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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 45696 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: - 8 SEP 2020 

1 Onderwerp: 1 Agenda voor het Waddengebied 2050; wensen en bedenkingen 

Kennisnemen van: 
De Ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050 en van de mogelijkheid om hierover 
eventueel wensen en bedenkingen schriftelijk in te dienen bij de griffie. 

Beste raadsleden, 

Middels raadsinformatiebrief van 10 juli 2020 bent u geïnformeerd over de stand van zaken 
en het vervolgproces van de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050 (hierna: De 
Agenda). Dit was een logisch vervolg op de presentatie van de concept Agenda eind 2019 en 
de consultatieronde die daarop volgde waarbij u uw wensen en bedenkingen kon uiten. 
Inmiddels is de formele consultatieronde voor De Agenda gestart en wordt u wederom in de 
gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen te uiten, nu ten aanzien van de 
definitieve Ontwerp Agenda. 

Formele consultatieronde 
Op basis van de bespreking in het Bestuurlijk Overleg begin juli is de definitieve Ontwerp 
Agenda opgesteld. Vervolgens is de formele consultatie gestart. Dit houdt in dat De Agenda 
wordt voorgelegd aan alle partijen die bij de Agenda betrokken zijn. De Tweede Kamer is per 
brief geïnformeerd over de Agenda. 

Onderdeel van de formele consultatie was een internetconsultatie die ook via onze website 
en social media kanalen is gedeeld. 

Wensen en bedenkingen 
Tevens onderdeel van de formele consultatie is het consulteren van de raden. Door wensen 
en bedenkingen mogelijk te maken kunnen de raden nogmaals hun mening over De Agenda 
geven zonder dat de wijzigingsvoorstellen van elke afzonderlijke organisatie opnieuw aan 
alle betrokken partijen moeten worden voorgelegd. In een Nota van Antwoord bij de Agenda 
wordt opgenomen of en op welke wijze de reacties in de definitieve Agenda zijn verwerkt. 

U kunt eventuele wensen en bedenkingen uiten door binnen 14 dagen na dagtekening van 
deze brief een mail te sturen naar griffie@harlingen.com. Indien binnen deze termijn geen 
reactie is ontvangen, wordt geacht dat er geen wensen en/of bedenkingen zijn. 



We gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
d<ê:--&eEfef r~_ de burgernees 
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Bijlagen: 
1. Ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050 (doe 76881) 
2. Raadsinformatiebrief 10 juli 2020 (stavaza en vervolgproces) (doe 74884) 
3. Brief aan Tweede Kamer (doe 76883) 


