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Titel: Eems-Dollardmilieuprotocol  

Type: Verdrag  

Dekking: Bilateraal  

Officiële naam: Aanvullend Protocol bij het op 8 april 
1960 ondertekende Verdrag tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de 
Bondsrepubliek Duitsland tot regeling 
van de samenwerking in de 
Eemsmonding (Eems-Dollardverdrag), 
tot regeling van de samenwerking met 
betrekking tot het waterbeheer en het 
natuurbeheer in de Eemsmonding 
(Eems-Dollardmilieuprotocol); aan 
boord van „MS Warsteiner Admiral" in 
de Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl 

 

Verwijzing: Tekst van het Verdrag  

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 22/08/1996 
Datum inwerkingtreding: 01/07/1998 
Datum inwerkingtreding voor 
Nederland: 01/07/1998 

 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van BZ  

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Territoriale zee  

Kruisverwijzing: • Eems-Dollardverdrag  

• Westereems Verdrag 
 

• Aanvullende Overeenkomst bij het 
op 8 april 1960 voor het Koninkrijk 
der Nederlanden en de 
Bondsrepubliek Duitsland 
ondertekende Verdrag tot regeling 
van de samenwerking in de 
Eemsmonding (Eems-
Dollardverdrag), met Slotprotocol 
en briefwisseling 

• Overeenkomst tot wijziging van het 
Verdrag van 8 april 1960 tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en de 
Bondsrepubliek Duitsland tot 
regeling van de samenwerking in 
de Eemsmonding (Eems-
Dollardverdrag) 

• Overeenkomst tussen de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland inzake 
een scheepvaartreglement voor de 
Eemsmonding 

 

Uitvoerende 
wetgeving: 

  

Trefwoorden: • natuur en ecologie; 

• milieu/verontreiniging; 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0005276/


 
Essentie: 
 
Het Eems-Dollard Verdrag ziet slechts in beperkte mate op natuur- en milieu bescherming. Deze materie 
was uitputtender geregeld in het 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) uit 1984. Nadat met Duitsland in 1991 
was overeengekomen niet langer te streven naar inwerkingtreding van dit verdrag, bleef de wens 
bestaan om op deze terreinen tot een regeling te komen. Het feit dat er geen overeenstemming bestaat 
over het verloop van de grens maakte een specifieke regeling wenselijk, teneinde afspraken met 
betrekking tot water- en natuurbeheer ook daadwerkelijk te kunnen effectueren. Hieraan is uitvoering 
gegeven middels het Eems-Dollardmilieuprotocol. Er is gekozen voor de vorm van een Aanvullend 
Protocol bij het Eems-Dollardverdrag in plaats van een zelfstandig verdrag op aandringen van 
Nederland. De voorziene samenwerking op het gebied van water- en natuurbeheer vult lacunes op in 
het Eems-Dollardverdrag en sluit zo nauw aan op dit verdrag. 
 
Artikel 1 van het Eems-Dollardmilieuprotocol geeft aan welke principes van natuur- en milieubeheer 
leidend zijn bij de uitvoering van het protocol, waaronder het principe van voorzorg, het principe van 
preventie, het principe „de vervuiler betaalt, het „standstill”-principe, de zorg voor duurzame 
ontwikkeling, het toepassen van beste bestaande technieken en van de beste milieupraktijk en het 
principe van het niet verschuiven van milieubelasting naar andere milieucompartimenten. Deze 
principes zijn ook thans nog leidend binnen het internationale natuur- en milieu recht. Artikel 2 bepaalt 
dat de samenwerking plaats vindt in het kader van de krachtens artikel 64 van het Eems-Dollardverdrag 
ingestelde Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie. Artikel 4 van het protocol geeft de 
doeleinden aan waar de partijen in het bijzonder naar streven: 
 

• de waterkwaliteit en de natuur in de Eemsmonding te behouden en te verbeteren; 

• de kwaliteit van de sedimenten zodanig te verbeteren dat het ecosysteem geen schade ondervindt, 
en de dynamiek van de Eemsmonding te behouden; 

• de ecologische functies in de Eemsmonding met het oog op de ecologische eenheid van 
watersysteem en buitendijkse gebieden te behouden, te herstellen en te verbeteren; en 

• in het kustgebied de natuurlijke of min of meer natuurlijke vegetatie zoals kwelders en brakke 
rietlanden, alsmede de droogvallende platen inclusief de zeegrasvelden in het Eems-Dollard gebied 
te beschermen en te onderhouden. 

 
Artikel 5 bevat verplichtingen tot samenwerking in relatie tot de verwezenlijking van de bovenstaande 
doelstellingen. Artikel 6 ziet op de aanwijzing van beschermde gebieden en de maatregelen die in 
dergelijke gebieden kunnen worden genomen. 
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