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Aan het College van de gemeente Westland
en de fractievoorzitters
Natuur-Westland ondersteunt het Actieplan Stikstof Zuid Holland
Op 6 november vond in Provinciale Staten een vergadering plaats over stikstof. Aan het begin van deze vergadering is het
Actieplan, dat in totaal door 37 Natuur- en Milieuorganisaties ondersteund wordt, overhandigd aan de leden van Provinciale Staten
en Gedeputeerde Staten.
Ook is er ingesproken om het belang van een gezonde natuur en een schoon milieu te benadrukken. Statenleden waren onder de
indruk van het grote aantal organisaties dat zich achter het Actieplan schaart.
In het Actieplan wordt aangegeven dat het beleid zoals dit de afgelopen decennia gevoerd is, geleid heeft tot keuzes voor economie
ten koste van natuur. Daardoor staat de natuur er nu slecht voor en is de biodiversiteit in gevaar.
Internationale wetgeving zorgt ervoor dat economische activiteiten die natuur nog verder aantasten nu nauwelijks nog mogelijk zijn.
Het is belangrijk om de natuur weer te herstellen �n de economie te verduurzamen zodat stikstofemissies structureel verlaagd
worden.
Met het Actieplan Stikstof willen de natuur- en milieuorganisaties de provincie (en gemeenten) helpen om die weg in te slaan.
Het is voor de natuur nodig om maatregelen te nemen om de stikstofcrisis op te lossen, maar ook voor mensen is dit van
levensbelang.
Stikstofverbindingen vormen een belangrijke component van luchtvervuiling. Een gezonde natuur is de basis voor een vitale
economie en voor een gezonde leefomgeving. Een economie die ten koste gaat van natuur is op niet houdbaar en ook voor mensen
schadelijk.
De organisaties benadrukken dat maatregelen niet alleen op vrijwilligheid en vrijblijvendheid mogen berusten, maar dat er werk
gemaakt moet worden van daadwerkelijke emissiereductie in plaats van juridische symptoombestrijding. Zo zal Westland haar
economische expansie, het bouwen langs de kust, en de teruggang in natuur en groen moeten heroverwegen en moeten komen met
concrete herstelplannen.
Natuur-Westland en haar partners willen graag met de gemeente en de raad hierover nadenken en samenwerken.
Natuur-Westland; 7 november 2019
Aad van Uffelen
In de bijlagen leest u meer.
https://milieufederatie.nl/nieuws/stikstofuitspraak-is-kans-voor-duurzame-economie-en-natuur/
https://milieufederatie.nl/wp-content/uploads/sites/14/2019/11/20191105-actieplan-stikstof.pdf

Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland
Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar
bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland

waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt
met de KNNV.
Contactpersoon Westland: Aad van Uffelen: aadvanuffelen@gmail.com /0174620528
Partners van Natuur-Westland zijn:

· Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
·

Stichting Duinbehoud

· Groei&Bloei Westland
· AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.
· Werkgroep Leefbos Westland
· Werkgroep bescherm de Westlandse kust
· De stichting Vogels in het Westland
· Verder is er samenwerking met: Natuur- en Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten

