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Rechter dwingt Staat ecologische verbindingzones
korenwolf te herstellen
Vandaag deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak over de korenwolf. Bij
de zitting twee weken geleden bleek al dat staatssecretaris Bleker op de meeste punten
de Stichting Das&Boom gelijk gaf en werden in feite de meeste eisen ingewilligd.
De rechter constateert met Das&Boom én de staatssecretaris dat het fokprogramma de
komende jaren gewoon doorgaat. En ook al denkt de rechter met de staatssecretaris dat het
onderzoek op een lager pitje kan, de monitoring gewoon wel gewoon doorgaan. De boeren
van de bestaande en nog uit te breiden leefgebieden van de korenwolf worden betaald,
ongeacht de moeizame onderhandelingen tussen Rijk en provincie over decentralisatie van
het natuurbeleid. Desnoods zal het Rijk alles zelf betalen.
De twee voornaamste punten van geschil die toen nog overbleven betroffen de ecologische
verbindingszones en nieuw beschermingsplan 2011-2015 voor de hamster.
De ecologische verbindingszones waren geschrapt bij de bezuinigingen van 2011 (50
hectare), maar moeten dus nu van de rechter in ere worden hersteld, zoals ze er in 2010 bij
lagen. De eis van Das&Boom voor een nieuw beschermingsplan werd door de rechter van de
hand gewezen. Volgens de rechter weet de staatssecretaris meer dan voldoende wat hem te
doen staat om de korenwolf voor de toekomst te behouden. Waar het nu op aankomt is dat
alle plannen worden uitgevoerd.
Das&Boom voorzitter Dirkmaat is dik tevreden met deze uitspraak: ‘Eigenlijk hebben we
tijdens de zitting en daarna op alle punten gelijk gekregen, ofschoon ik vrees dat - gezien de
staat van dienst van deze staatssecretaris - juridische dreiging bij voortduring nodig blijft om
hem aan verplichtingen te houden. Ook dit vreemde ‘bakzeil halen’ van de landsadvocaat
tijdens de rechtszaak kan niet los gezien worden van onze juridische dreiging’. Voorts denkt
Dirkmaat nu aangetoond te hebben dat ecologische verbindingen bittere noodzaak zijn voor
het voortbestaan van dieren- en plantsoorten. Dit in tegenstelling tot wat de staatssecretaris
tot nu toe beweert.
-----------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Van Gelderen, telefoonnummer
024 - 684 22 94 / 06 - 46 59 31 40.

