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Blekers natuurwet in strijd met internationale verdragen
Das&Boom reageert vandaag op de concept Natuurwet van staatssecretaris Bleker.
Voorzitter Jaap Dirkmaat: ‘Wij dragen argumenten aan voor wakkere leden van de
Eerste Kamer en de Raad van State die dit ‘kookboek’ voor uitsterven nog kunnen
keren. Deze kwaadaardige wet tast de basis van de natuurbescherming in Nederland
aan en probeert draconische bezuinigingen op natuurbeheer te legaliseren en te
legitimeren. Rijksverantwoordelijkheid en een failliete natuurboedel worden
afgeschoven op provincies, terreinbeherende instanties kapot bezuinigd en tal van
(internationaal) beschermde planten- en diersoorten zal geen enkele bescherming
geboden worden.’
Blekers nieuwe wet zal volgens het kabinet meer evenwicht brengen tussen economie en
ecologie. Das&Boom wijst erop, dat juist omdat het evenwicht in de afgelopen eeuw zoek
geraakt is, eenzijdig ten gunste van de economie, er strenge wetten nodig zijn om de
natuur te behouden. Wereldwijd staan circa 30.000 soorten planten en dieren op uitsterven.
In ons land alleen al zijn 650 soorten bedreigd!
Bleker wil van deze 650 soorten alleen die redden die in heel Europa op uitsterven staan.
Hierdoor vallen veel dieren en planten tussen wal en schip, omdat ze nauwelijks nog enige
bescherming krijgen in de nieuwe wet.
Zo gaat Bleker zwaar bezuinigen op het beheer in natuurreservaten, tussen 40 tot 60%. Als
Staatsbosbeheer straks daardoor gedwongen wordt het maaibeheer in haar gebieden sterk te
verminderen of zelfs te staken, lopen veel orchideeën gevaar uit te sterven. Blekers wet
biedt geen enkele bescherming meer voor alle orchideeënsoorten. Met deze wet effent
Bleker volgens Das&Boom de weg voor zijn draconische bezuinigingen op het
natuurbeheer en het daarmee gepaard gaande uitsterven van soorten, zonder daar nog
juridisch op gepakt te kunnen worden. Bovendien decentraliseerde hij de uitvoering van
zijn wet naar de provincies. 'Straks mogen twaalf 'Blekertjes' - zonder landelijk overzicht verder klungelen met onze bedreigde flora en fauna!', aldus Jaap Dirkmaat.
Kijk op www.dasenboom.nl voor de reactie van Das&Boom op de concept Natuurwet.
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