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L.S.
Hierbij de ingesproken tekst namens Natuurplein de Baronie welke in heb uitgesproken tijdens de
rondetafelconferentie aangaande de 380Kv alternatieven van hedenochtend.
Namens Natuurplein de Baronie
Met vriendelijke groet
Bert van de Haar

Natuurplein de Baronie
Inspreeknotitie over de 380Kv alternatieven ingebracht tijdens de
rondetafelconferentie van 24 mrt op het Provinciehuis
Namens de gezamenlijke natuurverenigingen binnen de Baronie van Breda (en dat is veel
ruimer dan de gemeente Breda) wil ik een aantal zaken op hoofdlijnen onder de aandacht
van de besluitvormers brengen.
Uitgangspunt voor ons is dat alle varianten minimaal beoordeeld worden op het vrijwaren
van wonen en werken van de door het RIVM opgestelde stralingsnorm, en dat schade
aan de natuur zo veel als mogelijk wordt voorkomen.
Ten eerste dienen alle binnen de MER te onderzoeken aspecten voor alle varianten op
dezelfde wijze geïnventariseerd en beoordeeld te worden. Nu lijkt er door de doelbewust
extra media aandacht voor een bepaalde variant deze op een andere manier beoordeeld
te gaan worden. Het verspreiden van gekleurde informatie over een bepaalde variant is
zeker niet in het algemeen natuurbelang binnen Brabant, maar dient slechts een aantal
groeperingen die niet willen dat er een leiding langs hun woongebied komt. En daarvoor
worden oneigenlijke, onjuiste dan wel bewust onvolledige argumenten gebruikt.
Ten tweede dient ook in aanmerkingen genomen te worden dat bij bepaalde varianten er
hoogspanningsleidingen zullen verdwijnen en dat daarmee dan weer een positieve
bijdrage geleverd wordt aan leefomgeving en natuur (zgn. salderen).
Ten derde is er meer natuur dan alleen de natuur die is vastgelegd in Natura 2000,
Nationaal Natuurnetwerk Nederland en Natuurnetwerk Brabant, hetgeen ook te lezen valt
in de Rijks Natuurvisie 2014. Door alleen naar als natuur geregistreerde gebieden te
kijken wordt de beoordeling van aantasting van natuur als geheel geweld aangedaan
Ten vierde moet meegenomen worden dat door aanleg van leidingen door gebieden waar
foeragerende (weide)vogels verplaatsen een groter aantal vogel slachtoffers zal zijn te
verwachten dan in gebieden waar dit niet het geval is. De ORNIS 1%-mortaliteitsnorm
dient ook hierbij maatgevend te zijn.
Ten vijfde moet er in de planning en uitvoering voor de aanleg onvoorwaardelijk rekening
gehouden worden met de regelingen zoals vastgelegd in de Natuurwet aangaande
verstoring in het broedseizoen. En dan wordt niet bedoeld dat er ontheffing aangevraagd
kan worden.
Ten zesde moet ook in aanmerking genomen worden dat doorsnijdingen door bossen niet
altijd een verslechtering van flora en fauna aldaar behoeft te betekenen. Open plekken
en struiken kunnen veelal een bijdrage leveren aan een grotere variëteit in flora en fauna
aldaar. Vandaar ook het dunnen en vellen dat door beheerders wordt toegepast. Voor
iedere mogelijke doorsnijding zal dat dan ook onderzocht moeten worden, en niet alleen
het aantal meters dat een bos doorsneden zou worden, omdat dat niets zegt over de
aantasting van de natuur, maar alleen over de beleving van de mens.
Ten zevende zijn doorsnijdingen door een open landschap veelal storender dan langs
bestaande infra en bomen-/bosranden omdat ze altijd vanuit ieder zichtpunt zichtbaar
zullen zijn. Daarentegen zullen leidingen langs bestaande infra en bos-/bomenranden
voor delen veelal wegvallen tegen de achtergrond.

Ten achtste dient er rekening gehouden te worden, dan wel afgestemd, met de
cumulatieve effecten die de nog te plannen windmolens langs de A-16 zullen hebben voor
foeragerende en trekkende vogels.
Ten negende dient er ongeacht de gekozen variant altijd draadmarkering naar de laatste
stand van zaken aangebracht te worden op al die plekken waar ook maar enigszins van
bekend is dat daar met regelmaat vogelbewegingen plaatsvinden.
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