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Agenda
1. Toelichting op agenda, verslag en mededelingen
- Verslag Raad van Advies 15 september 2020
- Mededelingen

2. Advies Patrick Poelmann Consult
- Algemeen beeld
- Hoofdconslusie
- Aanbevelingen
- Aandachtspunten
- Reactie havenautoriteiten

3. Omgevingsberaad Waddengebied
- Resultaten bereikt in 2020
- Werkplan 2021

4. Investeringskader Waddengebied
- Green Shipping

5. Agenda voor het Waddengebied 2050
- Instemmingsverklaring op Toogdag

6. Jaarverslag, verantwoording en vooruitblik
- Jaarverslag en verantwoording 2020
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7. Planning
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Leidraad Raad van Advies Waddenzeehavens
Dit document leidt de deelnemers door de agenda van de Raad.

1. Agenda, verslag en mededelingen
Agenda

Stemt de Raad in met de agenda?
Verslag
1b Verslag RvA 19 d.d. 15 september 2020; [Blauw] = documentnaam.

Stemt de Raad in met het verslag van de vorige bijeenkomst?
− Zijn er nog opmerkingen naar aanleiding van het verslag?
Mededelingen
- Tineke Netelenbos is als voorzitter teruggetreden en Wethouder Theo
Meskers is bereid de Raad voorlopig voor te zitten.
- Hans Punter (Tekst en Vorm) heeft in verband met pensionering besloten zijn
werkzaamheden voor de Raad te beëndigen.

Stemt de Raad er mee in om een fysieke bijeenkomst te organiseren
waarin afscheid wordt genomen van Tineke Netelenbos en Hans Punter?
−

De EcoPort certificaten voor Groningen Seaports, Port of Harlingen en Port of
Den Helder zijn voor Lloyds akkoord. Overhandiging op Toogdag 3 februari as.
Toekenning van de EcoPort certificaten voor de havens van Den Oever en
Lauwersoog volgen later dit jaar.

2. Advies Patrick Poelmann Consult

Algemeen beeld
Alle geconsulteerde personen zijn het erover eens dat de nieuwe Governance
structuur een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de oude situatie. De
havenbelangen komen in het Omgevingsberaad tot nu toe goed tot hun recht. Of
het Omgevingsberaad succesvol zal zijn, hangt ervan af of de stakeholders tot
gedragen, realistische en duidelijke adviezen aan het Bestuurlijk Overleg
Waddengebied (BOW) kunnen komen.
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2a Advies inzake RvAW1 in nieuwe Governance
2b Reactie havenautoriteiten Advies Poelmann
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Tineke Netelenbos vertegenwoordigde de havensector voor één jaar in het
Omgevingsberaad Waddengebied (Omgevingsberaad). Het was een proefjaar en
zij heeft die taak per 1 januari neergelegd. In de vorige Raad is ingestemd met het
voorstel om op basis van een consultatieronde aan te geven wat een passende
manier is voor de (haven)gemeenten, havens en havenbedrijfsleven om in te
spelen op de nieuwe Governance structuur voor het Waddengebied. Het Advies is
op 11 december jl. naar de leden van de Raad gestuurd. De havendirecteuren
hebben in gezamenlijkheid een reactie op het advies gegeven.
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Alle geconsulteerden waarderen de bijzonder goede bestuurlijke vaardigheden
van de voorzitter van de Raad van Advies. Ze appreciëren de bijeenkomsten van
de Raad die onder haar leiding plaatsvinden. Daarnaast is er waardering voor de
voorbereiding en de rol van de secretaris, zowel ten aanzien van de
informatievoorziening als over het acteren in de netwerken met de verschillende
overheden en andere stakeholders.
Hoofdconclusie (onderstaande items zijn samenvattingen uit het advies: blz. 6&7)
Gelet op het belang dat de havengemeenten hechten aan voortzetting van de
RvAW in de huidige vorm is het juist goed dat de havendirecteuren en een
vertegenwoordiging van de havenbedrijven actief aan de RvAW deelnemen.
Aanbevelingen
− De havens2 vertegenwoordigen de havensector in het Omgevingsberaad.
− De gemeenten houden de onderliggende organisatie van de Raad in stand,
mede ten behoeve van het voorbereidende havenoverleg.
− Bewaak de zuivere adviesrol van de Raad.
− Havens blijven deelnemen aan de Raad.
Aandachtspunten
− Programmateam en overleg kustgemeenten duidelijker van elkaar scheiden.
− Secretaris van de Raad desgevraagd werkbezoeken aan bedrijvenverenigingen
laten brengen.
− Opvolger Tineke Netelenbos zoeken voor voorzitterschap van de Raad.
− Instandhouden combinatie secretaris en vertegenwoordiger in regieteam
Gebiedsagenda.
Reactie havenautoriteiten (onderstaande items zijn samenvattingen uit reactie)
Omgevingsberaad:

−
−
−

Akkoord met deelname en voorbereiding Omgevingsberaad door de havens.
Haven Den Oever is uitgenodigd om aan de voorbereiding deel te nemen.
Harm Post zal de havens in het Omgevingsberaad vertegenwoordigen.
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Toelichting Patrick Poelmann
Toelichting Harm Post
- gelegenheid voor reflectie
Stemt de Raad in met:
- Overweging, hoofdconclusie, aanbevelingen en aandachtspunten
- Reactie havenautoriteiten
- Uitwerken aandachtspunten RvAW met Theo Meskers en Harm Post
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Raad van Advies Waddenzeehavens:
− Als de havengemeenten de RvAW in standhouden, stellen de havens een
uitnodiging op prijs.
− Havens betrekken bij opstellen kader voor te agenderen onderwerpen.
− Betrokkenheid havens bij opstelling van profiel en selectie van een nieuwe
RvAW voorzitter.
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Inclusief de haven van Den Oever
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3. Resultaten Omgevingsberaad Waddengebied
Het Omgevingsberaad bracht in 2020 meerdere adviezen uit:
1. Agenda voor het Waddengebied.
Naar tevredenheid overgenomen (BOW).
2. Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP).
Toezegging om verzoek over te nemen (BOW).
3. Nota van Antwoord Ontwerp Agenda voor het Waddengebied (BOW).
Naar tevredenheid overgenomen.
4. Aanbesteding vaargeulonderhoud RWS (minister IenW).
Samenwerkingsafspraken gemaakt met RWS (zie volgend agendapunt).
5. Drones (initiatief CWN en Eilandgemeenten).
Overeenstemming over aanpak bereikt.
6. Werelderfgoedcentrum (WEC) Lauwersoog (initiatief Netelenbos).
Stichting WEC en de bezwaarmakende natuurbeschermingsorganisaties
gaan weer met elkaar in gesprek.
7. Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2026 (Waddenfonds).
Er worden enkele verzoeken voor aanscherping van de zgn.
doelspecificaties gedaan (zie ook volgend agendapunt).
Vanuit het perspectief van de havens zijn de resultaten voor hen als positief te
kenschetsen. Het Omgevingsberaad heeft een bureau ingehuurd om het eerste
jaar te evalueren.
In het laatste Omgevingsberaad is het werkplan van het Omgevingsberaad
vastgesteld. De te behandelen onderwerpen staan op blz. 11&12:
3a Resultaten Omgevingsberaad 2020
3b Werkplan Omgevingsberaad

Toelichting op de resultaten Omgevingsberaad
- Gelegenheid voor reflectie op de resultaten
Toelichting werkplan m.n. adviezen en onderwerpen voor platformfunctie
- Gelegenheid voor reflectie
- Werkplan Omgevingsberaad betrekken bij agendering RvAW

4a A4tje onderwerpen IKW havens
4b Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027
4c Concept-advies OBW UK Waddenfonds versie 201127
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In de vorige Raad was er brede steun voor de inbreng van een A4tje met drie
majeure havenopgaven voor het IKW (Circulaire economie en energietransitie,
Nature based solutions en Duurzame havens).
Vervolgens is het A4tje in het IKW opgaveteam havens besproken, met de intentie
om deze te verwerken in het Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-20273. Een
concept Uitvoeringskader is inmiddels in het OBW besproken. De indeling naar
zgn. doelspecificaties is anders dan in het haven-A4tje. Beide indelingen zijn naast
elkaar gelegd en het Waddenfonds heeft bevestigd dat zij één op één op elkaar
aansluiten (op Inrichting Tjariet na).
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4. Investeringskader Waddengebied (IKW)
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2026 is het laatste maal dat het rijk een jaarlijkse bijdrage in het Waddenfonds.
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In de komende periode wordt volop ingezet om een programma te ontwikkelen
voor circulaire economie. Voor Nature based solutions loopt het traject bij Delfzijl
en zijn de trajecten bij Den Helder, Harlingen en Lauwersoog in het
Uitvoeringsprogramma (project 14 en 15).
Green Shipping programma
Op 3 juli heeft het Waddenfonds de aanvraag van het Green Shipping programma
gehonoreerd. Het programmateam is volop aan de slag gegaan. Omdat CO2 vrij
baggeren onderdeel van het programma was, is er naar aanleiding van een advies
van het Omgevingsberaad overleg gevoerd met RWS. Daarin zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt met onder andere de Rijksrederij. De
Rijksrederij heeft een vloot van ca 100 schepen. De Krukel is een inspectieschip
van LNV en heeft Lauwersoog als thuishaven. De Krukel is in beeld om als eerste
omgebouwd te worden van diesel naar waterstof.
4d Verslag Aanbesteding vaargeulonderhoud Waddenzee 20201008
Ondertussen heeft zich een garnalenvisser gemeld voor ombouw naar CO2-vrij
varen. De eigenaar heeft zich bij het Green Shipping programma gemeld en is met
de Vissersbond in gesprek om te komen tot een aanvraag en een
samenwerkingstraject, dat perspectief biedt om de garnalenvloot om te kunnen
bouwen.
FME ziet het programma ook als een kroonjuweel van hun organisatie en wil via
dit programma bevorderen dat in Noord-Nederland zich een sterk economisch
cluster ontwikkelt voor het segment Waddenvloot. Mede daardoor krijgt het
Green Shipping programma een prominente plek op de Toogdag van 3 februari.
Helaas hangt het werkbezoek van de ministers aan de Next Generation Shipyard
aan een zijden draadje.

Toelichting over stand van zaken Green Shipping
- Gelegenheid voor suggesties voor het vervolg

5. Agenda voor het Waddengebied 2050
Het BOW heeft de Agenda voor het Waddengebied met bijbehorende Nota van
Antwoord vastgesteld. Daarbij zijn alle ingebrachte punten gehonoreerd.

Mondelinge toelichting over de stand van zaken over het programma van
de Toogdag

6. Jaarverslag, verantwoording en vooruitblik
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5a → https://www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl/
5b Programma Toogdag 3 februari 2021 verkorte versie
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Op de Toogdag wordt de instemmingsverklaring ondertekend. Het programma
voor de toogdag is inhoudelijk vergelijkbaar met het programma, zoals dat
voorlag in de vorige Raad. Het is nu (17 januari) nog niet duidelijk hoe de
lockdown en de val van het kabinet de toogdag gaat beïnvloeden.

Het jaarverslag is in het Programmateam akkoord bevonden. De toezegging voor
financiering door de havengemeenten loopt tot en met 2022.
[6a Jaarverslag en verantwoording 2020]
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Stemt de Raad in met de verantwoording?
Onderwerpen, waarvan het Programmateam verwacht dat ze in 2021 zullen
spelen:
− Uitvoeringsprogramma Gebiedsagenda
− IKW-programma’s uitwerken
− Voorgestelde projecten Nationaal Waterprogramma
− Voorbereiding trilaterale Regeringsconferentie 2022

Voorziet de Raad nog andere belangrijke onderwerpen voor 2021?
Verdere uitwerking conform aandachtspunten havenautoriteiten

7. Planning
−
−

OBW 2021: 4/2, 22/4, 3&4/5, 7/10 en 16/12
Toogdag 3/2
Reminder: uitnodiging toogdag voor de Wadden 2021 (mailchi.mp)

−
−

BOW juni en december
Volgende bijeenkomst (najaar)?
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Is port of Harlingen bereid het voor deze Raad aangeboden
gastheerschap op zich nemen?
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