Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Aan de Staatsecretaris van Economische Zaken
Aan de Eerste en Tweede Kamercommissies Koninkrijksrelaties
Onderwerp: Brandbrief over een Δ-plan voor het redden van de koraalriffen en
de economieën in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
L.s.
Na overleg met vier ministeries heeft ondergetekende van 20 februari tot 6 maart 2017 alle
zes Caribische eilanden van het Koninkrijk bezocht en met vertegenwoordigers van de
Gouvernementen, Nationale Parken en andere Stakeholders gesproken over hun visie op en
wil tot meewerken aan een Δ-plan (deltaplan) tot het redden van de koraalriffen.
Uit een lezing tijdens het Paleissymposium over de Cariben op 6 december in Amsterdam
bleek dat het heel slecht gaat met de koraalriffen door een aantal oorzaken: eutrofiering,
erosie, overbevissing, kustontwikkeling, vervuiling, geïntroduceerde soorten en
klimaatverandering. En dat, als er niet heel snel wordt ingegrepen de koraalriffen over 15 jaar
verdwenen zullen zijn en vervangen zullen worden door mogelijk giftige algenmatten,
hetgeen desastreus zal zijn voor de lokale economieën en het welzijn van de mensen op alle
eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
In mijn gesprekken hebben alle eilanden aangegeven mee te willen doen met een Δ-plan en in
te zien dat snel handelen nu noodzakelijk is. Het gaat hierbij om drie landen en drie openbare
lichamen die elk hun eigen prioritaire problemen met hun eigen oplossingen hebben.
Bij het opzetten van dit Δ-plan spelen de volgende overwegingen een rol:
• Zeer ver terugdringen van de dodelijke bemesting van de zee is noodzakelijk,
• Door kusterosie en ondoordacht gebruik van de rivierdalen is de veiligheid van de
bevolking in het geding en daarom dient ons Deltaplan ook in de Cariben volledig
geïmplementeerd te worden,
• Klimaatverandering is ook in het Caribische gebied een grote bedreiging,
• De afvalverwerking is ver beneden het gewenste niveau en milieurampen dreigen,
• Een integraal Δ-plan moet bijdragen aan een adequaat natuur en milieubeleid,
• Het Δ-plan kan veel meer zijn dan het redden van de koralen, het moet ook voor
langere termijn de economieën redden, armoede terugdringen, onze landgenoten daar
hetzelfde veiligheidsniveau bieden als wij in het Europa hebben en het kan de basis
worden voor verbetering van de relaties binnen het Koninkrijk.
Voorgesteld wordt om in de komende regeringsverklaring een paragraaf op te nemen dat de
regering zich bewust is van de ernst van de situatie, dat men een Task Force in zal stellen om
de problemen in kaart te brengen, oplossingen aan te dragen en te implementeren en dat men
daar voldoende financiën voor beschikbaar zal stellen. (Meer details vindt u in de bijlagen.)
Hoogachtend,

Prof.Dr Han J. Lindeboom, Texel, 14 maart 2017

