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Beslisnota kamerbrief n.a.v. BO Wadden 8 dec. 2022 

 

Aanleiding 
Op 8 december jl. vond het Bestuurlijk Overleg (BO) Waddengebied plaats. Het is 
gebruik om de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst van dit overleg. De 
kamerbrief dient ook ter voorbereiding voor het Commissiedebat Wadden dat op 
18 januari 2023 is gepland. Bijgevoegd treft u de concept-Kamerbrief (volgnr. 02) 
en het conceptverslag van het BO Waddengebied van 8 dec jl. (volgnr. 03).  

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de concept-Kamerbrief.  

De conceptbrief wordt parallel voorgelegd aan de minister voor Natuur en Stikstof 
(NenS, ondertekening).  

Kernpunten 
In de Kamerbrief wordt kort ingegaan op de in het BO Waddengebied besproken 
onderwerpen en besluiten, te weten: 

• Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026; 
• Trilaterale regeringsconferentie 2022 te Wilhelmshaven 
• Beheerautoriteit Waddenzee 
• PAWOZ – Eemshaven 
• Kennisregisseur 

 
In de Kamerbrief wordt ook de stand van zaken gegeven van de motie 
Dijkstra/Geurts1 inzake de impactanalyse UP Wadden en de stand van zaken rond 
bereikbaarheid van de eilanden en havens.   
 
Op 19 december is in een Bestuurlijk Overleg met regionale stakeholders nog 
gesproken over de Boontjes, de vaarweg tussen Harlingen en de sluis van 
Kornwerderzand. Op basis van dit overleg is in de Kamerbrief een passage 
opgenomen (aan het eind) met de stand van zaken.  
 
Het Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee wordt door de minister voor Natuur 
en Stikstof in een separate brief aan de Kamer gestuurd. U heeft deze brief 
inmiddels gezien en geaccordeerd voor medeparaaf. 
 

 
1 Kamerstuk 35 570 XII, nr. 65 



 

 Pagina 2 van 3 

Datum 
13 december 2022 
 
Onze referentie 
IENW/BSK-2022/301703 

 
Opgesteld door 
Bestuurskern 
Dir.Waterkwaliteit, Ondergr en 
Marien 
Marien, Noordzee en Wadden 
 
Aan 
de minister 
 
Bijlage(n) 

2 

 

Ter voorbereiding op het Commissiedebat Wadden ontvangt u binnenkort een 
concept-dossier, zodat u aan de hand hiervan nog kunt bijsturen op het 
definitieve dossier. 
 
Krachtenveld 
Na het BO Waddengebied van 20 juni jl. zijn met de bestuurlijke partners 
verschillende stappen gezet om begin 2023 het Uitvoeringsprogramma vast te 
kunnen stellen.  
De aanpak rondom de -vaak al lang lopende- dilemma’s vraagt voor die tijd nog 
nadere uitwerking. Gezocht wordt naar een systematiek waarmee partijen elkaar 
kunnen ondersteunen en aanspreken op de aanpak van een dilemma, en waarbij 
de lasten en lusten worden verdeeld. 
De concept kamerbrief is intra- (DGMo, DGLM en RWS) en interdepartementaal M 
NenS (mede-ondertekening) afgestemd. 

Toelichting 
Financiële/juridische overwegingen 
Voor het uitvoeringsprogramma 2021-2026 zijn middelen beschikbaar in het 
Waddenfonds. Na 2026 zullen het Waddenfonds en de bijbehorende 
investeringsmiddelen weg vallen. Met de partners zal gezamenlijk verkend worden 
wat de eventuele mogelijkheden voor financiering na 2026 zijn.  
 
Uitvoering motie Dijkstra/Geurts inzake de impactanalyse UP Wadden 
Het Bestuurlijk Overleg (BO) Waddengebied heeft in december 2021 ingestemd 
met een methodiek voor de impactanalyse, naar aanleiding van de motie Dijkstra 
en Geurts2. Afgesproken is ook om de methodiek eerst te toetsten aan de hand 
van twee pilots (zie Kamerbrief d.d. 20 januari 2022). De resultaten van deze 
pilot komen naar verwachting eind januari 2023 beschikbaar. Wanneer de 
methode definitief is vastgesteld kan deze op het Uitvoeringsprogramma worden 
toegepast. Indien de uitkomst van de impactanalyse daartoe aanleiding geeft, dan 
zullen de Agenda en het Uitvoeringsprogramma in overleg met de betrokken 
partijen – en na bespreking in het Omgevingsberaad - worden aangepast3. 
Hierover zal de Kamer worden geïnformeerd. Dit betekent dat de impactanalyse 
niet wordt uitgevoerd voordat het Uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld, maar 
daarna in samenwerking met de partijen uit de Waddengovernance wordt 
toegepast.   

Communicatie 
De Kamerbrief wordt na publicatie ter kennisname gestuurd aan de deelnemers 
van het BO Waddengebied. De brief wordt, naast publicatie op Rijksoverheid.nl, 
ook gepubliceerd op Agendavoorhetwaddengebied2050.nl.  
  

 
2 Kamerstuk 35 570 XII, nr. 65 
3 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1540   
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