
PROKLAN ATIE AAN DE NEDERLANDSE
EN DUITSE REGERING

Onderstaande natuur- en milieubeschermings-
organisaties overwegende dat

- de Dollard een onderdeel is van de
Waddenzee, die als één van de meest
essentiële natuurgebieden in
Noordwest-Europa kan worden beschouwd;
- de Dollard voor tenminste veertien vogel-
soorten voldoet aan de normen gesteld in de
Overeenkomst inzake watergebieden van
internationale betekenis in het bijzonder als
verblijfplaats voor watervogels (Ramsar 1971);
- vertegenwoordigers van de regeringen van
de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken en
Nederland tijdens het Waddenoverleg op
1 juni 1978 de noodzaak om het wadden-
gebied te beschermen en te behouden
vanwege haar ekologisch belang en de uniek-
heid van haar karakter onderstreepten;
- de gemeenschappelijke uitgangspunten bij
de nederlands-duitse onderhandelingen over
de Dollarthafenplannen luiden:
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a. het Eems-Dollardestuarium is een natuur-
gebied,
b. de huidige kwaliteit dient tenminste
gehandhaafd te worden;
— het Nederlandse deel van de Dollard door
de Nederlandse regering tot beschermd
natuurmonument is verklaard;
— het onder natuurbescherming stellen van het
Duitse deel van de Dollard in procedure is;
— volgens het regeerakkoord CDA/VVD
(november 1977) bij nog te nemen beslis-
singen met betrekking tot de Waddenzee het
behoud als onvervangbaar natuurgebied zowel
uitgangspunt als einddoel blijft;
— de hoofddoelstelling van de interprovinciale
struktuurschets voor het Waddenzeegebied is:
het instandhouden van de Waddenzee als
een samenhangend natuurgebied en waar
nodig het herstellen van de natuurlijke en de
landschappelijke waarden van het gebied;
en gezien het feit dat:
— in de waterloopkundige modellen in
Hamburg waarop de Dollarthafenplannen zijn

gebaseerd grote onnauwkeurigheden aanwijs-
baar zijn;
- de resultaten van het onderzoek naar
veranderingen van de sedimentbewegingen ten
gevolge van de Eemsomleggingen pas na
oktober 1979 openbaar zullen worden;
- de ekologische konsekwenties van de
Eemsomlegging door de Dollard volgens het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer zeer aanzien-
lijk zullen zijn;
- de door TNO verrichte risiko-analyse niet
meer 'up-to-date' is, daar de risiko's van
LNG-fireballs niet onderzocht zijn;
- de nautisch-technische problemen van
LNG-aanlanding in de Eemshaven sterk
worden onderschat en de risiko-beperkende
maatregelen onvoldoende blijken te zijn;
- de beslissing over LNG-aanlanding in
Nederland vóór 31 december 1978 definitief
genomen zou moeten zijn;
- de regeringsleiders van Nederland en
Duitsland op vrijdag 1 december 1978 in
Kleve (BRD) de hoop uitspraken vóór 31

De Duitse plannen voor de aanleg van de Dollarthafen bedreigen de Dollard, het gebied in
Nederland met de hoogste (officiële) status als natuurgebied.



december 1978 een principe-overeenkomst
betreffend het Eems-Dollard gebied te hebben
afgerond en gesproken hebben over
uitbreiding van Emden tot derde zeehaven van
de Bondsrepubliek Duitsland.

zijn van mening dat:
_ de Dollard als onvervangbaar natuurgebied
onaangetast moet blijven;
_ daarom het aanleggen van de Dollarthafen
geen doorgang mag vinden;
_ mede door de koppeling van de voorge-
stelde IMG-aanlanding in de Eemshaven aan
de Dollarthafenplannen de aanlanding van
LNG in de Eemshaven onaanvaardbaar is;
_ meer aandacht besteed zou moeten worden
aan alternatieven voor de huidige Dollart-
hafenplannen.

en verwachten dat natuur- en milieubelangen
in het overeen te komen aanvullend Eems-
Dollard Verdrag uitgangspunten zullen zijn.
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Zeeasterbossen in de Dollard.


