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Komt er in de komende maanden nog een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (‘betonstop’), of
kijken we verder toe hoe onze open ruimte ingenomen wordt?



Krijgen we straks een volwaardige minister van natuur en leefmilieu of blijft het een
aanhangsel van landbouw?



Rewilding in Vlaamse context (N-depositie, VER-factoren, ...): 1000ha is, los van deze
problemen, factor 10 tot 100 te klein voor echt natuurlijke proces en dyn



Rode lijstsoorten kunnen in Vlaanderen bejaagd worden cf. Patrijs. Waarom werkt
bedreigingsstatus niet door en wordt eraan gedacht dit te formaliseren?



Wat met de handhaving van de huidige soortenbeschermingswetgeving? Is die voldoende?
Denkt men ook na om die beter uit te bouwen? (Meer mensen)



Draagvlak is mooi, maar een snelheidsduivel rem je meer af met een flitspaal dan met een
vriendelijke babbel.



Moeten we terughalen wat verloren is of alle budgetten inzetten op wat er nog is?



Natuur natuur laten zijn, maar wat met situaties zoals in Nederland waar dan 1000en herten
sneuvelen door de kogel omdat de natuur het niet aan kon?



Zijn er cijfers over de effectiviteit van sbp's (soortenbeschermingsprogramma’s) op
populatieniveau?



Hoe kan ervoor gezorgd worden dat SBP duurzaam zijn? Dat het budget dat nu geïnvesteerd
wordt in soorten ook na de termijn van 5 jaar mag blijven renderen?



We spreken over ecoducten, etc om versnippering op te lossen. Maar welke rol speelt
ruimtelijke planning hierbij?



Zal het Vlaamse ontsnipperingsplan voornamelijk gebaseerd zijn op opportuniteiten of
eerder op een visie van te verbinden natuur/soorten.?



De leegloop van rurale gebieden en dus het verlaten van extensieve landbouwgebieden
maakt plaats voor verbossing. Hoe staat ARK tegenover graslandsoorten?



N-VA: is een 'realistische' aanpak om meer ambitieuze maatregelen die door de meeste
Europese landen gesteund werden op de COP te blokkeren tvv de industrie?



Als je huis in brand staat, is half blussen geen optie. @politiek: vereisen dramatische
condities geen drastische maatregelen ipv aanmodderen?



Samenleven met wilde dieren, rewilding en BRV zijn gelinkt via het ontsnipperen van het
ruimtegebruik. Opheffen van enclaves enz... Hoe ziet het panel dat?



Wat gaan jullie doen om het draagvlak rond bescherming van natuur te vergroten? Nu is er
nog te weinig draagvlak.



Als er voor 1500 soorten een SBP zou moeten opgemaakt worden, is dan geen veel
proactiever in plaats van een reactief beleid nodig?



Vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen... is er voor SBPs een inhaalslag nodig voor
ongewervelden?



Rewilding lijkt enkel om grote grazers en hun predatoren te gaan. Is in deze beweging wel
voldoende aandacht voor de rest van de voedselketen?



Hoe vermijd je dat tijdelijke natuur een ecologische val wordt?



Is de overheid de enige die verantwoordelijk is om ecologische vallen te vermijden bij
tijdelijke natuur?



Hoe denken de heren politici over adaptatie aan klimaatverandering?

