ONS WATER
Bergen op Zoom, 22 november 2014

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Brabantse Delta
Per e-mail

Betreft:

zijn er verschillen, kenmerk 0061

Geacht Dagelijks Bestuur,
Onder verwijzing naar het artikel onder de link
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=164592&b=gr141119
komt de vraag op: hoe zit het bij ons aan de grens met België? In hoeverre sluiten onze
(natuur)inspanningen, ambities en plannen aan bij die van onze buren en wordt met de
noodzakelijk prioriteitsstellingen daar rekening meegehouden?

In afwachting van uw handelen,
hoogachtend,

Namens de fractie Ons Water/Waterbreed
L.H. van der Kallen
17/11/2014

Groeiende frustraties over grote verschillen in
natuurbeleid in de grensstreek
Onder boeren en bewoners groeien de frustraties over de grote verschillen in het
natuurbeleid in de grensstreek met Duitsland. Nederland zet fors in op de
bescherming van bijzondere natuur. terwijl die bescherming direct over de grens
ophoudt.
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ONS WATER
Onlangs nog werd in Mander een varkenshouderij voor vele miljoenen verplaatst
omdat het bedrijf met de uitstoot van schadelijke gassen een gevaar vormde voor het
Natura 2000-gebied Springendal. Maar vrijwel tegelijkertijd werd 925 meter verderop,
net over de Duitse grens, gebouwd aan twee grote pluimveestallen die mogelijk nog
veel schadelijker zijn voor dat Springendal.
Ook elders speelt dit probleem. De komende jaren wil de provincie Overijssel
tientallen miljoenen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen investeren om het
bijzondere hoogveenmoeras weer aan het groeien te krijgen. Terwijl even verderop,
net over de grens, grote graafmachines het Duitse hoogveenmoeras afgraven en
klaar maken voor landbouwgrond.
De plaatselijke afdelingen van LTO Noord hebben het probleem aangekaart bij de
provincie. Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik heeft over de verschillen in
natuurbeleid in het grensgebied schriftelijke vragen gesteld aan de Europese
Commissie.
bron: RTV Oost, 30/10/14
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