Verstuurd op 2 juni aan alle Tweede Kamer leden
Geachte Tweede Kamerleden,
Minister neemt maatschappelijke onrust Bomenkap niet weg!
Uit alle kamerstukken van de Minister komt naar voren dat zij niet van
plan is om de kaalkap van 0.5 hectare op te geven. Zij lijkt daarmee meer
de commerciële kant van Staatsbosbeheer te kiezen dan die van
natuurbeschermers. Een kwalijke zaak. In haar verklaring dat dit nodig is
voor de biodiversiteit geeft ze duidelijk aan dat de kreet “biodiversiteit”
een holle frase is geworden en als kreet misbruikt wordt als alibi om
bomen-en bossenkap te plegen.
Enerzijds wordt er in de Bossenstrategie gesproken over maatwerk, maar
anderzijds worden stukken van 0.5 hectare rucksichtslos gekapt inclusief
bodemvernieling, biodiversiteit vernieling en bosvernieling. Waar het
maatwerk zich in een Bossenstrategie dan op moet richten is een raadsel.
Onder het bewind van Minister Schouten heeft de Nederlandse Natuur al
veel schade opgelopen en zal nog onnoemelijk veel schade oplopen.
Ze mag dan, bijna trots, constateren dat "voor vrijwel alle voorstellen uit
de initiatiefnota geldt dat deze ofwel zijn meegenomen in de ambities en
doelen van de Bossenstrategie ofwel al in uitvoering zijn", dit had echter
nooit mogen gebeuren zonder dat de Bossenstrategie in alle onderdelen
compleet en volledig was, alle partijen gehoord waren en in zijn geheel
degelijk geëvalueerd. Opvallend is nog steeds het gemis van een goede
bossen-en bomenbescherming en plan van aanpak voor een goede
bosbouw, aanwas-voorraad en hoe, of en waar uit te dunnen en niet zoals
nu gebeurt, uit te roeien! Als generaties na ons over bossen willen
beschikken, (maar wij willen dat ook nog graag!) dan is het hard nodig
dat de 0.5 hectare kaalkap hier en nu Stopt!
De haast van Minister Schouten om toch vooral te kappen, zo snel
mogelijk en zo goedkoop mogelijk valt niet te rijmen in deze tijd. Een pas
op de plaats is hard nodig, bomen kun je altijd toch nog kappen? Nu de
PAS maatregelen ineens GAS maatregelen heten lijkt het me beter eerst
maar eens goed te onderzoeken of er niet gewoon PAS maatregelen
genomen worden in onze weinige natuur om vergunningen uit te geven.
Wij rekenen op u!
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