Mevrouw Joke Schauvliege
Vlaams Minister van Omgeving,
natuur en landbouw
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-Laan 20 bus 1
1000 Brussel
Mechelen, 2 november 2015
Mevrouw de minister,

Met deze brief wensen we te polsen naar de positie van Vlaanderen en België met betrekking tot de
“fitness check” van de Vogel- en Habitatrichtlijn, die de Europese Commissie op dit moment uitvoert.
Zoals we in onze vorige brief van 5 augustus reeds stelden, zal de Raad van natuurministers op 16
december vergaderen over de tussentijdse evaluatie van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020.
De Europese Commissie was alvast zeer duidelijk in haar conclusies van haar eigen tussentijds
rapport: de Europese lidstaten moeten zichzelf nog meer mobiliseren om de achteruitgang van de
wilde natuur in Europa te stoppen. Bovendien is de eerste prioriteit van de Europese
Biodiversiteitsstrategie 2020 de realisatie van het Natura 2000-netwerk. De komende Raadszitting
vormt dus een opportuniteit om zich uit te spreken tegen een herziening van de Vogel- en
Habitatrichtlijn en voor een betere implementatie ervan. We hopen dat België zich ook in deze
richting zal positioneren.
We vragen u concreet er voor te ijveren dat de conclusies van de Europese Raad van 16 december
een duidelijke paragraaf bevat over het belang van de Europese natuurrichtlijnen wat
natuurbehoud betreft in Europa en over het belang om deze richtlijnen onaangeroerd te laten.
Trouwens, op 26 oktober hebben de natuurministers van 9 lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Italië,
Spanje, Polen, Slovenië, Roemenië, Kroatië en Luxemburg) een open brief gestuurd aan de Europese
Commissie met de vraag om de richtlijnen niet te openen en eerder te kiezen voor een betere
implementatie van het Natura 2000-netwerk. Ter uwer informatie vindt u die brief in bijlage.
We vragen u daarom dat ook België op haar beurt een brief aan de Europese Commissie zal
schrijven om deze oproep van 9 landen te ondersteunen en waarin Vlaanderen ook haar steun
bevestigt.
Natuur dichtbij ligt ons en de 520.000 Europeanen (waarvan 40.000 Belgen) die deelnamen aan de
publieke consultatie nauw aan het hart. De laatste Eurobarometer gaf bovendien aan dat 8 op 10

Europeanen biodiversiteitsverlies als een serieus probleem ziet.1 We vragen dan ook dat die natuur
verder behouden blijft. Dat betekent dat de Vogel- en Habitatrichtlijn niet aangepast worden, maar
wel beter en efficiënter worden geïmplementeerd. Met deze brief vragen we u om deze luide oproep
te verdedigen en kenbaar te maken bij uw gewestelijke en federale collega’s.
We zijn bereid om hierover met u of uw experts in gesprek te gaan. Onze contactgegevens vindt u
hieronder.

Met vriendelijke groeten,

Antoine Lebrun, Algemeen Directeur WWF-Belgique

Philippe Funcken, Directeur Natagora

Chris Steenwegen, Algemeen directeur Natuurpunt

Contactpersonen:
WWF – Gwendoline Viatour, 02/340.09.52, gwendoline.viatour@wwf.be
Natagora – Joëlle Huysecom, 0474/54.52.64, joelle.huysecom@natagora.be
IEW – Lionel Delvaux, 081/39.07.65, l.delvaux@iew.be
Natuurpunt – Benno Geertsma, 015/77.01.59, benno.geertsma@natuurpunt.be

Deze brief werd ook verstuurd naar de ministers Carlo Di Antonio, René Collin, Marie Christine
Marghem, en Céline Frémault
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http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL
/surveyKy/2091

