de voorzitter

Vergunningen en uniform beleid
In het editoriaal van 18 december laatstleden kaartten we reeds het vergunningenbeleid en de link met
stikstofbeleid aan. Op dat ogenblik werd in de pers nog uitvoerig een anti-campagne gevoerd op de kap van
de landbouwsector en werd meer in het bijzonder onomwonden gepleit tegen een verdere uitbreiding van
de veehouderij. De opiniemakers die daarbij aan het woord kwamen spraken daarbij elk vanuit hun eigen
ideologische overtuiging. Op zich is niks fout met het verdedigen van een standpunt. Erger is het wanneer
die polariserende toon en uitgesproken negatieve visie opgepikt wordt om ook als vergunningverlenende
overheid of ambtenaar eigengereid te werk te gaan. Schaalgrootte, de visuele impact van een bepaald
staltype of geurbeoordeling, dat laatste zeker wanneer het over stallen gaat, wordt door ieder individu
anders ervaren, inclusief dossierbehandelaars. Dat geeft aanleiding tot een zeer uiteenlopende, zelfs zeer
subjectieve, evaluatie en advisering wanneer een vergunningsdossier op tafel komt.
In het eerdere editoriaal verwezen we naar arresten van het Grondwettelijk Hof over de terughoudendheid
die aan de dag moet gelegd worden bij vergunningsaanvragen voor de inplanting van nieuwe bedrijfsgebouwen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In deze gebieden mogen slechts handelingen en
werken worden uitgevoerd in zoverre op basis van een afweging wordt aangetoond dat het aangevraagde
landschappelijk inpasbaar is in het gebied. Deze afweging kan een maatregelenbeschrijving bevatten ter
bevordering van de landschapsintegratie. Men kan daarbij alles wat betrekking heeft tot de inplanting, het
gabariet, de bouwstijl, de architectuur, de aard van de gebruikte materialen en landschapsinkleding nader
gaan bekijken. Men kan ook rekening houden met de landschapskenmerken uit de vastgestelde landschapsatlas, iets uit het Onroerenderfgoeddecreet, en de mate waarin het landschap gekenmerkt wordt
door de aanwezigheid van clusters van bedrijfscomplexen of verspreide bebouwing of de aanwezigheid
van lijninfrastructuur.
In deze gebieden mogen nochtans alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen
met de agrarische bestemming en vooral wanneer deze gebeuren in functie van een agrarische activiteit
moet de vergunningverlener ook rekening houden met de economische noodzaak tot het vernieuwen van
bestaande of het bouwen van nieuwe bedrijfsinfrastructuur. Het criterium dat de schoonheidswaarde van
het landschap niet in gevaar mag gebracht worden mag geen reden zijn om alle vergunningsaanvragen
meteen negatief te adviseren of te weigeren. Het begrip “schoonheidswaarde”, waarvan ook sprake bij het
Grondwettelijk Hof, zet natuurlijk de deur open voor ongepaste beoordelingen van vergunningsaanvragen.
Dat is bijzonder pijnlijk voor landbouwers die van oudsher actief zijn in degelijk “schoon” landschap. Ook zij
moeten nog de mogelijkheid hebben om mee te evolueren in de tijd en om hun bedrijf verder aan te passen
aan de productienormen en -vereisten van vandaag.
Rechtszekerheid kan niet komen te vervallen. Dat is iets waar noch de overheid, noch de vergunningsaanvrager bij gebaat is.
We rekenen erop dat de bevoegde minister inziet dat men in onze sector een blijvende nood heeft aan
voldoende dynamiek. Die kan er alleen maar zijn wanneer je als ondernemende land- of tuinbouwer niet
al te zeer gekortwiekt wordt in je plannen en je letterlijk de nodige ademruimte krijgt om actief te zijn of te
worden in de mooiste stiel ter wereld.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
#boerzktrespect | @ voorzitter@absvzw.be | @hendrikABS
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