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MAP 6: de ultieme stok
Toen het nieuwe Mestdecreet net voor de verkiezingen goedgekeurd werd was het al duidelijk: door alle
extra maatregelen wordt MAP 6 de nieuwe stok om de Vlaamse land- en tuinbouwer te slaan. Ondanks
alle inspanningen die we geleverd hebben om de redelijkheid te bewaren bij het uitschrijven was er geen
houden meer aan bij een aantal leden van de uittredende regering. Mee gestuurd door persoonlijke overtuigingen van medewerkers en bepaalde ambtenaren moest ten koste van alles en iedereen een vlijmscherp
mestdecreet op papier gezet worden. Het resultaat van die aanscherping werd het voorwerp van een
schabouwelijk politiek schouwspel net voor de verkiezingen, met als climax de extra plenaire vergadering
van het Vlaams Parlement voor het “strontdossier”, zoals het door een misnoegd parlementair genoemd
werd. Ongezien in de jonge geschiedenis van ons Vlaams Parlement… Steekhoudende opmerkingen en
realistische tekstvoorstellen en amendementen van onze kant, geënt op praktijkervaringen en met oog voor
de haalbaarheid in de toekomst, werden zonder pardon verticaal geklasseerd. De boodschap was duidelijk: er was geen ruimte
voor inspraak en ook het jarenlange werk in de opvolgingscommissie mestactieplan (OMAP) werd volledig genegeerd. Onbegrijpelijk, omdat net daar alle betrokken partijen, milieubeweging incluis, werkten aan een verfijning van MAP 5, op wetenschappelijke
basis, tot wat MAP 6 moest worden. Dit OMAP-overleg lag ook aan de basis voor het ontwerpactieplan waarmee toenmalig minister Schauvliege naar Europa trok en waar ze er groen licht voor kreeg. Dat ontwerpactieplan ging twee maanden in openbaar
onderzoek, werd becommentarieerd en kon verder zijn weg gaan om finaal te kunnen vervellen tot een strenger, maar werkbaar
MAP 6. Dat was toch de bedoeling, ook bij leden van de meerderheid, maar duidelijk zonder de waard gerekend. Die was er in de
persoon van individuen die ten alle prijze de kaart van de repressie trokken en hun slag thuishaalden met het uiteindelijk op 22 mei
gestemde mestdecreet.
De Mestbank moet nu het nieuwe mestdecreet uitrollen over Vlaanderen en iedereen die er belang bij heeft voldoende informeren.
Iedere land- en tuinbouwer kreeg een persoonlijk bericht met algemene informatie. Opvallende zinsnede in die communicatie is de
volgende: “De informatie op onze website wordt voortdurend bijgewerkt. Raadpleeg onze website daarom regelmatig.” Wat daaronder moet begrepen worden is onduidelijk en wat ons betreft geeft dat ook duidelijk aan dat de regelgeving zodanig complex is
dat men er bij de administratie zelf ook nog geen klaar zicht op geeft en gaandeweg extra info zal verschaffen. De informatievergadering voor de consulenten en adviseurs die een paar weken geleden doorging, verliep dermate stroef zodat velen er gefrustreerd
vertrokken. Het gebrek aan duidelijke antwoorden heeft voor gevolg dat er nog zeer veel onduidelijkheden zijn. Concrete vragen
konden niet beantwoord worden. Zelfs adviseurs met jaren ervaring spreken over een verregaande arrogantie en stoten op een
muur van onbegrip of, beter nog, onwil. Wat verwacht men dan van de doorsnee boer en tuinder? Dat die vanaf dag één alles in de
vingers heeft en alle nieuwe regeltjes zonder verpinken toepast? Dat is gewoon onmogelijk. De boetes zullen in het rond vliegen
en voor nog meer onbegrip op het terrein zorgen. Is dat wat men voor ogen had? Dat er nog meer boeren de brui aan geven, moe
getergd door onwerkbare regelgeving en eindeloos gecontroleerd door anonieme ambtenaren?
De Mestbank organiseert straks nog één voorlichtingsvergadering per provincie voor de land- en tuinbouwers, waarvoor je verplicht vooraf moet aanmelden. Wij roepen alle leden op om er naartoe te trekken en jullie goed voor te bereiden. Stel de vragen die
moeten gesteld worden, maak de vertegenwoordigers van de Mestbank duidelijk waar de klepel hangt en laat jullie horen waar en
wanneer het kan.
“Mestbank = Pestbank” was een vaak gebruikte slogan bij de start van de mestactieplannen in het begin van de jaren negentig.
Anno 2019 lijkt die slogan meer dan ooit actueel.
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