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Geachte gemeenteraad, 

Onlangs ontving u een door de gemeenteraad van Reimerswaal aangenomen motie, 
ingediend door de fractie van de Christen Unie. In deze motie worden gemeenteraden, 
Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het Nederlandse Kabinet opgeroepen subsidies, 
aan met name Vogelbescherming Nederland, op te schorten. Het staat de gemeenteraad 
van Reimerswaal vanzelfsprekend vrij zo'n oproep te doen, maar door de onjuiste en 
tendentieuze argumenten zien wij ons genoodzaakt hiertegen weerwoord te bieden. 

De motie gaat er van uit dat Vogelbescherming overheidssubsidies zou ontvangen. 
Vogelbescherming is een onafhankelijke vereniging met ruim 140.000 leden. Wij ontvangen 
geen overheidssteun, omdat we onze onafhankelijke positie willen bewaren. In tegenstelling 
tot wat gesuggereerd wordt met de term 'de groene leugen' werken wij sciencebased, wat wil 
zeggen dat we kennis gebruiken die afkomstig is van externe, onafhankelijke 
wetenschappers. Onze onafhankelijkheid laat overigens onverlet dat wij veel en graag met 
de overheid samenwerken om gezamenlijk vogels en natuur te beschermen. 

De motie stelt dat wij geen middel zouden schuwen om de 'complete schelpdiersector' in zijn 
voortbestaan te bedreigen. Op geen enkele manier is ons doel gericht tegen de 
schelpdiersector. Onze maatschappelijke taak is het opkomen voor de bescherming van 
vogels. Daarbij richten we ons in eerste instantie op bedreigde vogels en op gebieden die 
cruciaal zijn voor vogels waarvan de Waddenzee de belangrijkste is. De intensieve 
bodemberoerende mosselzaad visserij vormt een groot risico voor het herstel van de natuur 
Waddenzee. De natuur in deze cruciale schakel in het voorbestaan van miljoenen 
trekvogels, staat er slecht voor. Alle van schelpdieren afhankelijke vogels zijn de afgelopen 
jaren in aantal afgenomen. Tegen deze achtergrond twijfelden wij of het door de overheid 
gehanteerde vergunningenbeleid voor mosselvisserij in de Waddenzee niet strijdig is met 
nationaal en internationaal afgesproken natuurbeschermingsbeleid. Nadat we voor onze 
zorgen bij overheid en sector onvoldoende gehoor vonden, hebben we die onderbouwde 
twijfels voorgelegd aan de Raad van State. De Raad van State oordeelde in het geval van de 
voorjaarsvisserij 2006 dat de vergunning ten onrechte was verstrekt. Over de andere 
aspecten van de mosselcultuur in de Waddenzee, waaronder de najaarsvisserij, zal de Raad 
van State nog een uitspraak doen. . 
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Vogelbescherming Nederland is Partner van BirdLife International, wereldwijd actief voor vogels en natuur 

http://www.vogeibescherming.nl


Het is ons inziens een kern van onze rechtstaat dat overheidsmaatregelen getoetst kunnen 
worden door de rechter. In de uitzonderlijke gevallen dat wij een vergunning aanvechten 
doen wij dit overigens altijd op basis van wetenschappelijk goed onderbouwde ecologische 
argumenten. 
Wij zijn ons er van bewust dat het intrekken van de onterecht door de overheid verstrekte 
vergunning tot veel onrust in de sector heeft geleid. Binnen onze mogelijkheden dragen wij 
graag actief bij aan een deëscalatie van het conflict. 

Een tweede verwijt richt zich op 'ontpolderen'. De motie doelt hierbij op de mogelijke 
ontpoldering van enkele gebieden langs de Westerschelde. Vogelbescherming is niet 
zomaar voor ontpolderen. Vogelbescherming komt op voor het natuurherstel langs de 
Westerschelde. Wij zijn met andere organisaties, maatschappelijke sectoren en overheden 
jarenlang betrokken geweest bij een proces dat uiteindelijk heeft geleid tot verdragen tussen 
Nederland en Vlaanderen waarin onder andere is vastgelegd dat er langs de Westerschelde 
600 hectare getijde natuur bij komt, 0,4 % van het landbouwareaal van Zeeland. Een 
afspraak waar ook de provincie Zeeland zich in kon vinden. Het ministerie van LNV heeft zelf 
gezegd dat ontpolderen de meest effectieve ecologische oplossing is voor de problemen in 
de Westerschelde. Vanuit het belang voor vogels en natuur, maar ook veiligheid, is 
Vogelbescherming van mening dat deze, zeer bescheiden, afspraken in het verdrag naar 
behoren moeten worden uitgevoerd en niet opnieuw ter discussie moeten worden gesteld. 

Wij verzoeken u de motie van de gemeente Reimerswaal met bovenstaande kanttekeningen 
te lezen. 

Hoogachtend 

Fred Wouters 
Directeur 


