Provincie N.-Brabant gaat illegale uitbreidingen veehouderij legaliseren!

Europese bescherming vanaf 1994
De Peel is Europees beschermd volgens de Habitatrichtlijn (Hr).
Volgens de Raad van State (RvS) geldt voor Hr-gebieden de vergunningplicht volgens de
Natuurbeschermingswet (Nb-wet) voor uitbreiding van veehouderijbedrijven vanaf
december 2004.
Door beroepen van Werkgroep Behoud de Peel heeft de RvS uitgesproken dat voor de Hrgebieden die eerder al door Europa waren aangewezen volgens de Vogelrichtlijn (Vr) niet
2004, maar juni 1994 geldt als ingangsdatum van de vergunningplicht .
Nederlandse vergunningplicht is opgeheven
Voor de Nederlandse 'Beschermde Natuurmonumenten' gold de vergunningplicht al veel
langer: vanaf 1976 voor de Mariapeel, 1980 voor de Deurnese Peel en 1990 voor de
Groote Peel.
Vele tientallen bedrijven hebben om te kunnen uitbreiden een Nb-wetvergunning
gevraagd. Bij uitbreidingen boven een bepaalde waarde van de stikstofneerslag moesten
er dan elders vergunningen van stoppende bedrijven worden ingetrokken ('salderen').
De vorige regering heeft echter gesteld dat deze Nederlandse wetgeving niet meer geldt
nadat een natuurgebied definitief is aangewezen als Europees Hr-gebied.
Dan geldt de vergunningplicht vanaf december 2004 en voor Vr-gebieden vanaf juni 1994.
Onderzoek beschermde vogels en legalisatie veehouderij
De Nederlandse vergunningplicht en ook die volgens de Vr is door het ministerie en de
provincie niet of nauwelijks gehandhaafd. Rondom de Peel hebben veel veehouderijen bij
uitbreidingen wel een vergunning gevraagd, omdat WBdP daarop lette. Rondom andere
natuurgebieden zijn er veel uitbreidingen zonder vergunning gedaan.
Daarom heeft de provincie recent door bureau Alterra laten onderzoeken of de vogels die
volgens de Vr beschermd zijn, sinds 1994 al of niet achteruit zijn gegaan als gevolg van de
hoge stikstofneerslag afkomstig uit de veehouderij. Voor onder andere de Peel blijkt dat
niet het geval te zijn. Dat heeft volgens Alterra te maken met het feit dat er steeds beheer
is gepleegd: bomen zagen, knippen, begrazen, etc., om te voorkomen dat het (half) open
landschap waar de vogels aan gebonden zijn dichtgroeide.

Met dat onderzoek in de hand is de provincie nu van plan om alle veehouderijen die
tussen juni 1994 en december 2004 zonder Nb-wetvergunning hebben uitgebreid te
legaliseren.
Schandalig!:
Dat de betreffende vogels in de Peel niet achteruit zijn gegaan, is alleen maar omdat
onder andere WBdP sinds 1980 alsmaar gezaagd en geknipt heeft. Anders was de Peel
helemaal dichtgegroeid en zouden de vogels verdwenen zijn.
Als iemand een ernstige ziekte heeft en alleen maar met zeer intensieve, ingrijpende
behandelingen kan overleven, dan wordt toch ook niet gesteld dat de ziekte geen invloed
heeft?
Mede als gevolg van de veel te hoge stikstofneerslag groeit de Peel zo snel dicht met
bomen dat het met beheer bijna niet bij te houden is. Dat beheer betekent bovendien altijd
ingrepen met negatieve gevolgen voor het gebied, zeker als dat machinaal gebeurt
(beschadiging van het veen) in plaats van handmatig zoals WBdP het doet.
Als de Peel 's zomers natter wordt -en dat is wel de bedoeling- dan wordt dat beheer
alleen nog maar lastiger uitvoerbaar.
De overheid is van plan om de stikstofuitstoot uit de veehouderij door technische
maatregelen te verminderen. Volgens de onderzoeken wordt daarmee de stikstofneerslag
op de Peel in 2020 zo'n 30% verminderd. Daarmee blijft het dan echter nog 400% hoger
dan een hoogveen kan verdragen!
De redenatie van de provincie dat er gelegaliseerd kan worden, omdat de Vr-vogels het
dankzij het beheer hebben overleefd, is dus vanwege meerdere redenen niet juist.
Schending Europese regels
Daar komt nog bij: de stelling van de RvS dat voor Hr-gebieden december 2004 geldt als
ingangsdatum van de vergunningplicht, is ons inziens onjuist. Dat is de datum dat de Hrgebieden door Europa na de aanmelding op de 'communautaire lijst' zijn geplaatst, een
soort voorlopige aanwijzing. Er is echter jurisprudentie van het Europese Hof dat de
beschermingsplicht al ingaat vanaf het moment van aanmelden door de lidstaat. Voor
diverse Hr-gebieden, zoals de Peel, is dat eind 1996 al gebeurd.
Als de provincie inderdaad veehouderijen gaat legaliseren, wordt dat de zoveelste keer dat
de overheid de Europese beschermingsregels negeert. WBdP zal daar zeker bezwaar en
beroep tegen instellen en zo nodig een klacht indienen bij de Europese Commissie.

