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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er is afmelding van mw. Schut en mw. Ralling vervangt haar
vandaag. Dhr. Gregoire is ook afwezig.
2. Activiteiten voorzitter
De voorzitter heeft gesprekken gevoerd met dhr. Langeveld van de LTO en dhr. Lap.
Verder is hij bij de bijeenkomst van de Gastheren geweest, waarbij hij gelijk van de gelegenheid
gebruik maakt om een compliment aan de organisatie te geven voor zowel de inhoud van de
bijeenkomst als samen de natuur in. Hij ziet de gastheren als ambassadeurs voor het park.
Verder heeft hij kennis gemaakt met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, dhr. Tekin,
waarbij o.a. is gesproken over de ontwikkelingen van het NP Texel.
Bezoek gedeputeerde Tekin aan Texel 2 februari 2018
In de ochtend zal de gedeputeerde op bezoek gaan bij enkele projecten van NOT Texel en de middag
is gereserveerd voor de LTO. Het park zal tijdens de lunch (1,5 uur) de gelegenheid krijgen om
zichzelf te presenteren.
Dossier Lap
Er is een voorstel neergelegd bij de heer Lap, waar hij niet akkoord mee is gegaan. Er wordt toch met
hem gesproken om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen.
Schotse Hooglanders
Mw. Folkerts heeft dit punt op de agenda gezet, omdat zij vindt dat communicatie over de grote
grazers een aandachtspunt moet zijn. Mw. Tienkamp zal haar BOA’s er ook nog op wijzen.
Stagiaire voor beleidsplan
Vanaf 1 januari zal een stagiaire ingezet kan worden voor het meedenken c.q. opstellen van het
nieuwe beleidsplan. De stagiaire zal drie à vier dagen per week ingezet worden.
Mountainbikeroute 100km
Binnenkort wordt de vergunning voor de route afgegeven.
3. Ontwikkelingen t.a.v. Stuurgroep Waddenzee Werelderfgoed en SNP
Stuurgroep Waddenzee Werelderfgoed
De werkgroep natuur heeft een zoneringskaart gemaakt, exclusief de eilanden. In februari zal een
bijeenkomst zijn met de stakeholders, waar de zoneringskaart verder wordt uitgewerkt.
Samenwerkingsverband Nationale Parken
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De stukken van het SNP worden kort besproken. Belangrijkste item is de transitie naar grotere en
meer intensieve parken, die mogelijk ook gemaakt kunnen worden met de huidige parken (visie)
over een periode van 5 à 6 jaar. Verder heeft de voorzitter een presentatie over de SDG’s gegeven.
Samenwerkingsovereenkomst
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel en zegt dat de risico’s klein zijn.
Mw. Folkerts mist de Stichting Waddencentra in het verhaal en vindt dit een gemiste kans, zij zijn nu
al een heel groot portal voor de Wadden. Alle bezoekerscentra doen dit al jaren samen en hebben
veel ervaring. Zij zal via haar contactpersoon bij de Waddenvereniging kijken of er alsnog aansluiting
mogelijk is.
Het bestuur neemt het besluit om een bedrag van maximaal € 700,00 te reserveren in haar begroting
voor deze post.
4. Stand van zaken financiën
Stand van zaken 2017
De stand van zaken wordt mondeling door de secretaris gedaan. De verwachting is dat er in 2017
geen overschrijding is, ondanks de kosten voor de voorzitter, die uit de post administratie worden
gedekt.
Begroting 2018, jaarplan C&E en begroting BOR
De begroting wordt besproken en vastgesteld, zodat de subsidie voor 2018 kan worden aangevraagd.
De voorzitter zegt dat het bestuur en de werkgroepen ook moeten zoeken naar extra financiering.
Er zijn al wel ideeën over, deze worden meegenomen in de nieuwe visie.
5. Infopunt Ecomare
Voorafgaand aan het voorstel, wordt eerst het verslag van 6 februari 2017 vastgesteld.
Er wordt bij Ecomare een nieuw informatiepunt ingericht voor het nationaal park.
Mogelijk kan een deel van de informatie ook bij de gastheren worden gebruikt. De verwachting is dat
het nieuwe infopunt in februari klaar is, daarna vindt de officiële opening plaats.
6. Memo gemeenteraadsverkiezingen
Jan heeft een brief opgesteld om het nationaal park onder de aandacht te brengen van de partijen
die aan de verkiezingen meedoen bij de gemeente. De definitieve versie zal eind januari 2018 bij de
griffier van de gemeente liggen.
7. Verslagen
De eerste twee verslagen zijn reeds vastgesteld.
Klankbordgroep
Het verslag van de klankbordgroep wordt ongewijzigd vastgesteld.
Eerste brainstorm
Het verslag wordt op enkele wijzigingen na, goedgekeurd door het bestuur.
8. Adviezen werkgroep BOR
De adviezen van de werkgroep BOR worden akkoord bevonden, met dien verstande dat wat betreft
punt twee nu geen besluit wordt genomen, dit zal onderdeel uitmaken van de nieuwe visie.
9. Presentatie Tapuiten
Cor geeft een presentatie over het onderzoek dat naar tapuiten is gedaan binnen het nationaal park.
Presentatie bijgevoegd bij verslag.
10. Rondvraag en sluiting
Er is niets meer voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.
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