PERSBERICHT
De Stichting “Red onze Polders” verzoekt de Europese Commissie de opgestarte
inbreukprocedure te staken.
De Stichting vindt het onaanvaardbaar dat zonder deugdelijke bewijslast de
Europese Commissie zich heeft laten verleiden tot de huidige procedure en dient
derhalve de inbreuk procedure in te trekken.
Dat schrijft de Stichting “Red onze Polders” in een kritische brief aan de Europese
Commissie inzake de ingebrekestelling door de E.C. met betrekking tot natuurherstel
Westerschelde.
Dit naar aanleiding van eerdere brieven en verzoeken (zie bijgaand).
In niet mis te verstane bewoordingen en goed onderbouwd geven de dames
Flikweert en Feijter-Dekker namens hun achterban commentaar op de in gebreke
stelling van Nederland door de Europese Commissie. De dames maken kachelhout
van de argumentatie van de Commissie. Ze stellen aan de kaak dat in gebreke
stelling nergens op gebaseerd is.
• Er is geen ijkpunt en ook geen onderzoek door de Commissie. Dit is ook niet
mogelijk volgens het onlangs verschenen Deltaresrapport. Daarom kan er
geen sprake zijn van een dringende noodzaak. Derhalve heeft de Commissie
geen grondslag om Nederland in gebreke te stellen. Het indertijd tussen
Nederland en de Commissie overeengekomen pakket is wel onderdeel van de
monitoring en daarvan heeft de Commissie de resultaten die eind 2012 gereed
zullen zijn niet afgewacht.
• De Commissie praat voor haar beurt en geeft ongenuanceerd haar mening
• Geen onderbouwing door middel van eigen onderzoek, maar het volgen van
rapporten uit Nederland
• Eenzijdige benadering vanuit het gezichtspunt van natuurorganisaties.
• De Commissie gaat voorbij aan de opmerking uit de ontwikkelingsschets
2010: Realisatie van buitendijkse natuurontwikkelingsprojecten kan de
kwaliteit van het estuarium op een hoger niveau brengen, waardoor meer
robuuste natuur ontstaat: natuur die tegen een stootje kan.
• Het ecologisch rendement van ontpoldering is nooit in kaart gebracht.
(Rapport Nijpels)
• Sociale, economische, culturele, lokale en regionale factoren moeten verplicht
meegewogen worden, art.2 lid 3 Habitatrichtlijn.
• Het behalen van de instandhoudingsdoelen op redelijk korte termijn is niet
haalbaar als gevolg door intensief gebruik van de haven van Antwerpen
• De commissie plaatst ten onrechte de ingebrekestelling in het kader van het
besluit om van ontpoldering af te zien.
De Stichting “Red onze Polders” vraagt uitdrukkelijk de Commissie om te bevorderen
dat een doelendocument wordt opgesteld met objectieve en meetbare doelen met de
voorgeschreven inspraak van de bevolking, om in De Westerschelde de gewenste
natuur tot stand te brengen zonder ontpolderingen. De Stichting behoudt zich alle
rechten voor en zal alle middelen, die rechtens geoorloofd zijn gebruiken om verdere
ontpoldering in het Zeeuwse tegen houden.

