
 

Uitnodiging 

Informatiebijeenkomst Natura 2000-beheerplannen 

Waddenzee en Noordzeekustzone 

 
Den Oever, vrijdag 11 december 2015 

Leeuwarden, dinsdag 15 december 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wonen, werken en recreëren in het Waddengebied is een belevenis 

Het getij en de dynamische natuur maken het Waddengebied tot een uniek gebied dat van levensbelang is voor 

allerlei vogels, planten, vissen en andere dieren. In de zeven beheerplannen staan maatregelen om deze 

natuurwaarden te beschermen. Er blijft ruimte voor recreatie, visserij en andere activiteiten. Hiervoor gelden wel 

spelregels. Zo kunnen natuur beschermen, gebruiken en beleven ook in de toekomst prima blijven samengaan. 

 

Gebiedsproces en goedkeuring 

De beheerplannen voor het Waddengebied zijn opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu / 

Rijkswaterstaat (de plannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone ) en het ministerie van Economische Zaken 

(de plannen voor de Waddeneilanden). Daarnaast zijn partijen uit de regio betrokken, zoals de provincies en 

gemeenten, visserij- en recreatiesector, terreinbeheerders, natuurorganisaties, ondernemers en gebruikers. Deze 

partijen hebben waardevolle input geleverd voor de beheerplannen. 

 

Na een lange voorbereidingstijd en een zorgvuldig 

gebiedsproces zijn de ontwerp-beheerplannen 

Waddenzee en Noordzeekustzone nu bijna 

goedgekeurd door alle bevoegde instanties. Dit zijn 

- naast de bovengenoemde twee ministeries – het 

ministerie van Defensie en de colleges van 

Gedeputeerden Staten van de provincies Fryslân, 

Groningen en Noord-Holland. Dit betekent dat 

binnenkort kan worden overgegaan tot ter inzage 

legging van de ontwerp-beheerplannen. 

 

Meer informatie hierover vindt u op de website 

www.natura2000.nl 

Natuur beleven, gebruiken en beschermen 

 

Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Zeven daarvan liggen 

in het Waddengebied: Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en 

Schiermonnikoog. Voor elk van deze zeven gebieden is een beheerplan opgesteld met een looptijd van zes 

jaar. De zeven beheerplannen zijn in ontwerp gereed. 

 



 
 

Ter inzage legging 
 

De ontwerp-beheerplannen van de Waddenzee en de Noordzeekustzone gaan gezamenlijk de inspraak in met 

de beheerplannen van de vijf Waddeneilanden, gelet op de ecologische samenhang tussen deze Natura 2000- 

gebieden. Tijdens de inspraakperiode van zes weken is het mogelijk op de ontwerpplannen te reageren door 

middel van het indienen van een zienswijze. De zienswijzen worden verwerkt in een nota van antwoord. Hierna 

stellen de betrokken overheden het eventueel aangepaste definitieve beheerplan vast.  

 

Informatiebijeenkomsten Waddenzee en Noordzeekustzone 
 

Rijkswaterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten over de ontwerp-beheerplannen voor de Waddenzee en 

Noordzeekustzone: in Den Oever en in Leeuwarden. U bent van harte welkom deze bijeenkomsten bij te wonen. 

 

Vrijdag 11 december 2015     

 

Locatie:   Het Vikingschip 

www.vikingschip.nl 

Adres:  Robbenoordsestraat 11a 

1779 BJ Den Oever 

Tijd:   19.00 – 21.30 uur 

 

Dinsdag 15 december 2015 

 

Locatie:   Oranjehotel 

www.edenoranjehotel.nl 

Adres:   Stationsweg 4 

8911 AG Leeuwarden 

Tijd:  19.00 – 21.30 uur 

 

Programma 

 

Het programma op hoofdlijnen voor beide avonden 

is als volgt: 

 

19.00 – 19.45 uur Inloop en informatiemarkt 

19.45 – 20.30 uur Presentatie 

20.30 – 21.30 uur Informatiemarkt en napraten 

 

Tijdens de bijeenkomsten zijn deskundigen aanwezig 

om eventuele vragen te beantwoorden. Op de 

informatiebijeenkomsten is het niet mogelijk om een  

zienswijze in te dienen. Wel ontvangt u informatie 

over hoe u een zienswijze kenbaar kunt maken. 

 

Voor de ontwerp-beheerplannen van de Waddeneilanden worden bijeenkomsten op de vijf Waddeneilanden 

georganiseerd; we verwijzen daarvoor naar de aankondigingen van het ministerie van EZ en RVO. Zie hiervoor 

eveneens www.natura2000.nl 

 

Tot slot 
 

Kent u een collega of andere belangstellende in uw omgeving die ook de informatiebijeenkomst wil bijwonen? 

Stuur deze uitnodiging dan graag door. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Aante Nicolai, Projectleider Waddenzee   Hans Lammers, Projectleider Noordzeekustzone 

aante.nicolai@rws.nl     hans.lammers@rws.nl 
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