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Geachte commissieleden
Ik ben hier namens de Stichting om te pleiten voor het redden van één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland: het Schoorlse duingebied. Op 5 september jl. ontvingen wij
een brief van de Provincie waarin zij mededeelde de grootschalige bomenkap gewoon door te
zetten. Daarmee werd wederom uitgelegd wat men heeft besloten, maar hoe men tot een
dergelijk besluit is gekomen krijgen we steeds niet te horen. Geen uitleg over welke
afwegingen zijn gemaakt om af te wijken van doelstellingen die decennia lang zijn gevolgd en
waarvoor groot draagvlak bij de bevolking aanwezig was.
Omdat ons 2e gesprek met de heer Tekin pas plaats vindt op 15 november a.s., bijna 9
maanden nadat wij hier de petitie hebben overhandigd, hebben we daarover nog geen
opheldering kunnen vragen. Het lijkt door het eindeloze uitstel dat onderhandelen met de
burgers eigenlijk niet gewenst wordt.
De bomenkap is niet iets dat Natura 2000 nastreeft. Voorop staat immers het beschermen
van de huidige natuur. Met het PAS kwamen pas de grote problemen omdat ruimte voor
stikstofdepositie werd gezocht in de natuurgebieden. Wij vragen ons dan ook af welke
inzichten er toe hebben geleid om via de PAS regeling tot opruiming van onze prachtige
Schoorlse bossen over te gaan.
Dat bomenkap erg goed voldoet aan de grote vraag voor veel hout vanwege de verdubbeling
van contracten met biomassa centrales en stadsverwarming vinden wij uiterst dubieus en
daarmee lijkt de besluitvorming over bomenkap zich in een schimmig gebied te begeven.
Het verlies van zoveel bos is veel omvattender, want voor de kans op wat stikstofgevoelige
plantjes is politiek en SBB bereid honderdduizenden bezoekers en bewoners te beroven van
hun groene longen, de filters voor het fijnstof weg te nemen, en de bevolking wandelingen
door groene bossen te ontnemen waarvan onomstotelijk wetenschappelijk bewezen is dat
groen het verschil maakt voor de gezondheid. Schitterende bossen worden afgepakt en we
krijgen er niets voor terug. En het ergste is dat die plantjes het hier helemaal niet gaan doen!
De ideeën van Natura 2000 zijn al veel te oud en er is sindsdien veel te veel veranderd. De
aarde warmt op! Het klimaat wordt extremer, Nederland tekent Parijs 2015.
De verantwoording voor de aarde is een zaak waar iedereen die deze planeet bewoont
verantwoording voor moet nemen en begint in je eigen achtertuin. Dit plan van Provincie en
SBB is ronduit onverantwoord. Er is genoeg grijs duin aanwezig langs de Nederlandse kust.
Het is ondenkbaar om een schitterend natuurgebied (voorheen Staatsnatuurmonument) op te
offeren als brandhout, voor welke economische reden dan ook. Juist met de
klimaatveranderingen zijn alle bomen belangrijk omdat hun wortels de bodem bij elkaar
houden en zij de toenemende wateroverlast reguleren.
Om in deze tijd een uiterst kwetsbaar duinlandschap te creëren, dat zich ook niet meer leent
voor recreatie en dat met extreem weer wegspoelt, is zeer onverstandig te noemen.
Alstublieft, help ons door te dringen bij uw politiek. Laat ons het Schoorlse duingebied
behouden zoals het nu is.

