
6. Pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording  

Gastspreker Michiel Firet (PRW) 

Michiel geeft een korte toelichting. Het idee is in 2018 concreet gemaakt en eind 

2018 is er groen licht gegeven om het verder uit te werken. Behandeling in het 

OBW van 23 januari jl. kon niet omdat de gemeenten onvoldoende waren 

geïnformeerd.  

Op 27 februari was PRW over dit onderwerp te gast bij de DB-vergadering van 

De Waddeneilanden. Dit heeft tot aanpassing van de nota geleid. Het 

aangepaste voorstel is als bijlage meegestuurd. Michiel vraagt er nog even 

speciaal aandacht voor dat de week ná dit OBW er actief bericht naar buiten 

gaat. 

Allen zijn akkoord. Met de volgende opmerkingen: betreft locaties oostelijk wad, 

beheerbaarheid spontaan bezoek goed uitzoeken en regelen, idem overlast 

omgeving en risico’s voor mens en dier, communicatiestrategie rond de pilot 

goed uitwerken en betrek burgemeester van Schiermonnikoog. Spontane 

strandingen laten liggen is vrijwel geheel uitgesloten. Het volksgezondheidaspect 

is erg belangrijk en dat moet zeker een plek krijgen in de nadere uitwerking. 

Aandacht voor de borging van de financiering van de educatie en het 

onderzoekprogramma. Wat betreft de communicatie rondom de pilot als er naar 

buiten wordt gegaan, zelf de regie pakken en geen concrete plekken te 

benoemen. 

Staatsbosbeheer kan rol spelen bij voorlichting en educatie, en meer rol in 1e 

schil als locatie in invloedssfeer SBB betreft.  

Gezien de verantwoordelijkheden die RWS heeft moet RWS  de trekker en de 

woordvoerder van de pilot zijn. En er zijn nog een aantal zaken die verdere 

uitwerking behoeven.  

Michiel vraagt nog wat duidelijkheid; in deze fase van verdere concretisering 

loopt de communicatie via PRW. Als de pilot zelf tot uitrol komt is RWS in the 

lead, inclusief communicatie. Mieke bevestigt dit. 

Arjen polst of t.a.v. voorlichting en educatie een koppeling met soortgelijke 

behoefte vanuit het zeehondenakkoord logisch is. Tineke beaamt dat bij het 

zeehondenakkoord er een uitwerking van voorlichting en educatie komt, maar 

dat koppeling  nu niet aan de orde is. Het voorstel wordt met inachtneming van 

de aandachtpunten vastgesteld.  

 


