Mevrouw Joke Schauvliege
Vlaams Minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-Laan 20 bus 1
1000 Brussel
18 mei 2017
Betreft: standpunt natuur-ngo’s Actieplan m.b.t. Europese raadszitting van 19 juni 2017

Mevrouw de minister,

We brengen u graag op de hoogte van de standpunten van WWF, Natagora en Natuurpunt over het
recente ‘Actieplan voor natuur, mensen en economie’ van de Europese Commissie. Deze staat nl. op
de agenda van de komende raadszitting op 19 juni 2017. We vragen u onze bezorgheden mee te
nemen in de voorbereiding van en tijdens deze raadszitting.
De natuur-ngo’s in Europa verwelkomen dit Actieplan dat belangrijke hiaten in de uitvoering van de
Europese natuurrichtlijnen aanpakt. Het bevat een positief engagement van de Juncker Commissie
om bedreigde habitats en soorten in Europa te redden. Van groot belang is de vernieuwde inzet om
het Natura 2000-netwerk te finaliseren en de nodige beheermaatregelen te nemen voor alle
beschermingszones.
Nu de Commissie haar plan heeft bekendgemaakt, is het aan de Europese lidstaten om hun aandeel
in de natuurbescherming op te nemen. Alleen zo wordt het Actieplan een succes. De Raadszitting in
juni is alvast een goede opportuniteit om uw volledige steun kenbaar te maken voor alle acties van
dit plan.
Tegelijkertijd zouden de Europese leefmilieuministers expliciet mogen erkennen dat de uitvoering
van enkel dit Actieplan onvoldoende zal zijn om het biodiversiteitsverlies tegen 2020 te stoppen.
Daarom vragen we de leefmilieuministers om de Commissie op te roepen om bijkomende
maatregelen te nemen zodat het Actieplan maximaal kan renderen en de Europese
biodiversiteitsdoelen gehaald worden.

In het bijzonder gaat dit over volgende complementaire maatregelen:








Pak de gebreken van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan herzie het GLB
radicaal zodat ze in overeenstemming is met de natuurdoelstellingen
Teken een nieuw kader uit dat strategisch natuurherstel mogelijk maakt in de vorm van een
Trans-Europese Groene Infrastructuur (TEN-G) zodat de connectiviteit en de veerkracht van
het Natura 2000-netwerk verbetert
Maak een uitgebreide studie naar de financiële noden om alle biodiversiteitsdoelen te
realiseren. Voorzie daarnaast een verhoogde financiering van Natura 2000 in het EU-budget,
met een verbeterde traceerbaarheid van de Natura 2000-bestedingen in de EU-budgetten.
Pak de achteruitgang van bestuivers aan door een bestuivers-initiatief te lanceren

Het is essentieel dat bovenstaande zaken opgenomen worden in de conclusies van de komende
raadszitting om er voldoende opvolging aan te kunnen geven. We zijn altijd bereid om bijkomende
informatie te verlenen in een persoonlijk gesprek.

Vriendelijke groeten,

Antoine Lebrun, Algemeen Directeur WWF-Belgique

Philippe Funcken, Directeur Natagora

Chris Steenwegen, Algemeen directeur Natuurpunt
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