
Kernpunten Programmateam 4 februari 2016 

Opening 
Andrea van Santen introduceert Kees Turnhout, nieuw bij Port of Den Helder. 

Beleidsverkenning Structuurvisie Waddenzee (PKB Waddenzee) 
De planning van IenM laat zien, dat een bespreking in de Raad van Advies pas in juni zinvol is. Het 
programmateam ontvangt een uitnodiging voor de werkgroep havens. De projectleider van IenM 
neemt ook deel aan de werkgroep. Er is een kamerdebat op 18 februari gepland. Arjen Bosch zal een 
brief voorbereiden, om de lijn van de Raad voor het voetlicht te brengen. Floris van Bentum vraagt 
om in de brief rekening te houden met de positie van zijn HID in de Raad. Dit geldt voor meerdere 
leden. 

Voortgang lopende zaken 
 EcoPorts: alle havens hebben een PERS certificaat, alleen Lauwersoog moet het nog formeel 

afronden. 
 Visserijhavens: akkoord om hier een uitwerking aan te geven. 
 Havenverordening en Ruimtelijk kader: zit in traject van IenM 
 Oliebestrijding ondiepe delen Waddenzee: SRGH is bereid om een vervolgbijeenkomst te 

organiseren, met steun van hogescholen, RWS en Waddenzeehavens 
 

Versterken samenwerking Naar een Rijke Waddenzee 
Er worden drie thema’s gekozen welke op een flap worden gezet en besproken:  

 
 Nu produceren we bij EcoPorts nog veel papieren tijgers, maar straks komt het aan op 

projecten van de grond te krijgen. De Werkconferentie moet daar een katalysator voor zijn. 
Rijke Waddenzee ondersteunt dit project graag. 

 Building with nature is een echt samenwerkingsproject, waar op dit moment in de Kop van 
NH veel speelt. Arjen werkt daar met de gemeente en Port of Den Helder samen met Titian 
Oterdoom (Rijke Waddenzee) om het Building with Nature project van de grond te krijgen. 
Natuur in en om havens kan nog wel een impuls gebruiken, om het gebied van slib 
toepassingen lopen veel experimenten (uitkomsten breed delen). 

 De Coalitie Wadden Natuurlijk wil het thema Anders varen op de agenda zetten. Een eerste 
brainstorm levert veel suggesties voor innovaties op.  Er is bereidheid om vanuit de 
Waddenzeehavens hierin mee te denken. 

 

EcoPorts 

 Havens en RCW 

 Rapportages delen: 

projecten en kennis 

 Havens die samenwerken 

Hoe tot stand brengen? 

 Contactpersonen per 

haven (wat komen ze 

halen/brengen) 

 Netwerk opbouwen 

 Samenwerkingsprojecten 

Minstens 1 internationaal 

 Terugkoppeling  over 

Werkconferentie in 

Waddenseaboard 

Building with Nature 

 Natuur in en om 

havens 

 Slim met slib ten 

behoeve van natuur 

 Slib als bouwstof / 

grondstof 

 Port shaping is  

Building with Nature 

Vaargeulen en innovatie 

 Schroefsystemen 

 Verbreding 

 Beperkende wet en 

regelgeving 

 Transferium op zee 

 Spoelmeer Holwerd aan zee 

 Amorfe schepen 

 Brug over troebel water 

 Transport op het eiland 

anders regelen 

 Visserij: groei naar grotere 

schepen, sneller naar LNG 

 Overgang naar LNG 

stimuleren 

 Energy Valley ? 



Jaarplan 2016  
De inhoudelijke verantwoording en het jaarplan 2015 wordt doorgenomen. Dat leidt tot een aantal 
onderwerpen voor 2016. Belangrijk thema wordt zeker de Structuurvisie Waddenzee en de 
onderwerpen van de werksessie van het vorige agendapunt. Het is nog onduidelijk wat er met het 
investeringskader Waddenfonds gebeurt, maar dat zal vast aandacht gaan vragen. Arjen kijkt hoe 
inhoudelijke thema’s zijn te verbinden met de werkconferentie. Hij maakt een voorstel en stuurt dit 
rond. 

Verantwoording en planning 
 Er enige reserve uit vorige jaren gebruik, die in 2015 is aangewend, maar er zijn geen tekorten. 

De inhoudelijke verantwoording is in december al besproken, en nu afgerond en akkoord. Ellen 
heeft de facturen voor 2015 gecontroleerd en akkoord. 

 Volgend programmateam 7 april 2016 om 14.00 – 16.30 uur in het Middelzeehuys. 


