Aan de Commissaris van de Koningin in Groningen
De heer M. van den Berg
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN

Betreft: E-pact
Kenmerk: KD/SJ 11004

Leeuwarden, 17 maart 2011
Geachte heer Van den Berg,
De Waddenacademie heeft uit de pers vernomen van het zogenoemde ‘EPact’ dat onlangs is gepresenteerd. Het E-Pact bevat afspraken tussen zes
natuur- en milieuorganisaties (NMO's), RWE Eemshaven, Nuon en
Groningen Seaports (GSP), welke moeten leiden tot een duurzame
economische ontwikkeling van de Eems-regio. U hebt als onafhankelijk
voorzitter een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het E-Pact.
De noodzaak van een duurzame economische ontwikkeling van de Eemsregio is onomstreden. De Waddenacademie vindt het dan ook belangrijk dat
bovengenoemde partijen elkaar hebben weten te vinden in het maken van
gezamenlijke afspraken en wil u als onafhankelijk voorzitter feliciteren met
dit resultaat. Tegelijkertijd is het evident dat maatregelen inzake het EemsDollard gebied in samenhang en op de relevante schaal dienen te worden
genomen. Zo is het bijvoorbeeld alleen zinvol om op de schaal van het
gehele gebied Rotterdam/Antwerpen-Hamburg een integrale analyse te
maken van havenontwikkelingen, de sociaaleconomische betekenis daarvan
en de impact op het ecosysteem, zoals bijvoorbeeld het baggeren en de
koelwaterlozingen. In dit verband willen we ook graag wijzen op het Integraal
Management Plan Eems Dollard (IMP), dat momenteel onder auspiciën van
het Ministerie van EL&I in nauwe samenwerking met Duitsland wordt
ontwikkeld. Medio april zal de Waddenacademie formeel worden verzocht
om de wetenschappelijke audit van het IMP te verzorgen.
Voor zover wij hebben begrepen zijn E-Pact en het IMP op dit moment twee
los van elkaar staande trajecten. Gelet op het belang van samenhang en
afstemming met Duitsland hopen wij dat het huidige succes met E-pact ook
een stimulans kan betekenen voor het IMP, en dat beide trajecten alsnog
aan elkaar kunnen worden verbonden.

Dit versterkt de mogelijkheden om duurzaamheid op de schaal van de
gehele Waddenzee als leidraad te hanteren bij de ontwikkeling van deze
regio. De Waddenacademie is gaarne bereid met u in overleg te treden over
de mogelijkheden om beide trajecten alsnog aan elkaar te verbinden.

Met vriendelijke groet,
Namens de Waddenacademie-KNAW
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Cc:
Mw. M. de Boer (Raad voor de Wadden)
De heer J. Jorritsma (Regionaal College Waddengebied)

