de voorzitter

Aandacht voor landbouw in Vlaams regeerakkoord?
Na de vrijgave van de startnota voor de onderhandelingen voor het Vlaams regeerakkoord, zitten sinds
deze week de onderhandelaars aan tafel in thematische werkgroepen. Waar er in de startnota van N-VA
voorzitter De Wever het woord “landbouw” niet voorkwam, is er wel degelijk een werkgroep landbouw
opgestart. Naar de inhoud van de onderhandelingsnota die daar op tafel werd gelegd kunnen we alleen
maar gissen. De vertrouwelijkheid van de nota, die gevraagd werd door kandidaat minister-president Jan
Jambon, wordt tot op heden gerespecteerd. Maar voortgaand op de gekende visie van de verschillende
mogelijke coalitiepartners ten aanzien van land- en tuinbouw en wetende wie vandaag de pen vasthoudt,
kunnen we wel wat inschatten in welke richting de neergeschreven visie moet zijn. De startnota bevat het
woord landbouw niet, maar op verschillende plaatsen is er wel een link te leggen met onze sector. Een
bloemlezing van de voor ons belangrijke passages volgt hierna in cursief. Onze kijk erop volgt er meteen na:
1. “We helpen onze Vlaamse bedrijven om zich maximaal voor te bereiden op alle mogelijke Brexitscenario’s en gaan in samenwerking
met de EU op zoek naar bijkomende afzetmarkten voor onze bedrijven door resoluut de kaart te trekken van vrije en eerlijke internationale handelsakkoorden.” Hier valt het laatste stukje op. Mercosur indachtig weten we dat daarover nog een hartig woord
moet gediscussieerd worden, zeker ook met de nog volgende handelsakkoorden.
2. “De Vlaamse Regering zal alles in het werk stellen om tegen 2027 de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen te halen.” Met MAP 6
weten we waar we aan toe zijn, maar er zijn grenzen aan de regelneverij. Ecologie en economie moeten in balans blijven!
3. “Vlaanderen is prachtig, en dat willen we zo houden. Meer nog, Vlaanderen moet weer schitteren als een parel. We voeren de strijd
tegen zwerfvuil op door ervoor te zorgen dat de verpakkingssector zijn engagementen ook daadwerkelijk nakomt.” Als opener
vermeldt de startnota dat Vlaanderen zich moet kunnen meten met de Scandinavische toplanden. Wel, voor het invoeren van
statiegeld op blik en plastiek moet dat zeker het geval zijn! Noorwegen is op dat vlak hét gidsland voor Vlaanderen! De verpakkings- en retailsector zijn ding laten doen is veel te vrijblijvend. Onze vraag tot invoering van statiegeld op blik blijft gelden!
4. “De Vlaamse Regering zal investeren in een netto toename aan natuur met hoge kwaliteit. We willen 20.000 bijkomende hectare
natuur onder effectief natuurbeheer brengen en uiterlijk tegen 2030 willen we 10.000 hectare bijkomend bos. We richten vier nationale parken op, zorgen voor eenheid van beheer en creëren territoriale verbindingen.”
“'t Zijn weiden als wiegende zeeën, die groenen langs stroom en rivier - hier vredige dorpjes, daar steden”, zo bezongen generaties
van Vlamingen ooit de schoonheid van onze natie. En het is onze plicht dat beeld voor toekomstige generaties Vlamingen te bewaren. De Vlaamse Regering zal werk maken van een ruimtelijke omslag. We vrijwaren maximaal de open ruimte en maken werk
van een bouwshift in plaats van een betonstop, waarbij we kansen creëren op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen
en werken is. We kiezen voor kernversterking en kwalitatieve verdichtingen. De Vlaamse Regering werkt de nodige decreten en
beleidskaders uit, zodat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen juridisch van kracht wordt.” Is hier het scenario van de Groene Hoofdstructuur van 25 jaar geleden terug? Daar lijkt het verdacht veel op! Voor ons kan een eenzijdige natuur- en bosuitbreiding niet
zonder het totaalplaatje te bekijken wat betreft ruimtelijke (her)ordening op Vlaams niveau. Een verdere inzet op herbevestiging
van agrarisch gebied blijft onze eis. Het maximaal vrijwaren en beheren van open ruimte is onze metier, van oudsher. Het ABS
rekent bijgevolg ook op een actieve rol bij de ontwikkeling van nieuwe inzichten over open ruimtegebruik.
Zoals we het eerder reeds schreven: wij hebben onze rol in de maatschappij als voedselproducent, open ruimtebeheerder of welke
rol we ook vervullen vanuit onze aanwezigheid op het Vlaamse platteland. Politici zijn vertegenwoordigers van ons en andere Vlamingen via een democratisch proces onder de vorm van verkiezingen. Wij rekenen er op dat ons belang als voedselproducent en
open ruimtebeheerder voor de Vlaming niet onderschat wordt. Wij rekenen erop dat in het volgende Vlaams regeerakkoord op een
verstandige manier omgegaan wordt met onze kennis en kunde!
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