Leden van de Provinciale Staten met een Hart voor Natuur
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Geachte Leden,
Binnenkort zult u als lid van de Provinciale Staten een besluit moeten nemen over het al dan niet
tekenen van het onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur met het Rijk. Vele argumenten
zullen daarbij een rol spelen. Het schrijnende gebrek aan financiën dat wordt geboden én het feit
dat u als provincie geen ondersteuning meer krijgt om aanvullend beleid te maken, zouden al meer
dan voldoende moeten zijn om 'Nee' te zeggen. Wellicht heeft u de afweging reeds gemaakt en bent
u net als wij tot de slotsom gekomen dat akkoord gaan met het voorliggende voorstel
onaanvaardbaar is. Dat zou heel mooi zijn!
In het geval dat u nog twijfelt, wil Soortenbescherming Nederland u graag langs deze weg extra
argumenten geven waarom u het akkoord niet moet steunen. Uiteraard gaat onze aandacht vooral
uit naar de gevolgen van het nu voorliggende akkoord voor de flora en fauna in Nederland. Die
zullen namelijk zeer aanzienlijk zijn en komen bovenop de meer dan ernstige gevolgen van het
nieuwe Rijksbeleid voor onze natuur. Met een stapeling van maatregelen die sterk negatief
uitpakken voor onze flora en fauna kan niemand meer zeggen dat ons land serieus werk maakt van
de bescherming van natuur. En u zult, als eerstaangewezen partij met verantwoordelijkheid voor
een goed beheer van planten en dieren, die taak niet goed kunnen uitvoeren. De al sterk verarmde
natuur van Nederland zal nog verder achteruit gaan. Dat is vooral voor de natuur zelf een hele
slechte zaak maar ook, in het licht van de door Nederland aangegane internationale verplichtingen,
onaanvaardbaar.
Het bestuursakkoord is volstrekt onvoldoende om onze bedreigde flora en fauna op zodanige wijze
te beheren dat hun verspreiding en hun aantallen niet nog verder achteruit gaan. Dat geldt in de
eerste plaats voor de natuurgebieden zelf, waar het merendeel van de bedreigde soorten nog
voorkomt en waarvoor in dit akkoord volstrekt ontoereikende middelen voor efficiënt en effectief
beheer worden aangereikt. Maar het geldt zeker ook voor de gebieden daarbuiten, waar zo'n 40%
van de bedreigde soorten planten en dieren voorkomt die dus niet profiteren van de EHS.
De leefgebiedenbenadering, die in 2008 juist voor bedreigde soorten is ontworpen in een
gezamenlijk traject van Rijk, provincies, terreinbeheerders en soortenbeschermers, komt met dit
akkoord volledig tot stilstand. Het Rijk maakt er immers al geen woorden meer aan vuil. U staat er
voor aan de lat. U kunt dat in principe ook, zoals veel projecten in de afgelopen jaren hebben laten
zien, mits er middelen én beleidsruimte worden geboden. En die ontbreken ten enen male.
Uit vele onderzoeken is gebleken dat gezonde, goed ontwikkelde ecosystemen van grote waarde zijn
voor welzijn (gezondheid, rust, recreatie) en zeker ook voor de lokale en regionale economie. Voor
u als provincie bieden natuurgebieden en landschap tezamen met de daarbij behorende flora en
fauna volop kansen voor de versterking en verdere ontwikkeling van de lokale en regionale
economie.

Enkele maanden geleden stond in een uitgave van Economisch Statistische Berichten (met
voorwoord van staatssecretaris H. Bleker) dat bij 2000 bedrijven in de Veluwe-regio een bedrag van
450 miljoen euro inkomsten wordt toegerekend aan de daar aanwezige flora en fauna. Ook werd
berekend dat voor één procent meer natuur in een gemeente, een gemiddeld huishouden bereid is
700 euro extra per woning te betalen. Een investering in deze kwaliteiten is dus goed voor de
economie. Dit bestuursakkoord is een regelrechte aanval op die kwaliteit en dus ook op de
economische waarde van de natuur in uw provincie. Ook om die reden is het niet voorstelbaar
waarom u dit akkoord zou moeten steunen.
U wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het nationale natuurbeleid. Met dit akkoord zult u
een onmogelijke taak krijgen. Stem voor een duurzame toekomst en NIET voor dit akkoord.
Wij zijn graag bereid u nadere informatie te geven. U kunt daartoe contact opnemen met
ondergetekende (tel. 06-54780031) of met Henk de Vries (06-12616561).
Met vriendelijke groeten,
SOORTENBESCHERMING NEDERLAND

Rob van Westrienen
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