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Arctic Peoples Alert adviseert commissie Terlouw: 

 deel kennis met inheemse Arctische bevolking 

 stop met Europees zeehondenbeleid  

 toon meer respect voor inheemse Arctische volken. 

 

De Commissie Terlouw heeft op verzoek van het Interdepartementaal Polair Overleg (IPO) 

het Nederlands Polair beleid 2007-2010 geëvalueerd. 

Net als onder meer Wereld Natuur Fonds en Greenpeace heeft Arctic Peoples Alert haar visie 

op het beleid aan de commissie gepresenteerd. In het evaluatierapport, dat begin april 2010 is 

gepubliceerd, is dit terug te vinden. In onderstaand artikel gaan we kort in op de passages in 

het rapport over inheemse Arctische volken. 

 

Zes ministeries 

Oud-minister Dr. Jan C. Terlouw 

(voorzitter), Dr. Hessel Speelman en Jan 

Huber evalueerden het Nederlands Polair 

beleid 2007-2010, op verzoek van het 

Interdepartementaal Polair Overleg. Dit 

IPO bestaat uit de zes ministeries die 

betrokken zijn bij het polaire beleid 

(Buitenlandse Zaken, Economische 

Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij, Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, VROM, en Verkeer 

&Waterstaat). 

Voor de evaluatie heeft de commissie Terlouw een groot aantal polaire stakeholders 

gesproken, in hoofdzaak poolwetenschappers, maar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke 

groeperingen waaronder Arctic Peoples Alert. 

‘Hoofdconclusie van het rapport is dat Nederland een rol moet blijven spelen in de 

poolgebieden en dat ook het Nederlands Polair Programma en de bijbehorende 

overlegstructuren moeten worden gecontinueerd. Voor de organisatie van het poolonderzoek 

worden wijzigingen aanbevolen die betrekking hebben op betere garanties voor de 

continuïteit van het onderzoek en op onder meer het evenwicht tussen 'pure' wetenschap 

enerzijds en beleidsrelevant onderzoek anderzijds’ aldus mr. dr. Jochem J.O. Wiers, voorzitter 

van de IPO. De zes betrokken ministeries bekijken in hoeverre zij de aanbevelingen van de 

Commissie Terlouw delen en of deze aanbevelingen de basis kunnen zijn voor nieuw 

beleidskader poolgebieden 2011-2015. De huidige politieke en financiële situatie zal daar ook 

invloed op hebben. 

Het nieuwe beleidskader wil men medio zomer 2010 gereed hebben. De commissie verdeelt 

de problematiek in: inheemse volkeren, toerisme, olie- en gaswinning, scheepvaart en visserij. 

Zij merkt op dat: ‘het specifieke Nederlandse beleid ten aanzien van de walvisvaart en de 

zeehondenjacht evenmin geen deel uitmaakt van het polaire beleid, maar van het 

internationale natuurbeschermingsbeleid (…). Een zorg die door velen wordt geuit is dat, 

terwijl het Arctische gebied voornamelijk door klimaatverandering snelle veranderingen op 

economisch en sociaal gebied kan verwachten, er tot nu toe voor dit gebied, in tegenstelling 



tot Antarctica, geen verdragen of institutionele regelingen zijn voor de internationale 

samenwerking. Het rechtsstelsel in het Noordpoolgebied is vrijwel uitsluitend geconcentreerd 

in de nationale jurisdicties van de aangrenzende landen. Instellingen als de Arctische Raad 

hebben geen formele bevoegdheid om de komende ontwikkelingen in goede banen te leiden.’ 

 

Wetenschappelijke data 

Het evaluatieteam formuleert het standpunt van Arctic Peoples Alert treffend als ‘…de 

beweging die zich inzet voor de belangen van de Arctische volken… vraagt aandacht voor de 

positie van Inuit, Samen en de andere volken. Onder andere vindt men dat de Nederlandse 

wetenschappers hun wetenschappelijke data met de inheemse bevolking moeten delen, 

hetgeen tot nu toe te weinig zou gebeuren. Het Europese zeehondenbeleid, dat ernstige 

nadelige gevolgen heeft voor de middelen van bestaan van de Arctische volken, is ook een 

ernstig probleem (…).De Nederlandse offshore-sector ziet grote mogelijkheden voor de 

aanwending van Nederlandse expertise en technologie bij de ontwikkeling van de olie- en 

gassector in het Noordpoolgebied, met name in Rusland, op zo’n manier dat de milieueffecten 

geminimaliseerd worden (…) Economische Zaken wil zijn verantwoordelijkheid nemen voor 

de duurzame ontwikkeling van dit kwetsbare gebied. Economische activiteiten, waarbij 

Nederlandse bedrijven betrokken zijn om hun topexpertise, vinden daar al lang plaats en 

zullen waarschijnlijk alleen maar toenemen. Dit vergroot het belang van een realistische 

aanpak in nauwe samenwerking met de Arctische landen.’ 

Arctic Peoples Alert is van mening dat de Nederlandse economische activiteiten in het 

Noordpoolgebied, zoals olie- en gaswinning in Alaska en de Russische Federatie, vrijwel 

buiten het gezichtsveld van het polaire beleid vallen. Het ministerie van Economische Zaken 

gaat zogezegd zijn eigen gang en bedrijven als Shell houden de inheemse bewoners zoet met 

aflaatjes. Het recente ongeluk in de veel warmere Golf van Mexico heeft laten zien dat 

oliemaatschappijen met hun onderaannemers veel te veel vertrouwen op techniek. Als 

gelukkig gevolg van dit ongeval wil de VS-regering de afgegeven concessies voor nieuwe 

boringen voor de kust van Alaska heroverwegen. 

 

Aanbevelingen 

‘De Nederlandse deelname als waarnemer bij de Arctische Raad is een onbetwiste en 

constante factor in het Nederlandse regeringsbeleid (…).Het hebben van een Arctisch 

onderzoeksprogramma is geen voorwaarde voor het waarnemerschap van Nederland, maar 

de Arctische Raad is, in tegenstelling tot de Consultatieve Vergadering van het Antarctisch 

Verdrag (ATCM), een instelling zonder enige formele bevoegdheden, die uitsluitend dient als 

forum waarin de Arctische landen kwesties met betrekking tot het Noordpoolgebied 

bespreken. De werkzaamheden van de Raad vinden vooral plaats in de coöperatieve 

onderzoek- en meetprogramma’s in het kader van de werkgroepen van de Raad zoals het 

Arctic Monitoring and Assessment 

Programme (AMAP) en de werkgroep Conservation of Arctic Fauna and Flora (CAFF). 

De participatie in de programma’s van de werkgroepen en het daaraan gerelateerde 

onderzoek geeft Nederland invloed op dat werk en maakt ons land tot een gewaardeerde 

gesprekspartner in de Arctische Raad. Zonder deze participatie zou het Nederlandse 

waarnemerschap in de Raad kunnen ontaarden in een puur formele exercitie. Gezien 

bovenstaande overwegingen heeft het evaluatieteam dan ook niet de mogelijkheid overwogen 

van beëindiging van het Nederlands Polair Programma. Afgezien van de onaanvaardbare 

politieke consequenties van zo’n beslissing zou deze de door jarenlange investeringen 

opgebouwde onderzoekscapaciteit en datareeksen in gevaar brengen.’ 

Het valt op dat de commissie niets in het rapport heeft opgenomen over het Nederlands 

antropologisch onderzoek in de Arctis, dat plaatsvindt. Ook niet waarom antropologische 



(IPY-) projecten niet voor financiering in aanmerking zijn gekomen. Juist onderzoek naar de 

aanpassing van inheemse Arctische volken aan de versnelde klimaatverandering zou leerzaam 

voor Nederland zijn. 

 

Werkgroep Arctica 

Wereld Natuur Fonds Nederland heeft het initiatief genomen om de Werkgroep Arctica op te 

zetten. Het is een platform voor onder meer ngo's, ministeries en bedrijfsleven, waar 

natuurlijk ook Arctic Peoples Alert aan deelneemt. Een van de eerste zaken waar dit platform 

naar gekeken heeft is de evaluatie van het Nederlands Polair beleid 2007-2010. Hierna gaat de 

werkgroep kijken naar het beleid 2011-2015 en heeft als ambitie dat, in navolging van het 

Antarctisch Verdrag, er een Arctisch Verdrag komt. 

 

Foto: Commissie Terlouw, v.l.n.r. Dr. Hessel Speelman, Dr. Jan C. Terlouw, Jan Huber en  

Ir. Vincent P.M.E. van Zeist (ministerie van Buitenlandse Zaken, beleidsmedewerker Polaire 

Zaken). Foto Arctica. 


