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Wetlandsconferentie
in Groningen
Van 7-12 mei jl. is in Groningen een conferentie gehouden van de partijen bij het in
1971 in Ramsar (Iran) gesloten Wetlands Verdrag. De conferentie is aanleiding geweest voor diverse activiteiten van de particuliere natuur- en milieubescherming; de
publikatie van een wetlandsbrochure in een Nederlandse en Engelse versie, de organisatie van een studiedag en een tentoonstelling en de verzorging van twee avondprogramma's tijdens de conferentie in Groningen.
Van de 35 partijen bij het Wetlands Verdrag waren er 32 in Groningen aanwezig,
waaronder vele Europese landen, USSR, Canada en enkele Afrikaanse landen. Voorts
waren 20 landen als waarnemer (potentiële verdragspartijen) vertegenwoordigd,
waaronder China, VS en een aantal ontwikkelingslanden. Drie van de waarnemers
hebben in Groningen aangekondigd binnenkort te zullen toetreden tot het Verdrag.
Van de internationale particuliere natuurbeschermingsorganisaties waren aanwezig
International Waterfowl Research Bureau (IWRB), International Council for Bird
Preservation (ICBP), Europees Milieu Bureau (EEB), Internationaal Waddencommité en Trekvogelcomité. De conferentie heeft de nodige publiciteit gekregen onder
meer door de aankondiging van minister Braks dat de Waddenzee is aangemeld voor
plaatsing op de Verdragslijst en dat voorbereidingen hiervoor zijn getroffen m.b.t.
Oosterschelde, Markiezaatsmeer, Oostvaardersplassen en Zwanenwater. Commissaris
van de Koningin H. J. L. Vonhoff sprak de vurige wens uit dat het Markermeer niet
zal worden ingepolderd. Mede door de intensieve lobby van de (inter)nationale particuliere natuurbeschermings- en milieuorganisaties is bij de slotzitting door de conferentie een aantal resoluties aanvaard die een goede basis vormen voor een actief
wetlandsbeleid. Zo is door de conferentie de stellige verwachting uitgesproken dat
Nederland bij de belangenafweging t.a.v. een definitief besluit over de toekomst
van het Markermeer volledig rekening zal houden met het internationaal belang als
wetland. Voorts zijn de Bondsrepubliek Duitsland en Denemarken opgeroepen om
het Nederlandse voorbeeld te volgen en ook hun onderdelen van het internationale
waddengebied aan te melden voor de Verdragslijst. Ook is er een pleidooi gehouden
voor het opstellen van nationale lijsten waarop alle wetlands zijn vermeld en is versterking van de rol van de particuliere natuurbescherming bepleit. De particuliere
natuur- en milieubeschermingsorganisaties zien in de resultaten van de conferentie
in Groningen een duidelijke ondersteuning van hun ideeën en concluderen dat de
Nederlandse regering een actiever wetlandsbeleid zal moeten voeren dan tot dusver
is gebeurd.
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