddenzee en een evaluatie van het huidige programma. In die dynamiek blijft het

programma haar rol vervullen en meewerken aan de verrijking van het Waddengebied

Namens het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee1,

Hoogachtend,

E. (Erica) Slump drs. ing. H.]. (Hendrikus) Venema

Ç’oorzitter Secretaris

1 Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee is, namens het Regiecollege waddengebied, verantwoordelijk voor de

regievoering op de uitvoering van de Samenwerkingsagenda Beheer. Daarnaast fungeert het Opdrachtgeverscollectief als een

raad van toezicht voor het Programma naar een Rijke Waddenzee en is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het

Programmaplan 2014-2018, de vaststelling van de jaarlijkse uitvoeringsagenda, de begroting en het jaarverslag, en de

bewaking van de ‘koers’ van het programma. Dit opdrachtgeverscollectief bestaat uit de regioambassadeur van het Ministerie

van Economische Zaken en Klimaat & Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de gedeputeerde van Frysln (namens de drie

Waddenprovincies), de directeur van Staatsbosbeheer (namens de coalitie Wadden Natuurlijk), burgemeester van Vlieland

(namens de Waddeneiland- en Waddenkustgemeenten), de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied (als adviseur) en de

Hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat (mede namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en tevens voorzitter.



Een afschrift van deze brief gaat naar het Opdrachtgeverscollectief:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat

- Minister van Economische Zaken en Klimaat

- Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

- Gedeputeerde Staten van Fryslân

- Gedeputeerde Staten van Groningen

- Directeur Staatsbosbeheer

- Directeur Vogelbescherming Nederland

- Directeur Natuurmonumenten

- Directeur Waddenvereniging

- Directeur Stichting Wad

- Directeur Landschap Noord-Holland

- Directeur It Fryske Gea

- Directeur Groninger Landschap

Bijlagen:

1) Jaarverslag PRW 2017

2) Jaarverslag Mosseltransitie 2017 (onderdeel van PRW)

3) Uitvoeringsagenda PRW 2018




