
(BELGA) = De "Vlaamse Vereniging voor Gelijkberechtiging Natuurbeheer"
trekt naar Europa om het Vlaamse subsidiëringssysteem voor de aankoop van
natuurgebieden aan te vechten. Dat daardoor een bedrag van 60 tot 70 miljoen
euro als niet-gemelde staatssteun van natuurverenigingen teruggevorderd dreigt
te worden, vindt Natuurpunt, als grootste ngo die Vlaamse natuurgebieden ...

(BELGA) = De "Vlaamse Vereniging voor Gelijkberechtiging Natuurbeheer " trekt
naar Europa om het Vlaamse subsidiëringssysteem voor de aankoop van
natuurgebieden aan te vechten. Dat daardoor een bedrag van 60 tot 70 miljoen
euro als niet-gemelde staatssteun van natuurverenigingen teruggevorderd dreigt te
worden, vindt Natuurpunt, als grootste ngo die Vlaamse natuurgebieden beheert,
"niet geloofwaardig".
Het weekblad Knack verwijst deze week onder meer naar een beslissing waarbij de
Nederlandse overheid haar regeling voor de subsidiëring van de aankoop van
natuurgebieden moest aanpassen. Een belangrijk element in de uitspraak was dat
de Commissie natuurverenigingen als ondernemingen beschouwt, gezien hun
economisch belang en de omzet die ze realiseren. 
"Onze natuurgebieden staan elke dag open voor het publiek", reageert Chris
Steenwegen, directeur van Natuurpunt. "Iedereen is welkom om te kijken hoe we
onze subsidies inzetten. We laten mensen genieten van de natuur en helpen
planten en dieren om te overleven."
Natuurpunt merkt op dat ook jagers en landeigenaars gebruik kunnen maken van
het Vlaamse subsidiëringssysteem. "De kwaliteitscriteria zijn streng, maar het kan.
De jagers en landeigenaars hebben de afgelopen decennia nooit gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid. Vinden ze de kwaliteitseisen te hoog ? De (commerciële)
beperkingen te verregaand ?"
De grootste Vlaamse natuurvereniging zegt dat natuurbeheer het algemeen belang
dient, en dus geen economische zaak is, en wijst erop dat elke hectare die ze
realiseert, de overheid maar de helft kost dan ze zelf zou moeten creëren.
"Natuurpunt heeft er alle vertrouwen in dat de in het verleden verleende subsidies
legitiem en legaal zijn," klinkt het.
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