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Bestuurlijk Platform E&E van 18 november 
Twee maal per jaar komt het voltallige bestuur van E&E bij elkaar: het Bestuurlijk Platform E&E.  
We bespraken de vorderingen rond de Voorstudie maatregelen ecologische verbetering Eems-
estuarium van PRW en het werk aan een overeenkomst over natuurverbetering naar aanleiding 
van de komende vaargeulverdieping.  
 
Grote winst van de afgelopen maand is dat dit onderwerp nu opgenomen is in het MIRT (Meerjaren 
Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) als onderzoek en op de nationale agenda staat.  Het 
platform benadrukte dat nog beter een goed evenwicht tussen ecologie en economie gezocht moet 
worden; partijen die tot nu toe zijdelings betrokken zijn, worden binnenkort nader bijgepraat.  
Een gebiedsgerichte uitwerking van nieuw provinciaal milieubeleidskader wordt opgepakt door drie 
partijen: GSP, NMF en SBE. Zij krijgen gedrieën de opdracht van de provincie om een voorstel te 
ontwikkelen. 
 
Ook blikten we vooruit naar 2014: de ambitie is om half maart een uitvoeringsprogramma E&E 
gereed te hebben. Deelnemers gaven hun inhoudelijke wensen mee: relatie kustverdediging en 
systeemherstel, aandacht voor nieuwe economische realiteit in de regio, LNG small scale, 
meerwaarde voor de landbouw, kansen in het chemiecluster, zoals syngas. Begin maart 2014 
bespreekt  het platform het concept-uitvoeringsprogramma. 
 
 
PRW presenteert eerste resultaten Voorstudie ecologische verbetering Eems-Dollard 
Het Programma naar een Rijke Waddenzee kon de eerste resultaten van de modelstudie van Royal 
HaskoningDHV (in opdracht van Rijkswaterstaat) voor de “Voorstudie Ecologische verbetering 
Eems-Dollard” op 11 november presenteren in Groningen.  
 

Tijdens deze tweede 
workshop gingen zo’n 40 
genodigden uit Nederland 
en Duitsland met elkaar in 
gesprek over de resultaten 
van de modelstudie. In de 
modelstudie is een aantal 

grote systeemmaatregelen in het Eems-Dollardgebied doorgerekend op hun effecten op het getij. 
 
Zo blijkt het verlengen van de rivier de Eems door een meander door de Dollard een positief effect te 
hebben in de modelstudie. Maar tijdens de workshop werden daar gelijk de nodige kanttekeningen 
vanuit de ecologie bij geplaatst. 
 



De Voorstudie wordt in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee uitgevoerd. 
Uiteindelijk moet er een kort lijstje komen van doorgerekende maatregelen die de situatie van de 
Eems gaan verbeteren. Het is de bedoeling deze te borgen in het Uitvoeringsprogramma Economie 
en Ecologie in Balans en het IMP (Integraal Management Plan).  
 
Lees meer: http://www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/nieuws/workshop-over-resultaten-modelstudie-eems   

 
 
Conflictanalyse IMP van start 
Het Nederlandse kernteam voor de totstandkoming van het Integraal Management Plan (IMP) 
Eems-Dollard is begonnen met het opstellen van een conflictanalyse voor het gehele Eems-
Dollardgebied.  
 
Deze maand al zijn de eerste gesprekken geweest.  Doel is om in beeld te brengen waar de spanning 
zit tussen de N2000-opgave (het in stand houden van het Eems-estuarium) en andere terreinen, 
zoals economische ontwikkeling.  
 
Deze analyses vormen de basis voor de afstemmingsgesprekken begin 2014 tussen Nederland en 
Duitsland. De Eems loopt immers over zowel Nederlands als Duits grondgebied. Doel van deze 
gesprekken is om overeenstemming te krijgen over de maatregelen die nodig zijn voor N2000-
doelen. De resultaten van de Voorstudie Ecologische verbetering Eems-Dollard worden hier  
ingebracht en besproken. Naast de verantwoordelijke overheden, worden belanghebbende partijen 
zoals natuurbeschermers en bedrijven hier ook voor uitgenodigd. 
 
Uitleg IMP: http://www.rijkewaddenzee.nl/assets/pdf/dossiers/natuur-en-landschap/Integraal%20Management%20Plan.pdf 

 
 
Bekijk nu Waddenvogels in de Eems-Dollard 
Een aantal deelprojecten van Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen is inmiddels van start gegaan. 
Zo is de app die vogels herkent al meer dan 15.000 keer gedownload. Maar het belangrijkste doel 
is natuurlijk de omstandigheden van broedende, rustende en foeragerende vogels sterk te 
verbeteren.  
 
Voor de Eemsregio vallen daarbij twee projecten op: de Klutenplas langs de Noordkust van 
Groningen en de ontwikkeling bij de Punt van Reide.  
 

De Klutenplas is ooit ontstaan toen de klei werd afgegraven om de dijk te versterken. 
Nu is het een prachtig leefgebied voor steltlopers, plevieren en sterns. Het plan is om 
dit gebied uit te breiden en het daarna opnieuw in te richten. Dit binnendijkse gebied 
heeft als voordeel dat de broedvogels niet het risico lopen dat hun nest wordt 
weggespoeld tijdens hoogwater. Om het gebied blijvend geschikt te maken, moet 
tijdens het groeiseizoen het waterpeil in het gebied worden verhoogd.  
 
De Punt van Reide is het gehele jaar van belang als hoogwatervluchtplaats voor 
wulpen, rosse grutto’s, kluten, goudplevieren, scholeksters. En ‘s zomers als 
broedgebied voor Rode Lijst-soorten kluut, tureluur, bontbekplevier, noordse stern 
en visdief. De aanleg van een eilandje, vrij van predatie door vossen, zal de 
omstandigheden voor broedvogels aanzienlijk verbeteren. Het tijdelijke 
observatiepunt zal een meer permanent karakter krijgen, zodat je niet alleen de 
vogels kunt zien, maar ook zeehonden.  

 

http://www.rijkewaddenzee.nl/nieuws/nieuws/workshop-over-resultaten-modelstudie-eems
http://www.rijkewaddenzee.nl/assets/pdf/dossiers/natuur-en-landschap/Integraal%20Management%20Plan.pdf


'Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen' is een idee van Vogelbescherming Nederland en wordt 
uitgevoerd samen met It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In het gehele Waddengebied worden de omstandigheden 
voor vogels verbeterd. Daarnaast is er ook aandacht om natuurbeleving dichter bij de mensen te 
brengen. Het idee daarachter is dat de steun voor behoud en herstel ook zal toenemen. 
 
De vogelherken-app vind je op: http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/natuur/rust_voor_vogels/waddenapp  

 
 
Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma en Marconi 
In het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) worden de financiële middelen 
geprogrammeerd voor de versterking van de waterkeringen in Nederland. In de periode tot 2019 
gaat het in Nederland om 180 kilometer dijk. De directeur van het nHWBP, Richard Jorissen, liet 
zich op 21 november bijpraten over de relatie met het Marconi-project. 
 
In het Eemshotel schetste burgemeester Emme Groot de opgave voor Delfzijl in relatie tot het 
Marconiproject. Tussen de Marconipartners (Rijkswaterstaat, provincie Groningen, gemeente Delfzijl, 
waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest) zijn afspraken gemaakt om te komen tot  een 
gezamenlijke ruimtelijke visie voor de maritieme zone. Daarvoor ondertekenden de partners een 
intentieverklaring. Ook de natuurbescherming ondertekende via het Groninger Landschap. Net als  
Groningen Seaports zijn zij adviserend lid van de stuurgroep. 
 

Richard Jorissen schetste vervolgens de rol van het 
nieuwe programma en ging in op de verschillen van 
financieringssystematiek met de oude situatie. Door de 
nieuwe opzet van het HWBP zijn er meer 
mogelijkheden voor voorfinanciering waardoor 
aansluiting met regionale plannen beter mogelijk is. 
 
De deelnemers bezochten de deelprojecten van 
Marconi en bespraken de opgave ter plaatse;  De 
natuurbescherming  wil geen verdere achteruitgang  
van de Eems, maar ook komen tot een herstel. Ze wil 

niet blijven hangen in tegenstand, maar ook projecten ondersteunen die tot verbetering leiden, ook 
al vormen ze niet de definitieve oplossing voor de matige situatie van de Eems. Marconi is zo’n 
traject. 
 
 
Nieuwe huisstijl E&E bijna klaar 
Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief nog net niet in de kersverse huisstijl van E&E. Het bestuurlijk 

platform kiest voor een eigen stijl om zo de activiteiten en inspanningen 
een duidelijker gezicht te geven.  
 
Tegelijk wordt de informatievoorziening verbeterd met deze nieuwsbrief en 
het twitteraccount @EE_Eemsdelta. Eind januari lanceren we een website 
waar alle documentatie terug te vinden is. Het woord 'balans' is in de 
nieuwe huisstijl vervangen door 'Eemsdelta'. 
 

Bij de huisstijl hoort het 'draagt bij aan' stempel waarmee de partijen actief kunnen uitdragen als zij 
met projecten bijdragen aan de ambities van E&E.  
 
 

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/natuur/rust_voor_vogels/waddenapp


Eems-Dollard plek in uitvoeringsprogramma Waddenfonds 
Vertegenwoordigers van natuurorganisaties, bedrijfsleven, bestuur en wetenschap reisden op 21 
november af naar het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden.  
 
De gedeputeerden Schokker, Geldof en Staghouwer blikten terug op een jaar Waddenfonds waarin 
40 projecten met steun van het Waddenfonds van start gingen. Daarbij zat ook het herstel van 
vismigratie in de Westerwoldse Aa, van belang voor vissen die vanuit de Dollard verder willen 
trekken.  
 
Verder werd gesproken over het nieuwe uitvoeringsprogramma. Daarbij zullen scherpe keuzes 
worden gemaakt waarbij de Eems-Dollard in beeld is met onder andere Marconi en groene 
bedrijvigheid in de Eemsdelta.  
Zie ook www.waddenfonds.nl  

 

http://www.waddenfonds.nl/

