Toespraak voorzitter op donateurbijeenkomst 22 september
De BZZB heeft weer een druk jaar achter de rug, met oude en nieuwe
onderwerpen. Centraal staat bij ons altijd: inzet voor behoud en
versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie en daarmee inzet
voor een goede leefomgeving.
Dat valt niet mee. Het lijkt wel alsof de economische crisis van de laatste
jaren een vrijbrief is om de moeizaam verworven bescherming van ons
groene en blauwe erfgoed weer teniet te doen. Natuur en milieu moeten
hun plaats weten, de vooruitgang gaat voor, zo luidt de boodschap van
de politiek in Den Haag, Middelburg en Heinkenszand. Ofwel rendement
in plaats van rentmeesterschap.
Er dreigt een toekomst waarin natuur en landschap geen deel meer
uitmaken van het Nederlandse erfgoed. Een daarmee afscheid van een
onmisbare bron van welzijn. Omdat de natuur per definitie weerloos is,
zijn organisaties als de BZZB meer dan ooit nodig. Soms tegen de
verdrukking in blijven we proberen natuur en landschap te behoeden
voor bestuurders, bouwers en bedrijven die niets willen weten van het
belang van planten, dieren en natuurschoon.
Tegen deze achtergrond nog een hartenkreet over het democratisch
gehalte van onze rechtsstaat. Te gemakkelijk wordt eraan voorbij
gegaan dat in een democratie ook de overheid is onderworpen aan het
recht. En zich dus aan wetten en regels moet houden om controleerbaar
en voorspelbaar te zijn en om de burger tegen willekeur te beschermen.
Toch wordt een aangenomen verdrag met Vlaanderen over natuurherstel
Westerschelde niet uitgevoerd door het Rijk. De provincie Zeeland zet
ineens het voortbestaan van instellingen op de tocht. De gemeente
Borsele schuift willens en wetens de wetgeving opzij om hagelkanonnen
te laten knallen. Het waterschap Scheldestromen geeft het polderpeil
voor de boeren voorrang boven snelle bestrijding van ernstige
watervervuiling.
Daar worden we niet vrolijk van. Aan de andere kant is het juist een extra
stimulans om de schouders onder onze doelstellingen te blijven zetten.
Rinus Antonisse, voorzitter BZZB.

