de voorzitter

Terug naar de orde van de dag
Corona of niet, de administratie en de verschillende vakministers komen stilaan weer in hun ritme om met
de regelmaat van de klok met ideetjes op de proppen te komen. Ideetjes die zeer vaak niet afgetoetst werden of worden met de sector, terwijl de impact van nieuwe ideeën vaak zeer groot is op onze dagelijkse
activiteiten. De pré-corona werkwijze is terug, onmiskenbaar. Terwijl de Vlaamse Regering bij haar start
breed communiceerde dat er geluisterd zou worden naar wat men het “middenveld” noemt, moeten we
vaststellen dat dat opnieuw niet gebeurde. Die werkwijze wordt eigenlijk al een tijd gehanteerd op verschillende kabinetten en door ambtenaren die minder goede voornemens hebben met onze sector. Het
Algemeen Boerensyndicaat, noch andere landbouworganisaties werden ooit betrokken of bevraagd om te
bekijken waar en hoe de Vlaamse doelstellingen tot (her)bebossing zouden kunnen gerealiseerd worden.
Plots was daar de communicatie door minister Demir dat de vooropgestelde bosuitbreiding van 4.000 ha
tegen 2024 niet snel genoeg kan gaan, coronagewijs bijna. Blijkbaar vindt men het nu het moment om snel-snel over te gaan tot het
aanduiden van de percelen die in aanmerking komen voor bebossing. Dat men zich in eerste instantie richt op de reeds planmatig
groen ingekleurde, maar niet gerealiseerde bos- of natuurgebieden, daar kunnen we nog in beperkte mate de gedachtegang volgen,
voor zover er geen andere gebieden ter compensatie voor andere doelstellingen moeten gevonden worden. Dat men daarnaast ook
verwijst naar ruim 7.000 ha gronden in bezit van openbare besturen (OCMW, gemeente, provincie, kerkfabrieken,…) als potentieel te
bebossen doet ons haar rechtkomen. Daarmee schuift men duidelijk op richting agrarisch gebied, want de meeste van die gronden
zitten onder landbouwgebruik. Een bijkomende uitspraak dat daarvoor het Mestdecreet moet gewijzigd worden doet nog meer de
wenkbrauwen fronsen. Ook daarover werd nog geen enkele keer overlegd of gecommuniceerd.
Er zijn duidelijk duistere en minder duistere krachten aan het werk om de Vlaamse donkergroene dromen snel bewaarheid te laten
worden. Vanuit het ABS hebben we dan ook overleg gepleegd met minister Demir om één en ander te duiden. We hebben daarbij
onze kijk op de huidige ontwikkelingen meegegeven en duidelijk gemaakt dat de emmer vol is, zelfs van tijd tot tijd aan het overlopen
is met alle nieuwe initiatieven en harde handhaving die op het terrein geëtaleerd wordt. Eén voorbeeld van die overmatige repressieve en disproportionele handhaving is de hoogte van de administratieve boetes die opgelegd worden bij het minste akkefietje met
de natuurinspectie rond (vermeende) vegetatiewijziging in historisch grasland. Boetes die oplopen tot meer dan € 5.000 zijn geen
alleenstaand feit en schreeuwen om herziening. Wanneer we daarover interpelleren en vragen tot bijsturing van de hoogte van de
boetes, blijft het stil aan de overkant. We zien intussen ook de boetes binnenkomen in verband met de vanggewasregeling anno
2019 die onder het nieuwe regime van MAP6 zouden moeten vallen volgens de Mestbank. Dat is onder andere de regeling waartegen het ABS en een aantal van onze leden tegen in verzet gegaan zijn bij het Grondwettelijk Hof. Van de pragmatische aanpak
die beloofd werd bij de bezwaarbehandeling komt duidelijk zeer weinig in huis, afgaand op de beoordeling van bezwaarschriften.
Pragmatisch aanpakken wordt duidelijk helemaal anders gezien bij ons dan bij de administratie die de afhandeling van de bezwaarschriften doet. Dat kan ook moeilijk anders wanneer je bij de duivel te biecht moet gaan. Wie begin dit jaar tegen ons zei dat we er
alle vertrouwen in moesten hebben, getuigde van een grote dosis naïviteit, zelfs naïef opportunisme, zo wordt nu bevestigd. Veel
haalt het zogezegde pragmatisme bij de twijfelgevallen niet uit, zoveel is duidelijk. Enige empathie bij de bezwaarbehandelaar zien
we niet, wat ons nogmaals sterkt in het feit dat we de stap naar het Grondwettelijk Hof moesten zetten om de laattijdige publicatie
van mestdecreet, eind juli 2019, en de terugwerkende kracht ervan aan te vechten. Die procedure loopt, een uitspraak is nog niet in
zicht. Ook daar is het weer business as usual.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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