de voorzitter

MAP 6 onder de loep
Net voor Kerstmis werd het ontwerp voor het nieuwe Mestactieplan MAP6 in openbaar onderzoek geplaatst. Na groenlicht vanwege de Europese commissie kon die stap gezet worden door minister Schauvliege om uiteindelijk in het (vroege) voorjaar van dit jaar met de definitieve teksten te landen. Qua timing
zal het er opnieuw om spannen en haalt de minister al zeker de start van het nieuwe bemestingsseizoen
niet meer.
Milieubewegingen en bepaalde politici beweren dat MAP 6 een doorslag is van MAP 5. De voorgestelde
nieuwe maatregelen in gebiedstype 2 en 3 (bijna gelijk te stellen met focusgebied van vandaag) zijn echter
dermate verregaand en gaan over de schreef qua haalbaarheid. Degenen die het ontwerp degelijk doorgenomen hebben en enige landbouwkennis hebben, zullen dat niet ontkennen. Gedane inspanningen van
landbouwers worden ook nu nog maar mondjesmaat beloond in zones die omschreven worden als “gebiedstype 0”, maar een groot deel landbouwers wordt nog steeds bestraft omdat en ondanks ze het goed doen. Velen vergeten dat
op een landbouwbedrijf ook geld dient verdiend te worden en dat we opereren in een veel grotere economische ruimte dan enkel
Vlaanderen met een strenge milieuregelgeving. Dit wil niet zeggen dat landbouwers niet begaan zijn met een goede waterkwaliteit,
het ligt hun wel degelijk nauw aan het hart.
Het is jammer om dan te moeten vaststellen dat velen enkel nog kunnen denken in termen van repressie. Controle ja, maar de
disproportionele boetes die in het huidige systeem opgelegd worden, zijn in veel gevallen niet in overeenstemming met het tenietdoen van een eventueel financieel voordeel. Enige positieve stimulans ontbreekt. Het opdoeken van het bedrijfsadvies van de Mestbank heeft ertoe geleid dat er geen echte aanspreekpunten meer zijn bij de overheid op momenten dat je twijfelt over zaken in de
bedrijfsvoering. In de plaats is doorlichting en nog meer handhaving gekomen. Een positieve gang van zaken kun je dit niet noemen.
Je kunt bij wijze van spreken in bepaalde gebieden bijna niet meer niet boeren zonder controles en maatregelenpakketten, waar
scherper en scherper op toegezien wordt, maar zonder garantie op rechtstreekse en aantoonbare verbetering van de waterkwaliteit.
Kunstmest wordt tegenwoordig aanzien als des duivels. Toch vormt kunstmest de sluitsteen van een beredeneerde en oordeelkundige bemesting. Dierlijke mest is steeds een organisch mengsel met daarin bepaalde hoeveelheden stikstof en fosfaat, naast
nog een pak andere nuttige elementen. De stikstof in dierlijke mest komt geleidelijk vrij gedurende het groeiseizoen en dat proces
is moeilijk stuurbaar. Kunstmest is het enige middel om de tekorten nutriëntenaanbod in de gewasbehoefte in te vullen. Kunstmest
heeft bijkomend het voordeel dat er beter mee te sturen is dan dierlijke mest. Alle pijlen richten op die ene meststroom is niet netjes.
In MAP 6 staan ook maatregelen opgesomd die niet altijd praktisch werkbaar zijn: verplichte burenregeling in bepaalde gebieden
of vervroegde inzaaidatum voor vanggewassen op 15 september. Het systeem van equivalente maatregelen, een volwaardig en
werkbaar keuzemenu om iets extra te doen voor de verbetering van de waterkwaliteit, is voor ons extreem belangrijk. Dit is nu nog
onvoldoende uitgewerkt. Bij de start van MAP 6 dient er reeds een serieus pakket klaar te staan om de landbouwers te stimuleren
om te werken volgens bepaalde praktijken. Hieruit kunnen dan verder innovatieve technieken ontstaan waar de ganse sector mee
aan de slag kan gaan.
De minister heeft het bij het juiste eind wanneer ze zegt dat de goedkeuring van Europa wel degelijk van betekenis is. Dat wil zeggen
dat ook die geloven dat het ontwerp MAP 6 wel degelijk resultaatsgericht is en er nog verbetering zit aan te komen.
Alleen zal voor sommigen het glas nooit vol genoeg zijn.
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