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Tijdens de plenaire discussie is vooral 
gesproken over de volgende onderwer
pen: Hoe maken wij de Wetlands Con
ventie echt effectief? Welk beleid is no
dig m.b.t. aanmelding van wetlands 
voor de internationale lijst? Welke me
ningen zijn er over het voorstel voor een 
nationale lijst? Welke randvoorwaarden 
moeten gelden bij export van know
how? In hoeverre is het mogelijk de ont
wikkeling van 'nieuwe' waterrijke gebie
den te stimuleren? 

De discussie was zeer geanimeerd; 
vele kanten van deze thema's werden 
door verschillende sprekers belicht; inte
ressante suggesties werden gedaan. Uit
eindelijk tekende zich een aantal duide
lijke conclusies af, die aan het eind van 
de studiedag door dagvoorzitter ir. E. P. 
L. Hessels als volgt kort werden samen
gevat. 
1. Effectieve naleving en toepassing van 
het bestaande instrumentarium is in ver
schillende inleidingen en in de discussie 
bepleit; nieuwe instrumenten zijn niet 
noodzakelijk. Politieke wil is echter on
ontbeerlijk voor effectieve toepassing. 
Daarbij zal de bestaande informatie, die 
volop voorhanden is, optimaal moeten 
worden benut. 

Bijzondere zorg is vereist t.a.v. de 
ambtelijke coördinatie. Bij de politieke 
besluitvorming zal de informatie helder 
moeten doorkhnken. Hier ligt ook een 
taak voor het informatienetwerk binnen 
de particuliere organisaties. 

2. De gedachte is geopperd de bestaan
de instrumenten óók internationaal aan 
te scherpen, bijvoorbeeld door de Euro
pese Gemeenschappen partij te laten 
worden bij het Verdrag van Ramsar. Wij 
zullen moeten nagaan of dit inderdaad 
iets toevoegt, en zo ja, hoe dit kan wor
den geëffectueerd. Onze organisaties 
zullen dit met het Europees Milieubu
reau en deskundigen uit de ambtelijke 
sfeer nagaan. 

Het is van belang dat Nederland 
het zogenaamde Protocol van Parijs — 
dat wijziging en aanscherping van de 
Wetlands Conventie mogelijk maakt — 
ondertekent. 

Tenslotte dient Nederland spoe
dig gebieden aan te wijzen op grond van 
de EG-Vogelrichtlijn; daaronder zijn ve
le wetlands. 

3. Er bestaat overeenstemming over het 
feit dat er een geautoriseerde lijst moet 
worden opgesteld van de gebieden die in 
Nederland (en in de grensgebieden óók 
de grensoverschrijdende!) voldoen aan 
de internationaal vastgelegde criteria van 
de Conventie. De ecologische samen
hang verdient daarbij bijzondere aan
dacht. Waterrijke gebieden die niet aan 
de internationale criteria voldoen mogen 
bij het treffen van maatregelen niet wor
den vergeten. 

De lijst zal een actief, initiërend 
en vooral stimulerend beleid moeten in
luiden. 

4. Overheid en particuliere organisaties 
zullen zich intensiever moeten gaan be
zighouden met voorlichting en educatie 
niet alleen in het kader van de besluit
vorming, maar ook om de nodige mede
werking te verkrijgen om een mogelijke 
aanwijzing aanvaardbaar te maken. Op 
verschillende plaatsen en op verschillen
de niveaus zullen mensen moeten wor
den overtuigd! Dit vereist een dialoog in 
het bijzonder met de bevolking ter 
plaatse. Daarbij zal aandacht moeten 
worden besteed aan economisch gerichte 
functies zonder dat zij echter van 
doorslaggevend gewicht mogen zijn. 

5. Het scheppen van nieuwe wetlands 
dient in de besluitvorming over projec
ten die om andere redenen worden geï
nitieerd, te worden betrokken. Hierbij 
moet wel de betekenis van de uitgangssi
tuatie terdege in de beschouwing wor
den betrokken. 

6. Ook internationaal zal Nederland 
moeten uitdragen dat wetlands geen 
'waste-lands' zijn. Bij de export van wa
terbouwkundige kennis moet nadrukke
lijk rekening worden gehouden met de 
aanwezige natuurwaarden in de betrok
ken gebieden. Er moet worden gestreefd 
naar een vorm van planning waarbij zo-
wewl de natuurwaarden als de eventuele 
duurzame gebruiksmogelijkheden voor 
de mens tot hun recht komen. Een mid
del daartoe is milieu-effectrapportage. 




