
Programma 8 december 2011
Natuurmuseum Fryslân Leeuwarden

09.45 - 10.15 Ontvangst met koffie

10.15 - 10.30  Prof.Dr Pavel Kabat (dagvoorzitter, voorzitter Waddenacademie) • Opening
10.30 - 11.00  Margreeth de Boer (voorzitter Raad voor de Wadden) • Regio aan het roer.
  Aansluitend zal zij het laatste advies van de raad voor de Wadden aanbieden aan 

de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied, de heer John Jorritsma
11.00 - 11.30   Prof.Dr Ir Arthur Mol (hoogleraar milieubeleid WUR) • Theoretische beschouwing en 

recente bestuurskundige ontwikkelingen inzake decentralisatie/terugtredende overheid 
en governance. 

11.30 - 11.50  John Jorritsma (CdK provincie Friesland, voorzitter RCW) • Wat betekenen governance 
en het rapport van de Raad voor de Wadden voor het besturen van het Waddengebied?

11.50 - 12.05  Drs Franke van der Molen (Science and Society Group/RUG) • De aanpak van het 
onderzoek van RUG/ZKO Sharing knowledge and management approaches in coastal zones 
- the case of the Wadden Sea en de vraag hoe onderzoek toegevoegde waarde kan heb-
ben voor governanceprocessen in het Waddengebied.

12.05 - 13.15: LUNCH

13.15 - 13.30  Een column door Rimmer Mulder (mediaconsultant, vm hoofdredacteur LC)
13.30 - 14.45  In een interactieve discussie o.l.v. Rimmer Mulder met een veelzijdig panel en met de 

zaal, wordt verkend wat een terugtredende overheid en de opkomst van governance 
betekenen voor de lopende initiatieven, projecten en programma’s. Welke kansen en 
uitdagingen ontstaan er? Welke problemen doemen er op en hoe kunnen die het beste 
worden aangepakt? Aan de discussie wordt deelgenomen door: 

 •  Drs Arjan Berkhuysen (directeur Waddenvereniging);
 •  Drs Ing. Johan Nooitgedagt (voorzitter Vissersbond);
 •  Harm Evert Waalkens (voorzitter Stichting Waddengroep/Waddengoud, vm lid 

Tweede Kamer);
 •  Hein Pols (R&T ondernemer Waddeninzicht); 
 •  John Jorritsma (CdK provincie Friesland, voorzitter RCW);
 •   Margreeth de Boer (voorzitter RvdW)
14.45 - 15.00 Conclusies dagvoorzitter 

15.00 - 15.30 THEE/KOFFIE

15.30 - 16.30 Slotakkoord Waddenacademie :

 a.  Dr Luca van Duren (Deltares): overdracht resultaten slib-onderzoek aan 
RWS Noord Nederland, Programma Rijke Waddenzee en Waddenacademie

 b.   Drs Syds Wiersma: overdracht Waddenarchief aan Drs Bert Looper, directeur Tresoar
 c.  Dr Hessel Speelman: uitreiking Waddenacademieprijs 2011 voor het beste 

Waddengerelateerde proefschrift

16.3O INFORMELE AFSLUITINg 

Regio aan het roer; 

Governance als uitdaging voor het Waddengebied

De Waddenacademie organiseert samen met de Raad voor de Wadden de eerste dag van het symposium. 

Deze dag staat in het teken van Waddengovernance. De laatste jaren vindt er een verschuiving (in het 

Waddengebied maar ook landelijk) plaats van “government” naar “governance”. Tijdens het symposium 

is de centrale vraag wat deze ontwikkeling betekent voor de doeltreffendheid van het Waddenbeleid. 

Welke gevolgen heeft deze verschuiving voor de organisatie van de betrokkenheid van burgers en de 

besluitvorming in de vele bestuurlijke gremia? Welke uitdagingen liggen er voor de Waddenregio? En: 

wat betekent dit voor de rol die kennis speelt als basis voor de beleidsvorming. Daarbij wordt een link 

gelegd met het lopende RUg-onderzoek Sharing knowledge and management approaches in coastal 

zones - the case of the Wadden Sea, in het kader van NWO-ZKO. 



Programma 9 december 2011
De Piraat Ameland

10.30 - 10.45 Dr Hessel Speelman (bestuurslid Waddenacademie 
 en voorzitter auditcommissie) 
 • Opening, welkom en toelichting op het dagprogramma
10.45 - 11.15  Dr Jaap de Vlas (voorzitter begeleidingscommissie 
  Monitoring Bodemdaling Ameland) 
 • Algemeen overzicht bodemdaling Ameland 2005 - 2010 
11.15 - 11.35 Dr gini Ketelaar 

 • Korte inleiding thema 1: Bodemdaling
11.35 - 12.00 auditor Dr Hessel Speelman en deelnemers in de zaal 
 • Reacties, vragen
12.00 - 12.20 Dr Zheng Wang 

 • Korte inleiding thema II: Morfologie
12.20 - 12.45  auditors Prof.dr. Peter Herman en Dr Hessel Speelman 
 en deelnemers in de zaal  
 • Reacties, vragen
 

12.45 - 13.30      LUNCH

 

13.30 - 13.50      Drs Kees Dijkema 
 • Korte inleiding thema III: Kwelders
13.50 - 14.15      auditors Prof.Dr Peter Herman en Prof.Dr Jelte Rozema 

 en deelnemers in de zaal 
 • Reacties, vragen
14.15 - 14.35      Dr Han van Dobben / Ing. Pieter Slim 
 • Korte inleiding thema IV: Duinen
14.35 - 15.00      auditor Prof.Dr Jelte Rozema en deelnemers in de zaal 
 • Reacties, vragen

15.00 - 15.30      THEEPAUZE

 

15.30 - 15.50      Dr Marcel Kersten / Dr Bruno Ens

 • Korte inleiding thema V: Broed- en wadvogels
15.50 - 16.15      Prof.Dr Joost Tinbergen en deelnemers in de zaal 
 • Reacties, vragen
16.15 - 16.30       Nico Oud, wethouder Ameland 
  • De maatschappelijke impact van de gaswinning op Ameland
16.30 - 16.45      auditor Prof.Dr Pavel Kabat 

 • Algemene terugblik op symposium en afsluiting
 

16.45 BORREL

 

Het programma op 9 december wordt in samenwerking met de Begeleidingscommissie monitoring 

bodemdaling Ameland georganiseerd. Op verzoek van de Begeleidingscommissie organiseert de 

Waddenacademie een audit in de vorm van een openbaar symposium, dat zich richt op de resultaten 

van het bodemdalingonderzoek op Ameland over de periode 2005 tot 2010. De Waddenacademie heeft 

hiertoe een auditcommissie ingesteld onder voorzitterschap van dr. Hessel Speelman, bestuurslid van 

de Waddenacademie met de portefeuille geowetenschap.


