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Berend Botje vangt bot
bij agent milieupolitie
LOUIS VAN KELCKHOVEN
KIEL-WINDEWEER De milieupoli-

tie legt een verzoek van Platform Berend Botje om een negen jaar oude overtreding te vervolgen, naast zich neer.
In 2008 werd op last van de provincie Groningen illegaal krabbescheer verplaatst uit het Westerdiepsterdallenkanaal tussen KielWindeweer en Wildervank. Op
deze waterplant zet de libellensoort Groene Glazenmaker haar
eitjes af. Door de plant weg te halen werd het leefgebied voor deze
zeldzame libelle vernietigd.
Henk Jaap Meijer van Platform
Berend Botje vertrouwde het op
30 juni 2008 niet en belde de milieupolitie. In afwachting maakte
Meijer foto’s. ,,Ik werd bedreigd,
moest stoppen met foto’s maken
en werd gemaand de al gemaakte
foto’s in te leveren.’’
Ondertussen arriveerde de milieuagent die de zaak in ogenschouw nam. Hij liet Meijer weten geen inzicht in de verleende
ontheffing te hebben en dat de
zaak te gecompliceerd was om
handelend op te treden. ,,Mocht
achteraf blijken dat de verplaatsing illegaal zou zijn, dan zou de
agent alsnog proces-verbaal op-

Groene glazenmaker

maken’’, aldus Meijer.
Na negen jaar procederen werd
Platform Berend Botje vorige
maand door de Raad van State in
het gelijk gesteld. De ontheffing
werd destijds op vrijdagmiddag
om vijf uur verleend en de krabbescheer werd maandagochtend
weggehaald. De ontheffing had
dus niet ter inzage gelegen en belanghebbenden konden geen bezwaar maken. Meijer: ,,De Raad
van State zegt dat dat niet kan.’’
De uitspraak van de Raad van
State is voor Meijer aanleiding
om de milieuagent nog eens aan
diens belofte te herinneren. ‘Ik
verzoek u dringend om uw toezegging om te zetten in daden en
alsnog op te treden, zoals u indertijd heeft beloofd’, mailde Meijer
hem afgelopen week. Per kerende
elektronische post laat de betreffende ambtenaar weten de mail
van Meijer helaas niet serieus te
kunnen nemen. ‘Uit die tijd zijn
mij geen gegevens meer bekend
en de toenmalige Flora- en Faunawet bestaat niet meer. Geen officier van justitie zal een dergelijke, negen jaar geleden gepleegde
overtreding, vervolgen.’
Meijer is het zo langzamerhand goed beu. ,,Waar kan ik mijn
recht nog halen? Platform Berend
Botje wordt door de Raad van State in het gelijk gesteld, de provincie moet het verloren gegane leefgebied compenseren en ons een
vergoeding en de proceskosten
betalen. Maar klop ik vervolgens
met die uitspraak in de hand op
lokaal niveau bij de amateurs
aan, dan word ik niet serieus genomen. Dat is jammer, want ik
neem hen wel serieus.’’
Bovendien merkt de agent op
dat er door hem in 2008 al proces-verbaal is opgemaakt tegen
de provincie Groningen en het
Waterschap Hunze en Aa’s ter zake verstoring van de Groene Glazenmaker. Een aanvulling hierop,
9 jaar later, lijkt hem ook weinig
zinvol.
Meer informatie staat op
www.platformberendbotje.nl

