de voorzitter

Tussentijdse evaluatie mestdecreet
In het Mestdecreet is voorzien dat er een tussentijdse evaluatie van het mestactieplan gebeurt halfweg
2020. Een momentum dat weliswaar voorzien is en waar blijkbaar druk aan gewerkt wordt op ambtelijk
niveau, zo vernemen we. Hiermee gaat de wetgever echter voorbij aan het feit dat het Mestdecreet zoals
we het vandaag kennen pas op 30 juli 2019 gepubliceerd werd in het Staatsblad. De tussentijdse evaluatie komt dus elf maand na de wettelijke in voege treding van het Mestdecreet, amper elf maanden later,
beter gezegd. Deze evaluatie komt er dus niet op een ogenblik dat de waterkwaliteit ten gevolge van
de vigerende regels beoordeeld kan worden. De nitraatresidumetingen die gebeurden gedurende de najaarscampagne 2019 en de waterkwaliteitsmetingen van de voorbije winterperiode geven onmiskenbaar
waarden weer die het resultaat zijn van bemestingspraktijken op basis van de geldende regelgeving in het
bemestingsseizoen 2019 en mede beïnvloed werden door de extreme weersomstandigheden in de zomer
van 2019. Op dat ogenblik was er nog geen nieuw decreet en was MAP 5 nog van toepassing. Pas in juni,
na de stemming van het decreet in het Vlaams Parlement, kwam de eerste communicatie van de overheid
over de bijgestelde normen en drempelwaarden. Zoals eerder aangehaald werd het decreet pas eind juli
gepubliceerd en bijgevolg was het pas dan van toepassing met kracht van wet. De gevolgen van al de duistere politieke maneuvers voorafgaand aan de stemming in het Parlement en de laattijdige communicatie
zijn ons bekend. De voorzet om alles op pragmatische wijze aan te pakken werd niet gevolgd en we weten
intussen maar al te goed dat beloftes niet altijd omgezet worden in daden. Een resem aan boetes en de
verticale klassering van bezwaarschriften werd ons deel.
We geven nogmaals en ter info mee dat ook de adviesraden MINAraad en SALV zich in mei 2019 uitspraken
over de passage in het ontwerp van het mestdecreet waar de timing van de evaluatie aan bod kwam. Hun
analyse was helder: “De raden menen dat er tegen dan nog geen sluitende conclusies zullen kunnen
getrokken worden over de “absolute” effectiviteit van MAP6.” De raden vulden verder aan met “Dit neemt
niet weg dat een evaluatie zinvol is op basis van opgedane ervaringen en vanuit een verdere verfijning van
de modellering. De raden sturen aan op een tijdige en goede voorbereiding van deze evaluatie, op basis
van bestaand en bijkomend onderzoek naar wat goed en fout loopt in het mestbeleid, en in feedback met
de maatschappelijke klankbordgroep. Zulk onderzoek zou volgens de raden kunnen leiden tot een systeemanalyse, waarbij sociaaleconomische en andere oorzaken geïdentificeerd worden en op basis waarvan
oplossingsgericht kan gewerkt worden.” Dat was een duidelijke oproep richting politiek om niet te snel te
komen met deze evaluatie en in overleg te gaan met de betrokken actoren. De milieubeweging onderschreef mee die boodschap.
Wat betreft de op til zijnde tussentijdse evaluatie van de waterkwaliteit, lees “van het mestdecreet”, moet
het duidelijk zijn dat dit niet kan op de manier zoals sommige naamloze ambtenaren menen het te moeten
aanpakken. Op vandaag is er nog steeds geen overleg voorzien met de sector zelf en is er bijgevolg ook
geen enkele nuance mogelijk. Wanneer men doorgaat op de ingeslagen weg zal het draagvlak, voor zover
dat er nog is, volledig wegvallen en gaan we terug over naar de pittige discussies, die ook wel eens de
land- en tuinbouwers opnieuw uit hun kot zouden kunnen brengen. Het scenario om verschillende acties
op te zetten zou wel eens sneller dan gedacht uit de schuif gehaald kunnen worden.

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