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RvS stelt Berend Botje
opnieuw in het gelijk
LOUIS VAN KELCKHOVEN

KIEL-WINDEWEER Het Rijk moet het

verlies aan habitat van de Groene
Glazenmaker in het Westerdiepsterdallenkanaal
compenseren,
Platform Berend Botje een vergoeding betalen én de proceskosten.

Dat heeft de Raad van State (RvS) deze week geoordeeld in een juridisch
gevecht dat al negen jaar duurt. Platform Berend Botje trekt daarin ten
strijde tegen de provincie Groningen en de rijksdienst die de schade
aan het leefgebied moet herstellen.
Onder regie van de provincie
werd in 2008 begonnen met de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal tussen Kiel-Windeweer en Wil-

dervank. Daarbij ging biotoop van
de krabbenscheer, een waterplant
waarop de Groene Glazenmaker
(een zeldzame libellensoort) haar eitjes legt, verloren.
De aanleg van het kanaal, onderdeel van het project Van Turfvaart
naar Toervaart, kostte 7,4 miljoen
euro. Een deel van het kanaal opnieuw geschikt maken voor waterplant en libelle kost volgens de provincie, die dit moet betalen, 7,2 miljoen euro.
Berend Botje zegt dat de provincie
deze kosten onnodig hoog inschat,
maar al zou het goedkoper kunnen,
de Raad van State blijft dat te duur
vinden. Er moet buiten het Westerdiepsterdallenkanaal, maar wel in
de Veenkoloniën, naar een nieuwe

plek voor krabbenscheer en Groene
Glazenmaker worden gezocht. Daar
is Berend Botje nu mee bezig.
Om Platform Berend Botje tegemoet te komen, stelde de provincie
enige tijd geleden financiële steun
voor aan Het Groninger Landschap.
Die beheert een gebied in de Lettelberterpetten in het Westerkwartier,
waar ook een populatie krabbenscheer en Groene Glazenmakers
voorkomt. Het argument dat dit te
ver van de vernielde locatie ligt,
wordt door de RvS onderschreven.
Omdat het allemaal zo lang duurt
(iets dergelijks zou redelijkerwijs in
vijf jaar moeten worden afgehandeld) moet het Rijk Berend Botje
2000 euro betalen. Het Rijk betaalt
ook de proceskosten (2431 euro).

