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Werkplan Ecologie en Economie in balans in uitvoering  

Afspraken over economische ontwikkelingen in de Eemsdelta in relatie tot de natuur in de 

Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn de laatste jaren steeds meer in trek bij bedrijven. Voor 2013 

heeft het bestuurlijk platform E&E een werkprogramma opgesteld waarvan de uitvoering in volle 

gang is. Doel is uitvoeren van projecten (waarbij wordt ingezet op cofinanciering vanuit het 

Waddenfonds), oplossen van complexe vraagstukken zoals de vaargeulverdieping naar de 

Eemshaven en het uitwerken van een financieringsstrategie voor verbetermaatregelen voor het 

estuarium.  

 
Meer info: http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/natuur-en-landschap/ecologie-en-economie-in-
balans/ 
  

 

Update voorstudie Eems-estuarium 

Het Programma naar een Rijke Waddenzee levert eind dit jaar de Voorstudie maatregelen 

ecologische verbetering Eems-estuarium op. Binnen de voorstudie werken wetenschappers en 

belanghebbenden aan goed onderbouwde en integrale maatregelen voor de middenlange termijn. 

Maatregelen die er naar streven om de oorzaken van het verstoorde estuarium weg te nemen. 

 

In de Voorstudie kijken we naar maatregelen die gaan over een andere governance voor het Eems-

estuarium, grootschalig herstel van het meergeulensysteem, komberging of verlenging in de vorm 

van een meander door de Dollard. Ook maatregelen als verruwing, anders omgaan met slib,  

veranderde afvoer van zoet water, en afsluiten of niet meer verdiepen, komen aan de orde.  

 

Voor de zomer is er door wetenschappers en belanghebbenden een lijst opgesteld van mogelijke 

grootschalige maatregelen. Rijkswaterstaat heeft de Voorstudie ondersteunt door 

modelberekeningen te laten maken van een aantal van deze maatregelen. Deze modelstudie werd 

gedaan door Royal Haskoning/DHV. 

 

De eerste resultaten van de modelstudie worden nu besproken met deskundigen en op 11 november 

aan belanghebbenden voorgelegd, met de bedoeling om een aanzet voor de uitvoeringsagenda te 

leveren. De eindresultaten van de modelstudie komen tot stand in nauw overleg met Ecologie en 

Economie in Balans, initiatieven van bedrijven en NGO’s, het Integraal Management Programma en 

het Deltaprogramma, met de bedoeling om ze ook in deze programma’s te gaan verankeren voor 

uitvoering.  

 

Meer info: http://www.rijkewaddenzee.nl/assets/pdf/dossiers/natuur-en-

landschap/Voorstudie%20maatregelen%20ecologische%20verbetering%20Eems%20DEF.pdf  



Ontwikkelingsvisie Eemsdelta ondertekend  

Op donderdag 3 oktober is tijdens een feestelijke bijeenkomst de 

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta gepresenteerd. Gemeenten Delfzijl, 

Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen 

ondertekenden op landgoed Ekenstein in Appingedam het convenant 

‘Doorwerking ontwikkelingsvisie Eemsdelta’.  

 

Met het convenant spreken de betrokken partijen af dat zij de 

Ontwikkelingsvisie Eemsdelta als beleidskader door laten werken naar (inter)gemeentelijke 

structuurvisie(s), bestemmingsplannen en het provinciaal omgevingsplan. 

 

In de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta schetsen de partijen een toekomstbeeld voor het gebied in 2030. 

De bouwsteen en intentieverklaring Economie&Ecologie in Balans zijn onderdeel van dit beeld. De 

visie is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en 

Delfzijl, provincie Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Groningen 

Seaports, het Rijk en vele maatschappelijke organisaties. 
 

Meer info: http://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/werken-en-ondernemen/ontwikkelingsvisie-eemsdelta/ 

 

 

Biobased Dagen 

Op 10 en 11 oktober organiseerde EemsdeltaGreen in samenwerking met BioBrug, Energy Valley, 

Groningen Seaports, Kamer van Koophandel – Syntens, Ministerie van EZ en NV NOM, de Biobased 

Dagen. Centraal stonden de ontwikkelingen in de Eemsdelta en de kansen voor de ontwikkeling van 

biobased initiatieven. Bas Rüter hield op 10 oktober (namens Rabobank Nederland) een boeiend 

betoog over de circulaire economie waarin grondstoffen meerdere malen gebruikt worden. De 

inhoud van de presentatie gaf de aanwezigen een basis voor de verdieping in de kansen voor het 

sluiten van ketens in Eemsdelta. 

Wouter van Dieren (directeur van IMSA en lid Club van Rome) ging op 11 oktober in op de kansen 

(vanuit de biobased- en circulaire economy) om te kunnen voorzien in de grondstoffenvoorziening 

met respect voor onze voorraden en de footprint naar onze omgeving. De presentatie was prikkelend 

en daarmee motiverend voor tal van aanwezigen. Na een excursie door de havens Delfzijl en 

Eemshaven volgden presentaties over de GreenDeal(KvK-BioBrug) en het concept “Take Back 

Chemicals”. De dag werd afgesloten met 7 pitches van Biobased bedrijven waarbij de interactie 

mogelijkheden volop werden benut. De biobased dagen 2013 werden door de aanwezigen 

gewaardeerd vanwege de inspiratie en de mogelijkheden om te netwerken. EemsdeltaGreen werkt 

met haar partners de uitkomsten verder uit in een verslag.  

 
Meer info:  www.eemsdeltagreen.nl  

 

Zonnige vaardag Nederland-Duitsland 

Gedeputeerde Henk Staghouwer ontving betrokkenen bij de 

Eems op 27 september op de “Voorwaarts Voorwaarts”. Met 

goed weer voer men naar Schiermonnikoog waar boswachter 

Erik van Staatsbosbeheer het eiland liet zien. Doel was vooral 

elkaar beter te leren kennen. In een informele setting wisselden 

deelnemers uit Nederland en Duitsland uit welke stappen de 

komende tijd vooral essentieel zijn en hoe zij de samenwerking 

zien. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het 

Integraal Management Plan (IMP) waarin beide landen gezamenlijk bepalen hoe zij natuur en 

waterkwaliteit van de Eems kunnen verbeteren.  



 

 

Realisatieprogramma Eems: nu aan de slag 

Het Groninger Landschap, de Waddenvereniging en drie Duitse collega-organisaties BUND, NABU en 

WWF hebben het Realisatieprogramma Eems Dollard Unterems gepresenteerd. Ze willen daarmee 

een schets geven van maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden om de toestand 

van de Eems te verbeteren. Het Realisatieprogramma bevat geen eindoplossingen. Doel is juist om te 

laten zien welke no regret-maatregelen genomen kunnen worden in afwachting van een lange 

termijnprogramma, waar nog druk over gepraat wordt.  

 

Denk bijvoorbeeld aan een grootschalige zoet-zoutverbinding in de Westerwoldse Aa. Daardoor 

kunnen trekvissen toch hun trek voltooien en zich voortplanten. De vertroebeling van het water zou 

je al een heel stuk kunnen verminderen door de rivier bovenstrooms van Papenburg meer ruimte te 

geven. Naast dergelijke maatregelen die specifiek gericht zijn op de natuur, kan gekeken worden 

naar het koppelen van natuurkansen aan bestaande projecten, zoals nu gebeurt in het Marconi-

project bij Delfzijl. Ten slotte is het belangrijk om mensen meer bij het gebied te betrekken, zodat er 

een wij-gevoel ontstaat rond de grootscheepse verbetering die de Eems zo hard nodig heeft. Daarbij 

gaat het ondermeer om de ontwikkeling van bezoekerscentra, wandel- en fietsroutes. 

 

Het realisatieprogramma is een van de inspiratiebronnen voor de E&E partners om te komen tot een 

gezamenlijk gedragen maatregelenprogramma voor verbetering van het estuarium in het kader van 

het IMP. 

  
Meer weten: 

http://www.waddenvereniging.nl/wv/images/PDF/20130613%20NL%20Eems%20realisatieprogramma%20Stroming%20Lo

wres.pdf  

 

 

Positieve reactie Staatssecretaris Dijksma  

Gelijk met het realisatieprogramma is nagedacht over het oprichten van een uitvoeringsorganisatie 

met als werktitel Stichting MOED (Maatschappelijk Onderneming Eems-Dollard). MOED zou o.a. 

middelen bijeen kunnen brengen van overheden, bedrijfsleven, fondsen en natuurorganisaties om 

natuurherstel voor de Eems-Dollard te kunnen financieren. De Staatssecretaris onderschrijft in een 

reactie het belang van natuurherstel in de Eems-Dollard en staat positief tegenover het idee voor 

een uitvoeringsorganisatie. Binnen het kader van E&E wordt op dit moment gewerkt aan de nadere 

uitwerking van zo’n uitvoeringsorganisatie. 

 
 


