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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING1 

Inleiding 

Het voorliggende wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van het op 10 
september 1984 te Emden ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking in 
het gebied van de Eems en de Dollard, alsmede in de aangrenzende 
gebieden (Samenwerkingsverdrag Eems-Dollard). Een korte terugblik op de 
langdurige en moeilijke onderhandelingen, die meer dan zes jaar in beslag 
hebben genomen, lijkt hier op zijn plaats. 

Op grond van het Eems-Dollardverdrag van 8 april 1960 (Trb. 1960, 69) 
heeft de permanente Nederlands-Duitse Eemscommissie tot taak te 
beraadslagen over de waterbouwkundige en nautische vraagstukken in het 
Eemsmondingsgebied. Zulks leidde tot een aanbeveling van deze commissie 
aan de regeringen, gedateerd 3/10 mei 1977, waarin werd aangegeven dat 
op grond van onder meer uitvoerige modelonderzoekingen de verlegging 
van de Eems in meer zuidelijke richting uit nautisch en waterstaatkundig 
oogpunt gezien de gunstige oplossing zou zijn voor de verbetering van het 
hoofdvaarwater van deze rivier tussen het Oostfriese Gaatje en Pogum. Het 
dichtslibbingsvraagstuk in het betreffende gebied zou op deze wijze 
grotendeels tot een oplossing kunnen worden gebracht. De uit de omlegging 
van de Eems vrijkomende baggerspecie zou in dat geval op de bij laagwater 
droogvallende Geiseplaat kunnen worden opgespoten, waardoor een 
gebied van circa 500 ha zou ontstaan. Gezien de omstandigheid dat de 
sluis van de haven van Emden uit 1913 dateerde en dringend aan vervanging 
toe was, zou voorts het waterbekken dat tussen het vaste land en de 
opgespoten Geiseplaat zou worden geschapen, aan de westzijde met een 
nieuwe grote sluis kunnen worden afgesloten, waardoor een onvangrijke 
getijvrije haven zou ontstaan. 

De Eemscommissie was van oordeel, dat zij zich op grond van haar 
taakstelling moest beperken tot de waterstaatkundige en nautische aspecten 
en dat zij zich derhalve diende te onthouden van het beoordelen van de 
conseqenties die een en ander op tal van andere terreinen zou kunnen 
hebben. De aspecten van het Dollardhaven-project die gelegen waren op 
volkenrechtelijkterrein, alsmede op het gebied van milieu- en natuurbehoud, 

' Trb. 1984,118, ligt op de bibliotheek ter ruimtelijke ordening, economische relaties en dergelijke zouden derhalve 
inzage. in een ander kader onder ogen moeten worden gezien. Op 29 juli 1977 
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werd het project van Duitse zijde door middel van een diplomatieke nota 
bij de Nederlandse regering aan de orde gesteld. Na een zeer uitvoerige 
bestudering van de verschillende consequenties die uitvoering van het 
Dollard-haven-project met zich mee zou kunnen brengen, deelde de 
Nederlandse regering in antwoord daarop bij nota van 16 maart 1978 
mede dat zij bereid was met de regering van de Bondsrepubliek over 
het complex van vraagstukken, het grensvraagstuk daarbij inbegrepen, dat 
verbonden was aan de voorgenomen aanleg van een Dollardhaven bij 
Emden, in overleg te treden, en dat zij dit overleg zou willen doen plaats-
vinden door wederzijdse daartoe aan te wijzen delegaties, die alle relevante 
aspecten van het Dollardhaven-project in hun onderlinge samenhang 
onder ogen zouden moeten zien. In de vervolgens aangewezen Nederlandse 
delegatie werden vertegenwoordigers opgenomen van alle betrokken 
ministeries. De Nederlandse en Duitse delegaties kwamen op 27 april 1978 
voor de eerste maal in Den Haag bijeen. 

De grenskwestie van het vraagstuk van milieu- en natuurbehoud stonden 
bij de onderhandelingen van de aanvang af centraal. Daarnaast is veel 
aandacht besteed aan de economische aspecten en aan de instelling van 
een breed opgezet overlegorgaan. 

Over de grenskestie was reeds in de jaren voorafgaand aan de totstand-
koming van het Algemeen Verdrag van 1960 (Trb. 1960, 67 t/m 72) uitvoerig 
met de Duitsers onderhandeld. Aangezien echter geen oplossing mogelijk 
leek, heeft men toen zijn toevlucht genomen tot het treffen van de in de 
praktijk zeer goed werkende regeling, zoals die in het Eems-Dollardverdrag 
van 1960 is neergelegd. Deze komt er op neer dat voor alle destijds voor-
zienbare vraagstukken die zich in het gebied van de Eemsmonding zouden 
kunnen voordoen, praktische regelingen werden getroffen, terwijl de 
grenskwestie buiten beschouwing werd gelaten. Het bijzonder omvangrijke 
Dollardhaven-project bracht echter met zich mee dat ook de grenskwestie 
weer aan de orde moest komen. Aan het vinden van een oplossing voor 
deze kwestie in de gehele Eemsmonding is bij de onderhandelingen nodige 
aandacht besteed. Op dit punt kon echter geen enkele vooruitgang worden 
geboekt. In wezen is de oorzaak daarvan gelegen in de omstandigheid dat 
de standpunten van Nederland en van de Bondsrepubliek totaal verschillend 
zijn. Nederland is van oordeel dat de grens verloopt door de dalweg van 
het hoofdvaarwater via het Ranselgat naar de Westereems. De Bondsrepu-
bliek beschouwt daarentegen het gehele gebied van de Eemsmonding tot 
dicht onder de Groningse oever als Duits grondgebied. Hier doen zich 
derhalve weinig mogeijkheden voor om tot elkander te komen. In de jaren 
die zijn voorafgegaan aan de totstandkoming van het Eems-Dollardverdrag 
van 1960, toen Nederland zo kort na het beëindigen van de oorlog een zeer 
sterke positie innam, is al het mogelijke beproefd om de grenskwestie in 
een voor ons land gunstige zin geregeld te krijgen. Dat heeft echter niet 
mogen gelukken. Ook tijdens de onderhandelingen over het onderhavige 
verdrag is de Bondsrepubliek niet bereid gebleken haar standpunt ter zake 
te herzien. Het enige dat mogelijk bleek, was het zoeken naar een grensaf-
bakening in de direchte omgeving van het gebied waar de Dollardhaven 
zou worden gebouwd. Dat moetst dan echter op een zodanig wijze geschie-
den dat het rechtstandpunt van geen van be beide partijen daar nadelig 
door zou kunnen worden beïnvloed. Over de vraag hoe een zodanige be-
perkte grensvaststelling zou moeten verlopen, is echter nimmer overeen-
stemming bereikt. Toen het naderhand mogelijk bleek de Geiseplaat onder 
Nederlandse soevereiniteit te brengen, ontstond een geheel nieuwe 
situatie, die uiteindelijk geresulteerd heeft in de grensregelingen zoals die 
in het verdrag zijn neergelegd en waarop in deze memorie nog nader zal 
worden ingegaan. 

Aangezien de in het Eems-Dollardverdrag vervatte regelingen in de 
praktijk uitstekend blijken te voldoen en de ervaring uitwijst dat - met 
terzijdestelling van de grenskwestie - een nauwe samenwerking met de 
Bondsrepubliek mogelijk is, ligt het niet in het voornemen van de regering 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19343, nrs. 1-3 4 



onder deze omstandigheden ook na de inwerkingtreding van het verdrag 
het grensvraagstuk opnieuw aan de orde te stellen. 

Ten aanzien van milieu- en natuurbehoud heeft de Nederlandse delegatie 
van het begin af aan met grote nadruk gestreefd naar het tot stand brengen 
van een gemeenschappelijk milieubeleid, dat met name gericht zou 
moeten zijn op het behoud van het Eems-Dollard Estuarium als natuurgebied. 
Over dit uiterst belangrijke aspect is zeer lang en zeer diepgaand onderhan-
deld. Tal van voorzieningen werden overeengekomen met het oog op de 
bestrijding van luchtverontreiniging, waterverontreiniging en geluidsover-
last. Een zeer wezenlijk onderdeel van de te treffen regelingen moest naar 
Nederlandse opvatting hieruit bestaan, dat alle plannen voor vestiging van 
nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven in het gebied rond 
de Eemsmonding vooraf aan de overeengekomen milieubepalingen 
zouden dienen te worden getoetst. Mochten partijen daarover in de op te 
richten Overlegcommissie niet tot overeenstemming kunnen komen, dan 
zou de kwestie aan de regeringen moeten kunnen worden voorgelegd. 
Mochten ook deze niet tot overeenstemming kunnen geraken, dan zou de 
mogelijkheid moeten worden voorzien dat het geschil een arbitrage zou 
kunnen worden onderworpen. Bij een negatieve uitspraak van het scheids-
gerecht zou de voorgenomen vestiging geen doorgang mogen vinden en 
zou een eventueel reeds aangevangen bouw onverwijld dienen te worden 
beëindigd. Het was de bedoeling dat langs deze lijnen een sluitend systeem 
tot stand zou worden gebracht. Wat de Nederlandse delegatie voor ogen 
stond, zou wellicht het beste kunnen worden omschreven als een uitwerking 
van de planologische kernbeslissing (PKB)-Waddenzee op internationaal 
niveau (kamerstukken II 1978/79,13933). De afwegingsprocedure zou 
daarbij, in geval van strijdigheid van opvattingen, door arbitrage kunnen 
worden beslist. De onderhandelingen hierover zijn moeizaam en zeer 
ingewikkeld geweest. De Duitse delegatie heeft in weerwil van haar 
aarzelingen toch gepoogd over deze opzet tot een akkoord te geraken. 
Uiteindelijk is dit echter niet gelukt, aangezien men aan Duitse zijde van 
mening was dat het ontworpen systeem te ver zou ingrijpen in het Duitse 
nationale rechtsstelsel en bovendien door zijn betrekkelijk gecompliceerde 
procedures potentiële investeerders zou kunnen afschrikken. 

Gelijktijdig met deze besprekingen vond ook overleg plaats over de 
economische vraagstukken en over de oprichting van een overlegorgaan. 
Voor wat het economische overleg betreft dient met name te worden 
gewezen op het onderzoek dat werd ondernomen naar de aan Nederlandse 
respectievelijk aan Duitse zijde bestaande vestigings- en concurrentievoor-
waarden. Vergelijking daarvan leidde tot de conclusie dat het samenstel 
van deze voorwaarden, zoals dat aan de ene en aan de andere kant van de 
grens geldt, een evenwicht vertoonde. Gesteld kan worden dat dit evenwicht 
zich uitstrekt tot het gehele gebied waarvoor het Grensoverschrijdend 
Programma voor de Eems-Dollardregio van toepassing is. In dit programma 
zal de samenwerking met betrekking tot de havenactiviteiten dan ook in 
een groter verband verder gestalte kunnen krijgen. 

Voorts is uitvoerig aandacht besteed aan de oprichting van een Overleg-
commissie. Reeds lang werd daaraan behoefte gevoeld. De taken van de 
Nederlands-Duitse Eemscommissie waren beperkt tot waterstaatkundige 
en nautische onderwerpen. Voor economische kwesties en voor vraagstuk-
ken op het gebied van milieu- en natuurbescherming bestond echter geen 
overlegorgaan. Daarin is thans voorzien. De op te richten Overlegcommissie 
zal paritair worden samengesteld en zal haar beslissingen nemen met 
eenstemmigheid tussen de beide delegaties. Er zullen subcommissies 
worden ingesteld voor economische en voor milieu- en natuurbeschermings-
kwesties. Elke twee jaar zal de Overlegcommissie schriftelijk rapport aan de 
regeringen uitbrengen over de stand der ontwikkelingen. 

Het tot stand komen van een dergelijke commissie is een verheugende 
ontwikkeling die, naar mag worden verwacht, tot een nauwe samenwerking 
in het betreffende gebied zal leiden. 
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Nadat, zoals reeds werd opgemerkt, de Duitsers uiteindelijk tot de 
conclusie waren gekomen dat een gemeenschappelijk milieubeleid voor 
hen niet aanvaardbaar was, is naar andere wegen gezocht om tot een 
oplossing te geraken. Van Duitse zijde werd te kennen gegeven dat men, 
om Nederland tegemoet te komen, bereid was af te zien van industrialisatie 
van de Geiseplaat, welk aspect tot op dat ogenblik voor de Bondsrepubliek 
steeds een essentieel onderdeel van het Dollardhaven-project had gevormd. 
Aan Nederlandse kant bestond de indruk dat onder die omstandigheden 
geheel van opspuiting van de Geiseplaat zou kunnen worden afgezien, 
zodat dit gebied als wadgebied behouden zou kunnen blijven. Het bleek 
echter dat het bijzonder moeilijk zou zijn de uit de Eemsomlegging vrijko-
mende grote hoeveelheden baggerspecie ergens anders dan op de Geise-
plaat onder te brengen. Niettemin zijn de volgende mogelijkheden onder 
ogen gezien om geheel of gedeeltelijk van de opspuiting van de Geiseplaat 
af te kunnen zien: 

a. Berging op landterrein in Nederland en in de Bondsrepubliek 

Uit oogpunt van transportkosten zou berging opland moeten plaatsvinden 
op korte afstand van de winplaats. In ons land zijn mogelijkheden verkend 
in Noord-Oost-Groningen. Als potentiële mogelijkheden zijn overwogen 
berging nabij de Punt van Reide en/of rond het industrieterrein van 
Delfzijl. Hoewel in principe berging op deze lokatiestot de mogelijkheden 
leek te behoren, stuitte dit op procedurele en financiële problemen. 
Aanpassing van een bestemmingsplan zou veel tijd kosten en de kosten 
(inclusief de grondverwerving) zouden per m3 te bergen specie in een 
zelfde orde van grootte kunnen komen te liggen als rechtstreeks transport 
naar de Noordzee. Bovendien bleken de beschikbare mogelijkheden ook 
onvoldoende voor het totale bergingsprobleem. Gezien het bovenstaande 
en gelet op de onzekerheden met betrekking tot de uitvoerbaarheid, 
waarvoor immers ook de medewerking van betrokken grondeigenaren en 
overheden nodig zou zijn, was dit alternatief uiterst onaantrekkelijk. Aan 
Duitse zijde zijn mogelijkheden voor berging van de baggerspecie op land 
verkend zowel ten (noord)oosten als ten westen van Emden. In het overleg 
werd gemeld dat deze mogelijkheden zeer beperkt zijn, gelet ook op de 
noodzaak om aldaar nog een aantal jaren specie te bergen die vrijkomt uit 
onderhoudsbaggerwerk in de huidige vaargeulen naar Emden. 

b. Berging in «overhoeken» in de Dollard zowel op Nederlands als op Duits 
gebied 

Hoewel er uit milieu-oogpunt minder waardevolle delen in de Dollard 
aanwezig zijn dan de Geiseplaat, bleek het gebruik daarvan zowel op 
Nederlands als op Duits gebied op onoverkomelijke problemen te stuiten 
omdat in beide landen het overige deel van de Dollard onder natuurbe-
schermingsmaatregelen valt. 

c. Berging in zee 

De kosten van de berging van alle vrijkomende specie in zee (ten noorden 
van Borkum, vaarafstand 50 km enkele reis) kost ca. f 100 min. extra. Dit 
bleek voor de Bondsrepubliek een onoverkomelijke kostenverhoging. Ook 
Nederland was niet bereid deze kosten voor zijn rekening te nemen. In dit 
verband zij opgemerkt dat het destijds genoemde bedrag van f400 min. als 
meerkosten (kamerstukken II 1983/84,18100, hoofdstuk V, nr. 37, blz. 9) 
berustte op een misverstand, zowel ten aanzien van het aantal te transpor-
teren m3 als ten aanzien van de eenheidsprijs. Voorts waren recente 
produktieverhogende maatregelen van het grote baggermaterieel niet 
verdisconteerd. 
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d. Andere methode van zandwinning; afzet van zand op de zandmarkt 

Een alternatieve methode houdt in dat het zand onder de slappe lagen in 
het nieuwe Eems-tracé weggezogen wordt en wordt verkocht op de 
zandmarkt. Deze methode heeft alleen zin als gelijktijdig met het uitvoeren 
van de werken tot omlegging van de Eems elders in de regio (Nederland of 
de Bondsrepubliek) werken in uitvoering zijn die dat zand kunnen afnemen, 
zoals bij voorbeeld wegenaanleg of dijkversterkingen. Als deze situatie zich 
voordoet, zouden de kosten van de zandafzet minus de verkoopopbrengsten 
waarschijnlijk ongeveer gelijk zijn aan de huidige kosten van berging op de 
Geiseplaat. De kans echter, dat zich gelijktijdig met de omlegging van de 
Eems een dergelijke situatie voordoet, moet klein worden geacht. Daarbij 
komt nog dat tussenopslag van zand niet goed mogelijk is (vereist enorme 
terreinen) aangezien de methode daardoor te kostbaar wordt (inrichten 
tijdelijk terrein, zand verpompen, water aflaten, weer water toevoegen, 
zandverpompen, weer in oorspronkelijke toestand brengen van de tijdelijke 
opslag). 

Bij de voortzetting van de onderhandelingen is er vervolgens van 
uitgegaan dat opspuiting van de Geiseplaat onvermijdelijk moest worden 
geacht, maar dat dit gebied in elk geval niet voor vestigingen van welke 
aard ook in aanmerking zou mogen komen, doch tot natuurgebied zou 
moeten worden bestemd. Hier rees echter de vraag hoe zou kunnen 
worden voorkomen dat in de Bondsrepubliek later toch weer de wens naar 
voren zou komen dit gebied alsnog voor industrievestiging in aanmerking 
te brengen, hetgeen op den duur een zware hypotheek zou kunnen gaan 
leggen op de Nederlands-Duitse betrekkingen. De Geiseplaat zou immers 
na opspuiting duidelijk vanuit Emden zichtbaar zijn; het zou een gebied zijn 
grenzend aan de nieuwe haven, een gebied ook dat men aan Duitse zijde 
altijd voor industrievestiging had willen bestemmen. Om toekomstige 
moeilijkheden te dien aanzien definitief uit te sluiten, is toen een oplossing 
gevonden, op grond waarvan de opgespoten Geiseplaat door de Bondsre-
publiek als Nederlands gebied zou worden erkend. Het zou een gebied 
worden onder Nederlandse soevereiniteit, dat duurzaam tot natuurgebied 
zou worden bestemd. Het ten noorden daarvan gelegen havenbekken zou 
onder Duitse soevereiniteit komen te vallen, terwijl het zuidelijk van de 
Geiseplaat gelegen watergebied als voorheen betwist gebied zou blijven, 
waarop de bepalingen van het Eems-Dollardverdrag van 1960 van toepassing 
zouden zijn. Aangezien ook aan deze constructie de eis moest kunnen 
worden gesteld dat niet werd geprejudicieerd ten nadele van de rechtspositie 
van een der partijen met betrekking tot het grensvraagstuk, en de indruk 
bestond dat dit in de gekozen oplossing toch enigermate het geval zou 
kunnen zijn ten nadele van de Duitse positie, diende nog een kleine 
correctie te worden aangebracht. Deze werd hierin gevonden dat de 
oostelijke helft van de dijk die de opgespoten Geiseplaat aan de zuidzijde 
zou begrenzen als Duits territoir zou worden erkend. Op deze basis kon de 
verdragstekst verder worden uitgewerkt, hetgeen in de herfst van 1983 in 
vergaande mate was gevorderd. 

De regering achtte toen het ogenblik gekomen om de betrokken kamer-
commissies, te weten de Bijzondere Commissie voor de Waddenzee en de 
vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, over de stand van zaken bij de 
onderhandelingen in te lichten. Bij het overleg dat naar aanleiding daarvan 
op 9 en 30 november 1983 plaatsvond (kamerstukken II 1983/84, 18100, 
nrs. 37 en 65), kwam duidelijk de wens naar voren dat de regering nog een 
uiterste poging zou doen om, met name op het punt van het natuurbehoud, 
een verbetering van het op dat ogenblik bereikte onderhandelingsresultaat 
te verkrijgen. De regering heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar 
de mogelijkheden om een geringer gedeelte van de Geiseplaat op te 
spuiten en is daaromtrent nader met de Duitsers in overleg getreden. 
Daarbij kwam vast te staan dat het onderbrengen van grote hoeveelheden 
uit de Eemsomlegging vrijkomende baggerspecie op het land, dan wel het 
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transporteren daarvan naar zee, geen haalbare mogelijkheden waren. Ten 
einde niettemin een belangrijk stuk wadgebied als zodanig te behouden, is 
toen de oplossing gekozen om slechts het oostelijk gedeelte van de 
Geiseplaat op te spuiten en de vrijkomende baggerspecie aldaar onder te 
brengen. Weliswaar zou zulks tot een aanmerkelijk hogere opspuiting 
leiden dan oorspronkelijk was voorzien, maar dit werd toch als een minder 
groot bezwaar gezien dan het opspuiten van de gehele Geiseplaat. Aan 
Duitse zijde bleek men uiteindelijk met een dergelijke oplossing te kunnen 
instemmen en werd bovendien nog de toezegging gedaan dat de geheel 
op onbetwist Duits gebied gelegen oostelijke punt van de Geiseplaat tot 
natuurgebied zou worden bestemd, zulks naar analogie van hetgeen ten 
aanzien van het opgespoten Nederlandse gedeelte was overeengekomen. 

Op basis van deze nadere overeenstemming kon het ontwerp-verdrag 
daarna in betrekkelijk korte tijd worden voltooid, zodat op 22 mei 1984 in 
Den Haag tot parafering van de onderhandelingsresultaten kon worden 
overgegaan. Nadien is het verdrag op 10 september 1984 te Emden 
ondertekend. 

Hoofdstuk II. Uit te voeren werken 

In artikel 2 en op de bij het verdrag behorende Bijlage B zijn de werken 
aangegeven die de Bondsrepubliek Duitsland gerechtigd is uit te voeren. 
Het gaat daarbij, zoals reeds eerder aan de orde kwam, om omlegging van 
de vaargeul van de Eems, opspuiting van het oostelijk deel van de Geiseplaat, 
het aanleggen van een leidam en uitbreiding van de haven van Emden. Er 
rust op de Bondsrepubliek geen verplichting deze werken uit te voeren, 
noch is het aanvangstijdstip of het tijdstip van gereedkomen van de werken 
voorgeschreven. Het is ook denkbaar dat niet alle werken zullen worden 
uitgevoerd. Zo is de aanleg en de vormgeving van de leidam tussen de op 
deze Bijlage vermelde punten 6,17,18 en 19 nog afhankelijk van nader uit 
te voeren onderzoek. Indien deze dam wordt aangelegd, zal een zodanige 
vormgeving moeten worden gekozen dat de eb- en vloedbeweging in het 
noordelijk van de dam gelegen wadgebied zoveel mogelijk wordt gehand-
haafd, zoals ook vermeld in punt 1 van het slotprotocol. Het hiertoe 
vereiste onderzoek zal, zoals ook gebruikelijk was bij de voorgaande 
onderzoekingen ten behoeve van het Dollardhaven-project, gezamenlijk 
door waterstaatsdiensten van Nederland en de Bondsrepubliek worden 
begeleid, zulks in het kader van de samenwerking in de Nederlands-Duitse 
Eemscommissie. 

In artikel 3, eerste lid, is vastgelegd dat over de uitvoering van de werken 
overleg zal worden gepleegd in de Eemscommissie, hetgeen in de praktijk 
neerkomt op een gezamenlijke begeleiding van de uitvoering door de 
opdrachtgever (het Land Niedersachsen), de Bond (Wasser- und Schiffahrts-
direktion in Aurich) en de Nederlandse Rijkswaterstaat. 

Dat in artikel 3, derde lid, is bepaald dat bij de uitvoering van de werken 
de Bondsrepubliek haar eigen wettelijke voorschriften toepast en deze 
ter kennis van de Eemscommissie dient te brengen, sluit aan op hetgeen 
destijds ten aanzien van de waterstaatszorg werd overeengekomen in het 
Eems-Dollardverdrag van 1960. In artikel 21 van dat verdrag is een bepaling 
van gelijke strekking vervat. In dit verband zou men zich de vraag kunnen 
stellen welke juridische gevolgen dit voorschrift kan hebben voor Neder-
landse eigendommen en belangen waaraan mogelijk door de in artikel 2 
van het verdrag bedoelde werken schade wordt toegebracht. Daarbij doet 
zicti tevens de vraag voor in hoeverre Nederlandse belanghebbenden 
toegang zullen hebben tot inspraak" en beroepsprocedures. 

Bij het gebruik van de term «inspraak- en beroepsprocedures» wordt met 
name gedacht aan procedures voor administratieve of administratiefrech-
telijke instanties. Men kan zich tevens afvragen welke invloed artikel 3 lid 3 
zou kunnen hebben op voor Nederlandse belanghebbenden eventueel 
openstaande civielrechtelijke procedures. 
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Onder gelaedeerde Nederlandse belanghebbenden worden hier verstaan 
personen en instanties wier belangen in betwist of onbetwist Nederlands 
gebied (mogelijk) geschaad worden door de aanleg van de in het verdrag 
voorziene werken, die zoals bekend deels op onbetwist Duits gebied zullen 
worden uitgevoerd. 

De vraag van de voor gelaedeerde Nederlandse belanghebbenden 
mogelijk openstaande procedures doet tevens de vraag rijzen in welk land? 
In Nederland of in Duitsland of wellicht in beide landen? Hieronder zal in 
eerste instantie de situatie in Nederland worden uiteengezet. Daarna die in 
Duitsland. 

De primaire vraag die zich voordoet is in hoeverre Nederlandse admini-
stratieve of rechterlijke instanties in hun betrekkingen met (potentiële) 
gelaedeerde Nederlandse belanghebbenden al of niet rekening zullen 
moeten houden met het in artikel 3 lid 3 van het verdrag vervatte voorschrift 
dat bij de uitvoering van de in artikel 2 van het verdrag bedoelde werken de 
Bondsrepubliek Duitsland haar eigen wettelijke voorschriften zal toepassen. 
Mocht het zo zijn dat artikel 3 lid 3 van het verdrag in die betrekkingen geen 
enkele rol zou spelen, met andere woorden uitsluitend de interstatelijke 
relatie tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland zou raken, dan is 
duidelijk dat in beginsel voor potentiële gelaedeerde Nederlandse belang-
hebbenden openstaande proceduremogelijkheden voor Nederlandse 
administratieve en/of rechterlijke instanties niet door artikel 3 lid 3 van het 
verdrag zullen worden beïnvloed. Gezien de in het Nederlandse staatsrecht 
bestaande afwijzing van een strikte dualistische visie ten aanzien van de 
doorwerking van verdragen binnen de Nederlandse rechtsorde, moet 
evenwel worden aangenomen dat ook in de relatie tussen de Nederlandse 
administratieve en rechterlijke instanties enerzijds en potentiële gelaedeerde 
Nederlandse belanghebbenden bij de eventuele gevolgen van de in artikel 
2 van het verdrag voorziene werken anderzijds met het in artikel 3 lid 3 van 
het verdrag bepaalde rekening gehouden zal moeten worden. De vraag die 
dan rijst is wat artikel 3 lid 3 precies inhoudt. 

Artikel 3 lid 3 spreekt strikt genomen slechts over de toepassing van 
Duits recht door de Bondsrepubliek Duitsland. Naar de opvatting van de 
Nederlandse regering moet evenwel worden aangenomen dat artikel 3 lid 3 
impliceert dat de toepassing van Nederlandse administratiefrechtelijke 
bepalingen in Nederlandse procedures in het algemeen niet mogelijk is. 
Immers, ware dit anders, dan zou dit tot een rechtstreeks conflict met de 
Duitse verdragspartner leiden. Het voorgaande geldt uiteraard slechts voor 
zover het werkingsgebied van artikel 3 lid 3 reikt. 

Bij de opstelling van artikel 3 lid 3 is vooral gedacht aan de toepassing 
door de Duitse autoriteiten van Duitse administratiefrechtelijke voorschriften 
met name op fiscaal, bouwkundig, milieu- en arbeidsrechtelijk gebied of 
van Duits civielrecht ten aanzien van civielrechtelijke zaken geheel binnen 
de Duitse rechtssfeer, zoals bij voorbeeld in aangelegenheden tussen 
uitsluitend Duitse betrokkenen. Tijdens de tussen beide landen plaatsge-
vonden hebbende onderhandelingen is er nimmer van uitgegaan dat 
artikel 3 lid 3 ook betrekking zou hebben op eventuele door gelaedeerde 
Nederlandse belanghebbenden in te stellen civielrechtelijke claims ter zake 
van door hen in Nederlands gebied geleden schade als gevolg van de in 
artikel 2 van het verdrag bedoelde werken, zeker niet waar het betreft de 
rechtstoepassing door Nederlandse burgerrechtelijke instanties. De 
mogelijkheid van dergelijke procedures zal dus in beginsel blijven openstaan, 
alsmede de toepassing van Nederlands civiel recht (voor zover eventuele 
schade geacht moet worden haar oorsprong te vinden in betwist Nederlands 
gebied) of een volgens de regels van het Nederlands internationaal 
privaatrecht te maken keuze uit Nederlands dan wel Duits civielrecht (voor 
zover eventuele schade geacht moet worden haar oorsprong te vinden in 
onbetwist Duits gebied). 

Zoals hierboven reeds werd gesteld, impliceert artikel 3 lid 3 van het 
verdrag dat de Nederlandse administratieve wetgeving niet van toepassing 
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zal zijn op de in artikel 2 van het verdrag genoemde werken, ongeacht of 
deze werken in betwist of onbetwist Duits gebied worden uitgevoerd. Een 
en ander houdt in dat ten aanzien van de uitvoering van die werken voor 
potentiële gelaedeerde Nederlandse belanghebbenden geen inspraak" of 
beroepsprocedures voor Nederlandse administratieve of administratiefrech-
telijke instanties openstaan. Aangenomen moet worden dat dergelijke 
inspraak" en beroepsprocedures ook bij het niet bestaan van artikel 3 lid 3 
van het verdrag al niet open zouden staan met betrekking tot de uitvoering 
van werken die in onbetwist Duits gebied plaatsvinden, zulks op grond van 
het enkele feit dat de Nederlandse administratieve wetgeving zich doorgaans 
niet uitstrekt tot gebeurtenissen en werken die in het buitenland plaatsvinden. 
Met betrekking tot de uitsluiting van de Nederlandse administratieve 
wetgeving en dus ook van daarop te baseren inspraak" en beroepsprocedures 
ten aanzien van de uitvoering van in betwist Nederlands gebied gelegen 
werken geldt dat in artikel 3 lid 3 van het verdrag aansluiting is gezocht bij 
wat destijds reeds ten aanzien van de waterstaatszorg werd overeengekomen 
in artikel 21 van het Eems-Dollardverdrag van 1960. Zoals bekend bepaalt 
dat artikel dat elke Verdragsluitende Partij bij de behartiging van de 
waterstaatszorg haar eigen wettelijke voorschriften zou toepassen. Thans 
zal worden ingegaan op de vraag welke wijze artikel 3 lid 3 van het verdrag 
eventuele door gelaedeerde Nederlandse belanghebbenden in Duitsland in 
te stellen procedures zou kunnen beïnvloeden. Gezien de in Duitsland op 
het gebied van de doorwerking van verdragen in de nationale rechtsorde 
bestaande sterk dualistische opvatting moet worden verwacht dat het 
Samenwerkingsverdrag in het geheel niet zal doorwerken in de Duitse 
nationale rechtspocedures. Met andere woorden de rechtspositie van 
potentiële gelaedeerde Nederlandse belanghebbenden zal door artikel 3 lid 
3 van het verdrag niet in ongunstige zin worden gewijzigd. Ook indien 
artikel 3 lid 3 van het verdrag wèl een rol zou kunnen spelen in de Duitse 
nationale rechtsprocedures is een wijziging in rechtspositie in ongunstige 
zin niet te verwachten. 

Artikel 3, vierde lid, schrijft voor dat, zodra de omlegging van de vaargeul 
en de opspuiting van het oostelijk deel van de Geiseplaat in essentie zijn 
uitgevoerd, de Eemscommissie de beide regeringen hiervan in kennis stelt. 
Deze bepaling hangt samen met de inwerkingtreding van de grensregeling 
als neergelegd in artikel 11. Artikel 12 bepaalt te dien aanzien dat deze 
inwerkingtreding zal plaatsvinden op de eerste dag van de maand volgende 
op die, waarin de hierbedoelde kennisgeving door de Eemscommissie 
heeft plaatsgevonden. 

In artikel 4, eerste lid, wordt geregeld dat op de op te spuiten Geiseplaat 
uitsluitend materiaal mag worden geborgen dat vrijkomt bij de uitvoering 
van de in het verdrag aangegeven uit te voeren werken. Het is derhalve 
niet toegestaan materiaal dat bij andere werkzaamheden in de Dollard of 
Eems vrijkomt (bij voorbeeld uit onderhoudsbaggerwerk) ook op de 
Geiseplaat te bergen. 

In het tweede lid worden de plaatsen genoemd waar het vrijkomende 
materiaal geborgen mag worden. 

Onderzoekingen die zijn uitgevoerd, toonden aan dat er geen of slechts 
marginale invloeden van de uit te voeren werken uitgaan op de door 
Nederland te behartigen waterstaatkundige belangen. In resultaten van 
onderzoekingen is echter altijd een zekere onnauwkeurigheidsmarge 
aanwezig en pas in de praktijk zullen de werkelijke gevolgen zichtbaar 
worden. Met name zijn de veranderingen van aanslibbing bijzonder 
moeilijk tevoren te voorspellen. Daarom is in artikel 7 vastgelegd dat 
Nederland, op kosten van de Bondsrepubliek, eventuele toegenomen 
sedimentatie mag verwijderen van een aantal plaatsen waar het handhaven 
van de diepte vanwege de scheepvaart, de afwatering of anderszins 
noodzakelijk is. Toename van aanslibbing kan ook door natuurlijke omstan-
digheden optreden. Daarom regelt dit artikel dat deskundigen van beide 
partijen moeten vaststellen wat de oorzaak van een eventuele toename is 
en tevens dat de kosten van het inschakelen van deze deskundigen geza-
menlijk door de beide partijen gedragen moeten worden. 
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Hoofdstuk III. Grondgebied der Verdragsluitende Partijen 

Op de als Bijlage B bij het verdrag gevoegde kaart is aangegeven welke 
gebieden als Nederlands respectievelijk als Duits territoir worden erkend. 
Deze gebieden waren tot dusver betwist op grond van het verschil van 
mening tussen beide landen over het verloop van de staatsgrens. De 
noordelijke begrenzing van het met blauw omrande gebied komt vrijwel 
overeen met het thans bestaande verloop van de dalweg van de Eems. 
Doordat het ten zuiden daarvan gelegen gebied met inbegrip van de 
hoogwaterkering als Duits gebied zal worden erkend, wordt bereikt dat het 
gehele havenbekken op onbetwist Duits territoir zal zijn gelegen. De kleine, 
met blauw omrande strook, die eveneens als Duits gebied wordt erkend, 
komt overeen met de helft van de lengte van de dijk die ten zuiden en ten 
zuidwesten van het Nederlandse gedeelte van de opgespoten Geiseplaat is 
gelegen. De reden voor het grensverloop op dit punt is, zoals hierboven 
reeds uiteengezet, uitsluitend gelegen in het tijdens de onderhandelingen 
door beide partijen beoogde streven om tot een oplossing te geraken die 
niet prejudicieert ten nadele van de rechtspositie van een van beide 
partijen. Hierdoor doet de uiteindelijk tot stand gekomen regeling wellicht 
enigszins gekunsteld aan. Beide partijen hebben echter gemeend dat zulks 
geen beletsel zou mogen zijn, wanneer daardoor de onderhandelingen, die 
reeds zoveel jaren hadden geduurd, tot een goed einde konden worden 
gebracht. 

Het met rood omlijnde gebied zal als Nederlands territoir worden erkend. 
Het oostelijk gedeelte daarvan zal worden opgespoten; het westelijke 
gedeelte zal als wadgebied behouden blijven. Ten zuiden van dit laatste 
gebied zal, zo de behoefte daaraan zich doet gevoelen, nog een leidam 
worden aangelegd, die echter niet op Nederlands grondgebied zal liggen, 
maar juist ten zuiden daarvan. 

De gebieden die als Nederlands respectievelijk als Duits territoir worden 
erkend, worden begrensd door rechte lijnen, die punten verbinden welke 
door coördinaten zijn bepaald. Deze coördinaten zijn op de kaart (Bijlage B) 
vermeld. De onderscheiden gebieden zijn op deze kaart ingetekend en 
voorts omstandig in artikel 11 van het verdrag omschreven. Ten einde 
ieder misverstand over het grensverloop uitte sluiten, is overeengekomen 
dat in twijfelgevallen de rechte lijnen tussen de door de coördinaten 
bepaalde punten beslissend zullen zijn. 

Partijen hebben zich bij de onderhandelingen afgevraagd op welk tijdstip 
de getroffen grensregeling in werking zou moeten treden. Het werd juist 
geacht zulks te doen geschieden zodra de omlegging van de vaargeul van 
de Eems en de opspuiting van het oostelijk gedeelte van de Geiseplaat in 
essentie zouden zijn voltooid. De Eemscommissie leek het aangewezen 
orgaan om vast te stellen wanneer dit het geval zou zijn en om daarvan aan 
de regeringen mededeling te doen. Dit is neergelegd in artikel 12, eerste 
lid. 

Aangezien de in artikel 11 omschreven gebieden niet langer betwist 
zouden zijn, leek het in de rede te liggen om de bepalingen van het Eems-
Dollardverdrag en van de op 14 mei 1962 tot stand gekomen Aanvullende 
Overeenkomst bij dat verdrag (Trb. 1962, 54) die de ontginning van 
bodemschatten regelt, daarop niet langer van toepassing te doen zijn. Ook 
enige gebieden die steeds onbetwist Duits territoir hadden gevormd, maar 
waarop het genoemde verdrag en de Aanvullende Overeenkomst eveneens 
van toepassing waren, kwamen in aanmerking om aan de werkingssfeer 
daarvan te worden onttrokken. Zulks betrof onder meer het gebied van de 
voorhaven, van de zeesluis en van de binnenvaartsluis. Een en ander is 
vastgelegd in artikel 12, tweede lid. Ten einde een en ander te effectueren, 
werd overeengekomen de noordelijke begrenzing van de werkingssfeer 
van het Eems-Dollardverdrag en van de Aanvullende Overeenkomst op de 
kaart (Bijlage B) door middel van een groene lijn aan te geven. 

Ofschoon ter zake van het grensverloop het niet-prejudiciërend karakter 
van het overeengekomene reeds uit de getroffen regelingen zelf naar voren 
komt, werd het toch wenselijk geoordeeld zulks ook nog in de verdragstekst, 
in artikel 14, tot uitdrukking te brengen. 
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Een antwoord op de vraag wat de Nederlandse grensaanspraken zullen 
zijn nadat de getroffen grensregeling in werking zal zijn getreden, wordt 
gegeven in het derde lid van artikel 12. De daarin vervatte regeling betekent 
dat de Nederlandse aanspraken, vanuit zee gerekend, de huidige dalweg 
van de Eems volgen tot het punt waar deze de op de kaartbijlage B aange-
geven groene lijn snijdt. Vandaar volgt het grensverloop naar Nederlandse 
rechtsopvatting de genoemde groene lijn in oostelijke richting tot het op de 
kaart aangegeven punt 16. Dit brengt met zich mee dat de vaargeul van de 
omgelegde Eems op betwist gebied zal zijn gelegen. De omstandigheid dat 
de Bondsrepubliek deze nieuwe vaargeul overeenkomstig artikel 5 in stand 
zal houden, zal naar de mening van de regering geen afbreuk doen aan de 
Nederlandse rechtspositie in het betreffende gebied. Daarbij is overwogen 
dat, nog afgezien van het gestelde in artikel 14, ook in de oorspronkelijke 
toestand, dat wil zeggen vóór de Eemsomlegging, het onderhoud van het 
Emder Vaarwater en van de Boven Eems door de Bondsrepubliek voor 
haar rekening werd uitgevoerd. Mede in aanmerking genomen dat in de 
nieuwe situatie ten noorden van de vaargeul een groot stuk Nederlands 
territoir zal zijn gelegen, meent de regering dat de Nederlandse rechtspositie 
in het betreffende gebied genoegzaam is gewaarborgd. 

Wat betreft het recht dat in de nieuwe vaargeul van toepassing zal zijn, 
bepaalt het derde lid van artikel 12 van het verdrag dat de bepalingen van 
het Eems-Dollardverdrag aldaar van toepassing blijven. De uitvoerige 
regelingen, zoals die voor het overige gedeelte van de Eemsmonding van 
kracht zijn, zullen derhalve ook in de nieuwe vaargeul geldigheid bezitten. 

Hoofdstuk IV. Economische Aangelegenheden 

Als kaders voor een sociaal-economische samenwerking in het verdrags-
gebied gelden het Grensoverschrijdend Programma voor de Eems-Dollard-
regio en artikel 48 van het Eems-Dollardverdrag, waarin gesproken wordt 
van samenwerking in een geest van goede nabuurschap bij vraagstukken 
die de gemeenschappelijke belangen raken. 

De overwegingen voor de opstelling van het Grensoverschrijdend 
Programma voor de Eems-Dollardregio2, dat voor het eerst op 18 april 1978 
te Groningen door de Ministers van Economische Zaken van Nederland en 
Duitsland bekend werd gemaakt, kunnen als volgt worden samengevat: 

- het streven, gericht op een convergentie van de economieën van de 
lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap, strekt zich niet 
alleen uit tot de economische structuurpolitiek in het algemeen, doch heeft 
ook betrekking op het regionale beleid; 

- een nauwe onderlinge coördinatie van dit beleid in de grensregio's is, 
gezien de open grenzen, niet alleen voor de betrokken nabuurlanden van 
belang, maar ook voor de Gemeenschap als geheel. De lid-staten houden 
zich in het kader van het Comité voor Regionaal Beleid van de Europese 
Economische Gemeenschap bezig met de coördinatie van hun regionaal 
beleid. Aan de binnengrenzen van de Gemeenschap richt deze coördinatie 
zich op structuurpolitieke maatregelen, zoals de schepping van nieuwe 
arbeidsplaatsen en de verbetering van de infrastructuur, die invloed 
hebben op het aangrenzende buurland; 

- voorkomen dient te worden, dat met elkaar strijdige doelstellingen 
worden ontwikkeld en dat ongecoördineerde maatregelen aan beide zijden 
van de grens elkaar nadelig beïnvloeden, waardoor de beoogde effecten 
achterwege blijven. Voor de vereiste onderlinge afstemming zijn in eerste 
instantie de betrokken lid-staten verantwoordelijk. 

2 De tekst van dit programma is ter kennisne-
ming door de leden van de Kamer bij de 
bibliotheek gedeponeerd. 

Bovengenoemde overwegingen kregen onlangs een min of meer 
juridische grondslag, doordat in artikel 1, derde lid, van de Verordening 
(EEG) nr. 1787/84 inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(Pb. EG L169dd.28 juni 1984) het volgende is bepaald: «In de grensgebieden 
binnen de Gemeenschap beijveren de betrokken lid-staten zich om, in het 
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kader van hun bilaterale betrekkingen, een grensoverschrijdende coördinatie 
van de regionale ontwikkeling te verzekeren met de middelen en op de 
niveaus die zij in onderlinge overeenstemming passend achten, en in dit 
verband de samenwerking tussen de betrokken regionale en plaatselijke 
instanties te stimuleren». 

In het licht van het bovenstaande werd zowel bij de opstelling van het 
Grensoverschrijdend Programma als tijdens de Dollardhaven-onderhande-
lingen een vergelijking uitgevoerd van de vestigingsplaatsfactoren aan 
beide zijden van de grens in het Eems-Dollardgebied. 

Om te kunnen vaststellen of in de huidige situatie sprake is van ongelijke 
concurrentieverhoudingen in het gebied in kwestie, werden een aantal 
relevante factoren op inventariserende en analyserende wijze vergeleken. 
Naast de kwantificeerbare factoren, namelijk investeringspremies, bedrijfs-
terreinprijzen, haventarieven en belastingdruk, zijn een aantal moeilijk 
kwantificeerbare, deels economische aspecten in aanmerking genomen, 
zoals energietarieven, arbeidsproduktiviteit, loonsomniveau, ziekteverzuim 
etc. Met betrekking tot de eerste categorie kan geconcludeerd worden, dat 
de faciliteiten, die investeerders in het Nederlandse deel van het gebied 
geboden worden, in het algemeen iets hoger geschat kunnen worden dat 
die, welke in het Duitse gebied van toepassing zijn. Daartegenover is met 
betrekking tot de tweede categorie de conclusie gerechtvaardigd, dat het 
totale kostenniveau in Nederland iets hoger ligt dan in de Bondsrepubliek. 
Alhoewel de samenhang tussen faciliteiten en kosten per investering niet 
adequaat vastgesteld kan worden, mag in de huidige situatie de conclusie 
luiden, dat de vestigingsplaatsfactoren met betrekking tot dit gebied - in 
hun totaliteit gezien - aan beide kanten van de grens in evenwicht zijn. 

Hoofdstuk V. Milieu- en Natuurbescherming 

A. Milieubescherming 

Centraal in de thans voorliggende tekst van hoofdstuk V staat artikel 19, 
waarin beide landen uitspreken dat de gemeenschappelijke doelstelling 
van hun beleid in het verdragsgebied wordt gevormd door de bescherming 
van het milieu en het behoud van natuur en landschap en in het bijzonder 
het behoud van het Eems-Dollard Estuarium als natuurgebied. Aangezien 
dit beleid gestalte moet krijgen door de vaststelling van kwaliteits- en 
emissienormen voor de onderscheiden milieucompartimenten, zijn ter zake 
nadere bepalingen in het verdrag opgenomen. Met het oog hierop is 
tevens bepaald dat beide landen elkaar vroegtijdig informeren over 
vestigings- en uitbreidingsplannen, die invloed kunnen hebben op het 
milieu. 

In opdracht van de regering van de deelstaat Nedersaksen is een milieu-
effectrapportage (Zusammenfassende Umweltuntersuchung zum Dollartha-
fenprojekt Emden) opgesteld door Prognos AG te Basel en ARSU te 
Oldenburg. Tussen het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken en het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
werd afgesproken dat dit rapport aan Nederland zou worden toegezonden. 
Het rapport, dat inmiddels werd ontvangen, is door de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer toegezonden aan 
de Voorlopige Commissie voor de milieu-effectrapportage met het verzoek 
hem daarover binnen drie maanden een beoordeling te doen toekomen. 
Het Duitse milieu-effectrapport en het oordeel van deze commissie zullen 
te zijner tijd aan het parlement worden toegezonden. 

Voorts dient te worden vermeld dat de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het verdrag op 5 november 1984 ter 
beoordeling aan de Voorlopige Waddenadviesraad heeft toegezonden. De 
naar aanleiding daarvan door deze raad op 23 januari j l . geformuleerde 
zienswijze (zulks ten vervolge op een reeds eerder op eigen initiatief 
uitgebracht voorlopig advies) zal ter kennis van het parlement worden 
gebracht. 
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L uch tveron t reinig ing 

Met betrekking tot de luchtkwaliteit gaat het verdrag uit van het streven 
naar gelijke normen voor de luchtkwaliteit, het op elkaar afstemmen van 
het emissiebeleid en het doen van onderling vergelijkbare metingen. 
Gelijke vormen voor de luchtkwaliteit zullen worden nagestreefd voor het 
Eems-Dollard Estuarium en, gelet op de mogelijke verspreiding van de 
verontreiniging, ook voor het overige verdragsgebied. De in te stellen 
Overlegcommissie moet hiervoor aanbevelingen opstellen. Daarnaast 
bevat het verdrag de bepaling dat, wanneer een installatie in het ene land 
de luchtkwaliteit in het andere land kan beïnvloeden, de betrokken autori-
teiten rekening dienen te houden met het materiële milieurecht in het 
andere land. In de praktijk betekent dit bij voorbeeld dat, wanneer op basis 
van artikel 2 (kwaliteitsdoelstellingen voor categorieën van gebieden) van 
het thans bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de 
Wet inzake de luchtverontreiniging (kamerstukken II, 1982/83, 17965) 
kwaliteitsnormen worden vastgesteld die onder meer op het Eems-Dollard-
gebied betrekking hebben, de Duitse instanties hiermee bij de vergunning-
verlening rekening moeten houden. Aangezien artikel 24 van het verdrag 
een meer verplichtend karakter heeft dan artikel 20, is op die wijze in 
redelijke mate gewaarborgd dat de Nederlandse luchtkwaliteitsnormen in 
het Eems-Dollardgebied een belangrijke rol zullen spelen. Met betrekking 
tot het emissiebeleid is bepaald dat dit door beide landen op elkaar zal 
worden afgestemd. Ook deze op zich algemene bepaling is nader uitgewerkt. 
Bij het op elkaar afstemmen van het emissiebeleid wordt ernaar gestreefd 
de strengste der in beide landen geldende regelingen toe te passen. 
Bovendien worden emissies niet toegelaten, als deze met technisch 
beschikbare middelen en tegen niet onredelijke kosten kunnen worden 
voorkomen. De hier bedoelde kosten-baten analyse is nader uitgewerkt in 
punt 10 van het slotprotocol. 

Met betrekking tot de mogelijkheid in het Nederlandse beleid rekening te 
houden met het Duitse beleid wordt het volgende opgemerkt. Op grond 
van artikel 13, eerste lid, Wet inzake de luchtverontreiniging kunnen bij 
algemene maatregel van bestuur in het belang van het voorkomen of 
beperken van luchtverontreiniging regelen worden gesteld met betrekking 
tot toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen. Op grond 
van het tweede lid onder b van dit artikel kunnen daartoe regelen behoren, 
inhoudende een verbod een toestel of brandstof, behorende tot een bij de 
maatregel aangewezen categorie te gebruiken zonder vergunning verleend 
door een bij die maatregel aangewezen orgaan. Aan een dergelijke vergun-
ning kunnen op grond van artikel 16, vierde lid, voorschriften worden 
verbonden, die, voor zover bij de maatregel niet anders is bepaald, de 
verplichting inhouden te voldoen aan door overheidsorganen die bij het 
voorschrift zijn aangewezen, gestelde nadere eisen. Daarnaast kan bij een 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 13 worden bepaald 
dat daarbij gestelde regelen slechts gelden in de bij de maatregel aangewe-
zen gebieden. 

Behalve in de gevallen dat door toepassing van onder meer de bovenge-
noemde bepalingen het belang van het voorkomen of beperken van 
luchtverontreiniging voldoende kan worden beschermd met betrekking tot 
bepaalde categorieën van inrichtingen, worden op grond van artikel 19, 
eerste lid, Wet inzake de luchtverontreiniging categorieën van inrichtingen 
aangewezen, die in belangrijke mate luchtverontreiniging kunnen veroorza-
ken. Dit is geschied in het «Inrichtingenbesluit artikel19, eerste lid. Wet 
inzake de luchtverontreiniging». Voorts kunnen bij algemene maatregel 
van bestuur in een gebied waar aanzienlijke luchtverontreiniging optreedt 
categorieën van inrichtingen worden aangewezen, die luchtverontreiniging 
kunnen veroorzaken (artikel 19, tweede lid). De in artikel 19, eerste en 
tweede lid, bedoelde inrichtingen zijn vergunningplichtig (artikel 20, eerste 
lid). Gedeputeerde staten houden bij hun beslissingen op de aanvraag 
rekening met de in de toekomst met betrekking tot de luchtverontreiniging 
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te verwachten ontwikkelingen in het gebied waar de inrichting is of zal zijn 
gelegen (artikel 26) en verbinden aan een vergunning de in het belang van 
het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging nodige voorschriften. 
Daartoe kunnen emissie- en immissie-eisen behoren. Na invoering van de 
hiervoor al vermelde wijziging van de Wet inzake de luchtverontreiniging 
zal het mogelijk zijn algemene regels, zoals emissie- of procédé-eisen voor 
daartoe aangegeven categorieën van inrichtingen te stellen. Daarbij zal 
aangegeven worden in hoeverre gedeputeerde staten bij het nemen van 
beslissingen met betrekking tot vergunningen van de gestelde eisen 
mogen afwijken, dat wil zeggen scherpere eisen mogen stellen. Op grond 
van deze bepalingen kan ook in voldoende mate in het verdragsgebied 
rekening worden gehouden met de Duitse normen. 

Met het oog op de controle van de luchtkwaliteit richten beide landen in 
het verdragsgebied een meetnet in en, met het oog op de vergelijkbaarheid, 
een gemeenschappelijk referentiepunt. Het meetprogramma wordt opgesteld 
door de Overlegcommissie en zal in eerste instantie in ieder geval betrekking 
hebben op zwaveldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide. 

Waterverontreiniging 

Ten aanzien van de verplichtingen neergelegd in artikel 26, tweede lid, 
kan het volgende worden opgemerkt. De belangrijkste lozingen van 
onbehandeld afvalwater, die vanaf Nederlands grondgebied nog het 
Eems-Dollard Estuarium bereiken, zijn de afvalwaterlozingen van Appinge-
dam en Delfzijl, en het afvalwater van de (laatste nog niet gesaneerde) 
aardappelmeelfabriek in Ter Apelkanaal; dit laatste bereikt het Estuarium 
via de Westerwoldsche Aa. 

Het beleid in Nederland is erop gericht deze lozingen zo spoedig 
mogelijk te beëindigen. Zo bevindt zich de voorbereiding van de aansluiting 
van de lozingen van Appingedam en Delfzijl op een rioolwaterzuiveringsin-
stallatie in een vergevorderd stadium. Bij de fabriek in Ter Apelkanaal 
zullen naar verwachting zeer binnenkort beslissingen worden genomen 
over de wijze van zuivering. Door de veenkoloniale afvalwaterleiding wordt 
geen onbehandeld afvalwater in het Estuarium gebracht. 

Ook in het verleden zijn regelmatig met de Bondsrepubliek afgestemde 
metingen uitgevoerd in het estuarium. Die situatie wordt nu geformaliseerd 
in artikel 27 van het verdrag, dat ook voorziet in metingen van verontreini-
gende stoffen in afvalwaterlozingen. Na verloop van enige tijd zal er op 
deze wijze een goed inzicht kunnen ontstaan in de waterkwaliteit van het 
estuarium, in eventuele veranderingen hiervan en in de vraag of deze 
veranderingen kunnen zijn veroorzaakt door wijziging van de in het estuarium 
geloosde hoeveelheid verontreinigde stoffen. De in het slotprotocol in punt 
12 opgenomen lijsten van te meten parameters en van emissies zijn niet 
limitatief; de Overlegcommissie kan besluiten meer parameters te laten 
meten. 

De tekst van artikel 28 betreffende lozingen sluit aan bij het beleid zoals 
dat wordt gehanteerd in enkele andere fora (bij voorbeeld de commissie 
ingesteld bij het verdrag van Parijs ter voorkoming van verontreiniging van 
de zee vanaf het land (Trb. 1975, 29), maar ook met name de Europese 
Gemeenschappen). De stoffen die in Bijlage C zijn genoemd komen ook 
voor op de zogenaamde «zwarte lijst» van de betreffende EEG-richtlijn 
(76/464/EEG) van 4 mei 1976 (Pb. EG L 129), de Overeenkomst inzake de 
bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging(Trb. 1977, 32) 
en eerdergenoemd Verdrag van Parijs. De bedoeling is dat zo veel mogelijk 
wordt vermeden dat deze stoffen in het aquatisch milieu worden gebracht. 
Om deze reden wordt in artikel 28, eerste lid, voorgeschreven dat lozing 
van deze stoffen slechts is toegestaan, indien de te lozen hoeveelheid 
wordt beperkt met gebruikmaking van de beste beschikbare technische 
hulpmiddelen. 
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Voor wat betreft lozingen van andere dan «zwarte-lijst-stoffen» is in de 
Bondsrepubliek en in Nederland het beleid er op gericht ook deze bij de 
bron te beperken. Economische overwegingen kunnen hier bij de keuze 
van de behandelingsproblematiek een iets zwaardere rol spelen dan bij 
«zwarte-lijst-stoffen». Om die reden is in het tweede lid van artikel 28 de 
term «jongste, uit economisch oogpunt verwezenlijkbare, technische 
ontwikkelingen» gebruikt. 

Bijlage C met de daarin vermelde stoffen valt aan te merken als dienende 
ter uitvoering van het verdrag en wel ter realisering van de verplichting om 
de waterkwaliteit van het estuarium te verbeteren. Aldus zullen eventuele 
wijzigingen van de lijst en de desbetreffende in artikel 28, eerste lid, 
voorziene notawisselingen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal 
behoeven krachtens artikel 62, eerste lid, onderdeel b, van de Grondwet 
naar de tekst van 1972, welke bepaling nog van kracht is op grond van 
additioneel artikel XXI, eerste lid, onderdeel b, van de Grondwet. 

Geluidsbelasting 

De bepalingen inzake de bestrijding van geluidhinder, neergelegd in de 
artikelen 29 en 30, zijn analoog aan die betreffende de voorkoming van 
luchtverontreiniging. Ook hier is ten aanzien van zowel het «kwaliteits-» als 
het emissiebeleid in het verdrag opgenomen dat de door ons land vastge-
stelde normen een belangrijke rol zullen spelen bij de vergunningverlening 
in de Bondsrepubliek. 

Ten aanzien van de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving biedt 
om rekening te houden met het Duitse beleid wordt het volgende opgemerkt. 
Uitgangspunt daarbij is dat het in het algemeen zal gaan om inrichtingen, 
die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, dat wil zeggen 
inrichtingen die in de Wet geluidhinder omschreven zijn als A-inrichting. 
Artikel 17 Wet geluidhinder bepaalt dat voor onder meer het oprichten, in 
werking hebben, wijzigingen of uitbreiden van een A-inrichting een 
vergunning nodig is. Algemeen toetsingscriterium is het voorkomen of 
beperken van geluidhinder buiten de inrichting. 

Voor zover op grond van genoemde wet een geluidzone rond het terrein 
van de inrichting tot stand is gekomen, dient tevens getoetst te worden aan 
de maximaal toegelaten geluidbelasting op de rand van de zone. Bovendien 
moet er rekening worden gehouden met de binnen de zone geldende 
maximale waarden voor woningen en andere geluidgevoelige objecten 
(artikel 26, lid 2). Aangezien het hier gaat om een bovengrens, kan worden 
geconcludeerd dat de wet zich er niet tegen verzet indien bij het verlenen 
van de vergunning wordt rekening gehouden met lagere geluidwaarden bij 
voorbeeld met het oog op het voorkomen of beperken van geluidhinder op 
Duits grondgebied. Vraag is wel of in een dergelijk geval de Kroon een 
desbetreffende beschikking in stand zal houden indien wordt voldaan aan 
de Wet geluidhinder gestelde voorkeursgrenswaarden in verband met 
overwegingen van rechtsgelijkheid ten opzichte van andere bedrijven. 

Ten aanzien van de zonevaststelling moet onderscheid worden gemaakt 
in nieuwe en bestaande situaties in de zin der wet. In een nieuwe situatie 
bestaat in beginsel de mogelijkheid om de zone die bij bestemmingsplan 
(of afzonderlijk zonebesluit) wordt vastgesteld, zodanig klein te nemen dat 
een bepaalde geluidsnorm op Duits grondgebied niet wordt overschreden. 
In verband met de hierboven vermelde koppeling tussen zone en vergun-
ningverlening zal derhalve ook bij verlenen van de vergunning automatisch 
met de Duitse norm rekening worden gehouden. 

Bij een bestaande situatie is er minder ruimte. De wet bepaalt hier dat de 
zone ten minste het gebied omvat, waarbinnen met inachtneming van de 
verleende (geluidhinder) vergunningen en de daaraan verbonden voorschriT 
ten een hogere geluidbelasting optreedt dan 50 dB(A). Dit betekent dat via 
zonevaststelling het (rechtens) bestaande geluidniveau niet kan worden 
teruggedrongen. 
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Ten slotte bestaat de mogelijkheid om de vestiging van een A-inrichting 
bij bestemmingsplan geheel uit te sluiten. Een motief daarvoor zou kunnen 
vormen de geluidgevoeligheid van het naastgelegen grensgebied volgens 
de daar geldende normen. 

Met betrekking tot het «kwaliteitsbeleid» moet nog worden aangetekend 
dat op grond van punt 14 van het slotprotocol artikel 29 niet van toepassing 
zal zijn op het opgespoten stuk van het Nederlands gedeelte van de 
Geiseplaat. Deze bepaling moet worden gezien in samenhang met punt 2 
(1) van het slotprotocol, waarin is overeengekomen dat het karakter van het 
betreffende gebied als natuurgebied er niet toe mag leiden dat daardoor de 
industriële ontwikkeling in het gebied van Emden zou worden belemmerd. 

B. Natuurbescherming 

Dat de aanleg van de Dollardhaven zekere nadelige gevolgen zal hebben 
voor het ecosysteem van de Dollard is onvermijdelijk. Deze gevolgen zijn 
tweeërlei. 

In de eerste plaats zal door de opspuiting van een deel van de Geiseplaat 
en door het uitbaggeren van de nieuwe Eemsgeul een bepaald areaal aan . 
fourageergebied voor vogels teloor gaan. 

In de tweede plaats valt te verwachten dat door de zuidwaartse verlegging 
van de Eems de isohalinen (lijnen met een gelijk zoutgehalte) zich in 
noordwestelijke richting zullen verplaatsen, waardoor het zoutgehalte in de 
Dollard zal afnemen. Dit kan ten gevolge hebben dat de zeeasterbossen op 
de kwelders zullen worden teruggedrongen, dat riet en zeebies zich zullen 
uitbreiden en dat het voedselaanbod voor vogels verder zal worden 
verkleind. 

Alles bij elkaar genomen zal het voedselaanbod voor vogels in de Dollard 
waarschijnlijk met ongeveer een derde deel afnemen, hetgeen van invloed 
zal zijn op de omvang van de trekvogelpopulaties aldaar. 

In het verdrag zijn bepalingen opgenomen waarmee wordt beoogd de 
schadelijke effecten voor de natuur te beperken, alsook waar mogelijk de 
meest gunstige voorwaarden te scheppen voor een goed beheer van de 
huidige en toekomstige natuurgebieden in het Eems-Dollard Estuarium. 

Beperking schadelijke effecten 

De oorspronkelijke plannen voorzagen in opspuiting en industrialisering 
van de gehele Geiseplaat. De nadelige effecten hiervan voor het ecosysteem 
zouden, door areaalverlies en door milieuverontreiniging, aanzienlijk groter 
zijn geweest dan bij het huidige plan het geval zal zijn. In die zin kan de 
halvering van het op te spuiten gebied en het afzien van industrievestiging 
aldaar worden beschouwd als een belangrijke beperking van de schadelijke 
effecten. 

Het is echter gewenst ook de nadelige effecten van het huidige plan zo 
veel mogelijk te beperken. Daartoe zijn in het verdrag de artikelen 3, 
tweede lid, 6 en 8 opgenomen. 

Artikel 3, tweede lid, bepaalt dat de Bondsrepubliek gedurende de 
uitvoering van de werken de verstoring van het natuurlijk milieu in de 
directe omgeving daarvan op passende wijze zal beperken. Hierbij valt bij 
voorbeeld te denken aan het niet uitvoeren of beperken van natuurversto-
rende werkzaamheden in bepaalde perioden, aan het beperken van de 
geluidsoverlast etc. Het ligt in de rede dat hierover regelmatig overleg 
gepleegd wordt in de Eemscommissie alsook in de in te stellen Overleg-
commissie, respectievelijk de subcommissie daarvan voor de behandeling 
van vraagstukken op het terrein van milieu- en natuurbescherming. 

Artikel 6 legt de grondslag voor maatregelen die nodig zouden kunnen 
blijken voor de bescherming van het Eems-Dollard Estuarium als natuurge-
bied, ingeval de omlegging van de Eems nadelige gevolgen voor het 
ecosysteem van de Dollard teweeg zou brengen. Hierbij zou men kunnen 
denken aan verbetering van fourageermogelijkheden voor vogels elders in 
het estuarium. 
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Artikel 8 moet gezien worden in het verlengde van artikel 6. Daarbij 
wordt expliciet voorzien in aanleg en instandhouding, op kosten van de 
Bondsrepubliek, van een leidam ten westen van Pogum, indien zou blijken 
dat dit gunstig zou zijn voor het natuurbehoud. Op dit moment valt nog 
niet te zeggen of de positieve effecten van de aanleg van deze dam (enige 
beperking van de verzoeting) opwegen tegen de negatieve (areaalverlies 
en verstoring tijdens de aanleg). Deze afweging zal eerst kunnen plaatsvinden 
nadat in de praktijk duidelijkheid is verkregen over de werkelijke verschuiving 
van de zoet-zoutgradiënt en na nader onderzoek inzake de mate waarin een 
dergelijke dam aan de vermindering van de verzoeting zal kunnen bijdragen. 

Ten slotte zij vermeld dat er bij gelegenheid van de parafering van het 
verdrag van Nederlandse zijde op is aangedrongen om bij de uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden steeds de beste methoden toe te passen, ten 
einde zo min mogelijk baggerspecie op te spuiten en zo gering mogelijke 
schade voor het milieu te doen ontstaan. De regering denkt hierbij met 
name aan een alternatieve wegzuigmethode, waarbij onder de veen-/sliblaag 
zand wordt weggezogen dat mogelijkerwijs elders gebruikt kan worden. 

Beheer 

Algemeen 
Het Eems-Dollard Estuarium vormt op zich zelf en als deel van het gehele 

Waddenzeegebied een samenhangend ecosysteem. Het is dan ook noodza-
kelijk dat de beide verdragsluitende partijen hun natuurbeschermingsbeleid 
ten aanzien van dit gebied ten nauwste op elkaar afstemmen. Dit inzicht 
vindt zijn weerslag in de artikelen 31 tot en met 37, alsmede in punt 17 van 
het slotprotocol. Deze bepalingen voorzien in: 

- de aanwijzing van de Dollard als grensoverschrijdend natuurbescher-
mingsgebied (art. 32); 

- een gemeenschappelijk plan ten behoeve van de natuurbescherming 
in het gehele estuarium (art. 33), alsmede een gemeenschappelijk beheers-
plan voor de Dollard (punt 17 slotprotocol); 

- informatie-uitwisseling over wijzigingen in de ecologische- en land-
schappelijke gesteldheid (art. 34); 

- onderlinge afstemming van maatregelen ter regeling van de jacht (art. 
35); 

- het achterwege laten van vermijdbare benadelingen van natuur en 
landschap en het compenseren van onvermijdbare (art. 36); 

- landschappelijke inpassing van industrievestigingen (art. 37). 

De Geiseplaat 
Het oostelijk deel van de Geiseplaat zal worden opgespoten. Deze 

opspuiting zal zodanig geschieden dat het depot als natuurgebied kan 
worden ingericht (art. 9, eerste lid). De Bondsrepubliek heeft zich verplicht 
op haar kosten het natuurgebied in te richten, zulks in overeenstemming 
met Nederland (art. 9, tweede lid). Zowel het op Nederlands als het op 
Duits grondgebied gelegen gedeelte van het op te spuiten gebied zal 
duurzaam tot natuurgebied worden bestemd (art. 9, derde lid, en punt 2 (2) 
slotprotocol). 

De regering erkent dat de ontwikkeling van een natuurgebied geen 
compensatie kan bieden voor het verloren gaan van het thans aanwezige 
wad en dat de perspectieven voor zulk een ontwikkeling vooralsnog 
beperkt lijken. Binnen die beperkingen moet het ontstaan van een natuur-
gebied op die plaats echter worden gezien als de beste waarborg tegen de 
vestiging van industrieën in het Dollargebied. Bij de inrichting en het 
beheer zal ernaar worden gestreefd zo veel mogelijk aansluiting te zoeken 
bij de omgeving. Met name zal het gebied wellicht op den duur kunnen 
functioneren als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels en als broedgebied 
voor op het wad en het water fouragerende dieren. 
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Leybucht 

Aangezien, zoals hierboven reeds uiteengezet, door de aanleg van de 
Dollardhaven een bepaald gedeelte van het wadgebied ter plaatse verloren 
gaat, is ernaar gezocht om elders in de Waddenzee reeds in overweging 
zijnde aantastingen achterwege te laten. Op sterk Nederlands aandringen is 
zulks aan Duitse zijde hierin gevonden, dat men zich bereid heeft verklaard 
af te zien van de oorspronkelijk bestaande plannen tot indijking van een 
inham in het kustgebied ten noorden van de Eemsmonding, de zogenaamde 
Leybucht. 

Van Duitse kant bestond er bezwaar tegen de regeling inzake het niet-
inpolderen van de Leybucht in het verdrag zelf te incorporeren, aangezien 
het betreffende gebied buiten het verdragsgebied valt. Daaraan is tegemoet 
gekomen door te kiezen voor een afzonderlijke, bij het verdrag gevoegde 
briefwisseling, die een volkenrechtelijk verplichtend karakter heeft en thans 
samen met het verdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal wordt 
onderworpen. 

De briefwisseling staat toe dat maatregelen worden genomen tegen 
hoogwater en ten behoeve van de afwatering in het gebied van Leybuchtsiel 
tot Greetsiel, alsook ter beveiliging van de kottervisserij in Greetsiel. Met 
het oog op deze maatregelen is inmiddels een zogenaamde «Planfeststel-
lungsbeschluss» genomen door de «Bezirksregierung Weser-Ems». Het 
besluit de inpoldering van rond 742 ha, waarvan 55 ha kwelderland, 185 ha 
zomerpolder, 390 ha wad aan de Leyhorn en 112 kweldergebied in de 
Leybucht. Deze laatste 112 ha dienen voor dijkverbreding, afronding van 
hoeken etc. Bij de onderhandelingen is van Duitse zijde een schetsplan 
overgelegd dat voorzag in een inpoldering in de Leybucht van 300 a 400 
ha. Een nader plan, dat eind 1984 bekend werd, voorzag in de inpoldering 
van ongeveer 960 ha. Overleg, dat naar aanleiding daarvan plaatsvond 
tussen Nederlandse en Duitse autoriteiten, leidde tot een beperking van het 
in te polderen gebied tot 742 ha, waarbij thans onder meer een gebied aan 
zomerpolders in de Hauener Hooge niet zal worden ingepolderd. 

Bij de besluitvorming in Nedersaksen stond de kustbescherming centraal. 
De noodzaak hiertoe was tijdens de stormvloed van 1962 gebleken. In 
verband daarmee is besloten tot een aanmerkelijke verhoging van de 
dijken. Om het probleem van de afwatering op te lossen, is gekozen voor 
een binnendijks kanaal, dat zal lopen van Leybuchtsiel naar Greetsiel, 
vervolgens door de zomerpolders van de Hauener Hooge en ten slotte door 
het in te polderen gebied aan de Leyhorn. Dit kanaal verschaft tevens aan 
de visserschepen van Greetsiel toegang tot het diepe water van de Norderley. 
Voor de opvang van het door afwatering van het achterliggende gebied 
vrijkomende water, maar ook om het laatste buitendijkse stuk van het 
kanaal open te houden zonder aldaar baggerwerken te verrichten, acht 
Nedersaksen het noodzakelijk in het in te polderen gebied een spaarbekken 
aan te leggen. 

Naar Duits inzicht worden in het huidige plan de diverse betrokken 
belangen, namelijk kustbescherming, afwatering, instandhouding van 
ecologische waarden, kottervisserij en handhaving van het bestaande 
beperkte toerisme in optimale zin gecombineerd. Weliswaar wordt aan 
Duitse zijde erkend dat het ecologisch belang met name door de inpoldering 
van het genoemde Waddengebied geschaad wordt, maar daartegenover 
staat dat de Leybucht als ecosysteem grotendeels onaangetast blijft en zich 
door de genomen maatregelen als natuurgebied ongestoord verder kan 
ontwikkelen. Bij realisatie van het huidige plan behoeft in de Leybucht 
namelijk niet meer gevaren en ook niet gebaggerd en opgespoten te 
worden. In de Nederlands-Duitse contacten is nog de mogelijkheid aan de 
orde geweest van een verdere versmalling van het in te polderen gebied 
door intensievere bemaling, waardoor de noodzaak van een spaarbekken 
zou kunnen komen te vervallen. Aan Duitse kant werd deze mogelijkheid 
echter verworpen, aangezien in Nedersaksen een sterke voorkeur bestaat 
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voor zoveel mogelijk natuurlijke afwatering, en men voorts de winst voor 
het Waddengebied slechts gering acht. Bovendien zou in dat geval niet 
kunnen worden uitgesloten dat in de toekomst toch weer in de Leybucht 
zou moeten worden gebaggerd. 

De Nederlandse regering betreurt de gekozen oplosssing, gezien het in 
de briefwisseling neergelegde gezamenlijke doel van het behoud van het 
Waddengebied en de beperking van indijkingen, maar meent dat dit de 
totstandkoming van het verdrag niet in de weg behoeft te staan. 

Hoofdstuk VI. Overlegcommissie Eems-Dollard 

Ten einde een permanente mogelijkheid te scheppen om overleg te 
voeren over vraagstukken van economische aard en op het terrein van 
milieu- en natuurbescherming, is besloten tot oprichting van een in het 
voorgaande reeds meermalen ter sprake gekomen Overlegcommissie 
Eems-Dollard. Deze commissie zal de vraagstukken behandelen die zich ten 
aanzien van deze onderwerpen in het verdragsgebied voordoen. Dit 
verdragsgebied is door middel van een rode randlijn aangegeven op een 
als Bijlage A bij het verdrag gevoegde kaart. Het omvat een brede strook 
Nederlands en Duits gebied rond de Eemsmonding, waarin onder meer de 
drie grote havens Delfzijl, Eemshaven en Emden zijn gelegen. De begrenzing 
ervan volgt zoveel mogelijk de gemeentegrenzen. De voornaamste taak 
van de commissie zal eruit bestaan de uitvoering van de hoofdstukken IV 
en V van het verdrag te bevorderen. 

Partijen waren van mening dat de omvang van het verdragsgebied voor 
wat het luchtmeetnet betreft te gering zou kunnen blijken. Derhalve is 
bepaald dat voor wat dit onderdeel betreft een groter gebied, dat op Bijlage 
A met een groene randlijn is aangegeven, voor het beraad in de Overleg-
commissie in aanmerking kan komen (artikel 39, tweede lid). Zulks sluit aan 
op het gestelde in artikel 23, eerste lid, waarin is overeengekomen dat de 
op elkaar afgestemde luchtmeetnetten bij besluit van de Overlegcommissie 
tot het grotere gebied kunnen worden uitgebreid. 

Het is de bedoeling dat elk van beide delegaties als een eenheid optreedt. 
Besluiten kunnen dan in onderlinge overeenstemming tussen de beide 
delegaties tot stand komen (art. 41). 

De regering heeft zich nog niet beziggehouden met de vraag hoe de 
Nederlandse delegaties in de Overlegcommissie en in de twee subcom-
missies zullen moeten worden samengesteld (artt. 45 en 46). In elk geval 
ligt het in het voornemen dat de provinciale overheid in de subcommissies 
vertegenwoordigd zal zijn. 

Hoofdstuk VII. Scheidsgerecht 

Partijen waren het erover eens dat er geen noodzaak bestond om, gezien 
de uitvoerige arbitrageregeling die in het Eems-Dollardverdrag van 1960 is 
vervat, voor het onderhavige verdrag een nieuwe regeling te ontwerpen. 
Bovendien werd overwogen dat het Scheidsgerecht van het Eems-Dollard-
verdrag bestaat uit een permanente voorzitter, alsmede uit vier assessoren 
die telkens voor elke afzonderlijk geschil worden benoemd. De mogelijkheid 
is derhalve steeds aanwezig om naar gelang van de aard van het geschil de 
deskundigheid van de vier assessoren te doen variëren. Onder deze 
omstandigheden is besloten dat ermee kon worden volstaan om de 
bevoegdheid van het in het Eems-Dollardverdrag voorziene Scheidsgerecht 
uit te breiden tot het onderhavige Verdrag. 

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen 

Aangezien het van belang leek te voorkomen dat te zijner tijd moeilijkheden 
zouden kunnen optreden over de heffing van omzetbelasting op de door de 
Duitsers uit te voeren werken en onderhoudswerkzaamheden, is besloten 
daaromtrent een duidelijke bepaling in het verdrag op te nemen (art. 50). 
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Een groot deel van deze activiteiten dient namelijk op betwist gebied plaats 
te vinden, terwijl ook, zoals bij voorbeeld op grond van artikel 10, Duits 
onderhoudswerk op Nederlands grondgebied is voorzien. In aanmerking 
genomen dat het hierbij steeds Duitse werkzaamheden zou betreffen, die 
voor Duitse rekening zouden worden uitgevoerd, werd het billijk geacht dat 
de desbetreffende omzetbelasting ook aan de Duitse schatkist ten goede 
zou komen. Aangezien daarbij voor wat betreft de door de Bondsrepubliek 
op Nederlands gebied uit te voeren werkzaamheden zou worden afgeweken 
van de EEG-richtlijn (77/388/EEG) van 17 mei 1977 (Pb. EG L 145) hebben 
beide partijen de getroffen regeling ter kennis gebracht van de Europese 
Commissie. Noch door de commissie, noch door de lid-staten zijn daartegen 
bezwaren naar voren gebracht. 

Slotprotocol 

Punt 2(1) 
Tijdens de onderhandelingen zijn partijen overeengekomen dat het 

opgespoten Nederlandse gedeelte van de Geiseplaat niet voor vestigingen 
van welke aard ook in aanmerking zou komen, maar duurzaam tot natuur-
gebied zou worden bestemd. Het was daarbij uiteraard niet de bedoeling 
dat aan dit karakter van natuurgebied in de toekomst op enigerlei wijze een 
argument zou kunnen worden ontleend om bezwaren te maken tegen de 
industriële ontwikkeling van het nabij gelegen Emden. Ten einde een 
dergelijke eventualiteit uitte sluiten, is besloten zulks in het slotprotocol 
vast te leggen. 

Punt 2(2) 
Deze bepaling heeft betrekking op het opgespoten gedeelte van de 

Geiseplaat dat gelegen is op gebied dat steeds onbetwist Duits territoir is 
geweest. Tijdens de laatste fase van de onderhandelingen heeft men zich 
aan Duitse zijde bereid verklaard aan dit gebied dezelfde bestemming te 
geven als zal gelden voor het Nederlandse gedeelte van de opgespoten 
Geiseplaat. 

Punt 4(1) 
Partijen waren het erover eens dat ongewenste consequenties zouden 

kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van een gebied dat dicht onder 
de Duitse kust zou liggen, onbewoond zou zijn en onder Nederlandse 
soevereiniteit zou vallen, maar dat gezien zijn geïsoleerde ligging voor de 
Nederlandse autoriteiten slechts moeilijk en in elk geval niet zonder 
tijdverlies bereikbaar zou zijn. Er zouden zich aldaar problemen op het 
terrein van strafvervolging en dergelijke kunnen voordoen, die door geen 
van beide partijen worden gewenst. Aangezien het hier een tamelijk 
gecompliceerde, maar geenszins urgente materie betreft, is afgesproken 
dat in een later stadium over dit onderwerp nadere besprekingen zullen 
plaatsvinden, ten einde in onderlinge overeenstemming de nodige maatre-
gelen te treffen. 

Punt 4(4) 
Van Duitse zijde is er sterk op aangedrongen dat - geheel los van de 

soevereiniteit over het betreffende gebied - het Land Nedersaksen voor de 
helft in de privaatrechtelijke eigendom van de grond op de Geiseplaat zou 
participeren. Hierbij dient te worden bedacht dat het de Bondsrepubliek 
bijzonder zwaar is gevallen ermee in te stemmen dat de Geiseplaat, die zo 
dicht onder de Duitse kust is gelegen, onder Nederlandse soevereiniteit zou 
komen te vallen. Omgekeerd was er Nederland veel aan gelegen deze 
soevereiniteit te verwerven. Immers, alleen op deze wijze kon een garantie 
worden verkregen dat in dit gebied nimmer industrievestiging zou kunnen 
plaatsvinden. Bovendien zou hierdoor een verdere havenuitbreiding in 
zuidelijke richting, dat wil zeggen in de Dollard, voorgoed onmogelijk 
worden. De onderhandelingen over deze kwestie zijn zeer moeilijk geweest. 
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Uiteindelijk heeft men aan Duitse zijde gemeend aan de Nederlandse wens 
te kunnen tegemoetkomen, zij het - wellicht mede uit psychologische 
overwegingen - onder voorbehoud van de genoemde bepaling inzake de 
privaatrechtelijke eigendom van de grond. Aangezien het Nederland om de 
aangegeven redenen in het bijzonder om de soevereiniteit over het 
betreffende gebied te doen was en daaraan bovendien geen andere 
bestemming dan die van natuurgebied zou worden gegeven, kon met de 
Duitse wens worden ingestemd. Ten einde een en ander te realiseren, is 
overeengekomen dat de eigendom van deze grond aan een te zijner tijd op 
te richten rechtspersoon naar Nederlands recht zal worden overgedragen, 
waarin Nederland en het Land Nedersaksen elk voor de helft zullen partici-
peren. Aangezien het nog vele jaren zal duren voor de opspuiting van het 
oostelijke gedeelte van de Geiseplaat zal zijn voltooid, kon vooralsnog met 
deze bepaling worden volstaan. Om dezelfde reden acht de regering de 
kwestie van de inrichting en het beheer van het gebied, alsmede van de 
rechtsvorm die in dit geval het meest passend zou zijn op dit ogenblik niet 
urgent. De regering stelt zich voor deze onderwerpen bij de Bondsrepubliek 
aan de orde te stellen, wanneer het verdrag in werking zal zijn getreden. 

Koninkrijkspositie 

Wat het Koninkrijk betreft zal het verdrag met bijlagen, siotprotocol en 
brieven alleen voor Nederland gelden. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
W. F. van Eekelen 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
P. Winsemius 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.L, 
P. Winsemius 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
G. J. M. Braks 

De Minister van Economische Zaken, 
G. M. V. van Aardenne 
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