Bloemlezing Evaluatie leden Raad van Advies Waddenzeehavens
De consultatie vond plaats in januari 2018

Samenvatting
De leden omschrijven de Raad als een plezierig en constructief overleg. Er wordt goed naar elkaar
geluisterd en ondanks de verschillende belangen die in Raad spelen wordt meestal soepel
overeenstemming bereikt. In de loop der jaren is men naar elkaar gegroeid en een gevoel
toegenomen van samen voor het geheel te staan. De leden hebben het gevoel dat er veel is bereikt,
maar hebben wel behoefte aan een overzicht van de geboekte resultaten.
De vier kernpunten worden als actueel en van toenemend belang omschreven. Daarbij is geadviseerd
om een tandje scherper op de dilemma’s in te gaan en zo de effectiviteit van de Raad verder te
vergroten. Er wordt op gewezen dat de rol van de Raad, adviserend en opiniërend is, het is geen
beslisorgaan. Verder is gewezen op het risico van discontinuïteit als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Specialisatie
De manier van omgaan met specialisaties wordt breed onderschreven, de ambities die met de
verduurzamingstransities samenhangen zijn actueler dan ooit. Het genoemde Topsector beleid is een
term uit toenmalige regeerakkoord, maar de filosofie daarachter is nog altijd valide. Tussen de regels
door is er de vraag of nog wat strategischer met specialisaties omgegaan kan worden. De
Economische Review geeft goed richting voor het vervolg.
UNESCO havens
Het in samenwerking opgezette programma Building with nature en de EcoPort certificeren en
bijbehorende projecten zien de leden als grote verdienste van de Raad. Het aanjagen van projecten
op dit vlak willen de leden graag continueren. Wellicht zouden de resultaten ook wat zichtbaarder
gemaakt kunnen worden.
Profileren
De aanvankelijke gedachte om op beurzen gezamenlijk op te treden is verlaten. De activiteiten op dit
vlak hebben weliswaar tot onderling begrip geleid, maar er is weinig behoefte meer om een
gezamenlijk profiel op commercieel vlak te ontwikkelen.
De leden hechten groot belang aan het zoeken naar gezamenlijke standpunten en mogelijkheden om
die in lopende beleidstrajecten in te brengen. Zij hebben daar ook goede ervaringen mee. De Raad
heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld als een degelijke partner voor ander stakeholders. Een
aantal leden wijzen erop, dat dit vooral in de regio het geval is, maar zij betwijfelen of dit in het
‘Haagse’ ook het geval is.
Waddenfonds
Daar waar er bij de oprichting van de Raad geen enkel project voor havens werd gehonoreerd, ligt er
nu een investeringskader waar vrijwel alle voorstellen van de Raad zijn overgenomen. Ook zijn de
nodige haven gerelateerde projecten van de grond gekomen. Nu komt het aan om de grote ambities
van het investeringskader waar te maken.

Werkwijze
Er is veel lof over de werkwijze en kwaliteit van de voorbereiding en het voorzitterschap. Er wordt
verschillende gedacht over de frequentie een deel van de leden stelt voor om van twee maal per jaar
naar drie maal per jaar te gaan, een ander deel vindt twee maal per jaar prima.
De organisatie structuur met het programmateam vinden de leden goed functioneren, evenals de
werkwijze met bijeenkomsten waarin stakeholders in een vroegtijdig stadium worden betrokken.
Er is voorgesteld om een gezamenlijke missie op te stellen en te zoeken naar een wat meer tot de
verbeelding sprekende naam.
Ook is er op gewezen, dat de havens meer zouden kunnen bereiken als ze zelf meer investeren,
waarbij is gedacht aan bijvoorbeeld monitoring of Building with nature programma’s.
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Vragen voor evaluatie Raad van Advies Waddenzeehavens
Zijn de doelen de afgelopen 5 jaar gehaald (zie kernpunten Koers Waddenzeehavens 2012)?
Kernpunten Koers Waddenzeehavens
Specialiseren op basis van ’natuurlijke’ economische kracht
 Gaan voor energietransitie
 Vol inzetten op Topsectoren
Unesco-havens
 Havenontwikkeling en natuurontwikkeling gaan hand in hand
 Baggeren speelt in op slibhuishouding Waddenzee
 Milieubewust gevoerde havenbedrijven
Gezamenlijk profileren
Samenhang bieden voor een Havenprogramma Waddenfonds
Beoordeel werkwijze van de samenwerking op verschillende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Raad van Advies
Programmateam Waddenzeehavens
Werkateliers, Waddenzeehavendebatten, conferenties ed.
Faciliteren bij specifieke vragen (waddenfonds projecten, gebiedsontwikkeling)
Aanspreekbaarheid voor andere partners

