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Het IMP is een Duitse planvorm voor het beschermen van een Natura 2000-gebied. Het lijkt veel op een
Nederlands beheerplan, maar volgt een andere systematiek dan wij gewend zijn. In het IMP wordt
beschreven hoe Natura 2000-belangen en de overige belangen op gebiedsniveau met elkaar in evenwicht
kunnen worden gebracht. Het plan beschrijft verder welke maatregelen uit het oogpunt van N2000 in het
gebied genomen moeten worden.
In de Eems-Dollard ligt de grens tussen Nederland en Duitsland niet vast. Het is daarom van belang dat
Nederland en Duitsland het eens worden over de natuurdoelen, over wat de problemen zijn en dat we het
eens worden over de geschikte oplossingen.
De problemen in het estuarium zijn vooral ontstaan doordat de rivier de Eems door Duitsland heel ver is
uitgebaggerd. Dit baggeren is gedaan om het overvaren van cruiseschepen van Papenburg naar zee
mogelijk te maken.
Het IMP wordt gemaakt aan de hand van 8 vakbijdragen waarin de waarden van het gebied vanuit Natura
2000 en de verschillende overige sectoren (Kaderrichtlijn water, hoogwaterveiligheid, scheepvaart/havens,
economie, visserij, landbouw, jacht en recreatie/toerisme) worden beschreven. In de vakbijdragen worden
verder de wensen vanuit de verschillende sectoren beschreven. 7 van de 8 vakbijdragen zijn inmiddels
klaar. Aan de vakbijdrage N2000 wordt op dit moment de laatste hand gelegd.
Van elke vakbijdrage wordt een synopsis gemaakt. De synopsissen zijn samenvattingen voor de volgende
procesfase en deze zijn grotendeels klaar. Binnenkort start het Kernteam met de volgende fase: het
opstellen van de conflictanalyse. Hierin wordt in beeld gebracht waar de synergieën en conflicten zitten
tussen Natura 2000 en de andere sectoren.
Deze conflictanalyses vormen de basis voor de afstemmingsgesprekken. In deze afstemmingsgesprekken
spreken vertegenwoordigers van de voor natuur verantwoordelijke overheden en
Natuurbeschermingsorganisaties met de andere sectoren. Doel van deze gesprekken is om
overeenstemming te krijgen over de maatregelen die nodig zijn voor Natura 2000. De afstemmingsgesprekken zijn voorzien vanaf begin volgend jaar. Vanuit de ervaringen met de Weser en de Elbe schat de
Duitse projectleiding NLWKN (Niedersächsisches Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz) in dat dit ongeveer een half jaar duurt. Na de afstemmingsgesprekken volgt de fase waarin
het IMP wordt geschreven. Het Integraal Management Plan moet eind 2014 klaar zijn.
Complicerende factor in IMP-proces is het feit dat er in 2 talen gewerkt wordt. Vertalingen zijn vaak nodig
en het kost tijd voor ze beschikbaar zijn.
Voor het opstellen van het IMP zal nog een gemeenschappelijke verklaring worden ondertekend door de
Minister van Umwelt van Niedersachsen, de Staatssecretaris van Economische Zaken en de president van
de Duitse Scheepvaartdirectie. Deze verklaring is in concept klaar en wordt nu binnen Nederland bij de
ministeries van EZ en I&M besproken.
In Nederland krijgt het Integraal Management Plan ondermeer een borging in het Beheerplan Natura 2000.

