de voorzitter

Ministeriële instructie als voorafname
op definitief stikstofkader

Met een ministeriële instructie van Minister van Omgeving Zuhal Demir “regelde” de Vlaamse Regering
vorig weekend voorlopig het stikstofdossier. Sinds het befaamde stikstofarrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen van 25 februari lagen alle vergunningsdossiers stil en stonden zo goed als alle politieke
contacten in het teken van het zoeken naar een uitweg uit de impasse. Wat de beleidsmakers “tijdelijk
regelen” noemen wordt door ons vooral begrepen als selectief omgaan met aanvragen en een aanfluiting
van het gezond verstand en het gelijkheidsbeginsel.
Uiteindelijk is het duidelijk geworden dat het op tafel liggende dossier voor de reconversie van de site van
de gewezen Ford-fabriek in Genk de doorslag heeft gegeven in het stikstofdossier. Maandagmorgen werd
de aanvraag voor die nieuwe industriële ontwikkelingen en reconversie goedgekeurd. Doorzichtiger kon
het niet worden, maar met drie Limburgse ministers in de regering, één uit elke coalitiepartij, stond zoiets
in de sterren geschreven…
Industriële uitstoot van stikstof zal door de tijdelijke regeling anders beoordeeld worden dan de uitstoot van stikstof door landbouwactiviteiten. Voor industriële stikstofuitstoot wordt de drempel op 1% van de bijdrage tot de kritische depositiewaarde gelegd
vooraleer er een passende beoordeling moet gebeuren. Voor stikstof onder ammoniakale vorm uit landbouw is dat vanaf 0%. Iedere
omgevingsvergunningsaanvraag waar ammoniakemissie bij komt kijken wordt bijgevolg anders beoordeeld dan een niet-landbouwaanvraag met stikstofoxide-uitstoot. Blijkbaar weegt industriële stikstof minder zwaar op de balans van de Vlaamse Regering
dan die uit landbouw, onbegrijpelijk!
Plantjes daarentegen, die maken geen onderscheid tussen stikstof afkomstig van een industriële bron of uit landbouwactiviteiten.
Het fysisch element stikstof is en blijft stikstof, onder welke vorm dat ook gebonden is (NOₓ of NH₃) of waar dat ook uitgestoten
wordt. De afstand tot een natuurgebied en de verplaatsingsmogelijkheid vanuit de bron en naargelang de vorm doet er in deze fase
van het stikstofdossier niet toe. Er is op bepaalde plaatsen in de speciale beschermingszones geen ruimte om extra depositie toe
te laten. Met het onderscheid dat men nu maakt bij de beoordeling van de stikstofemissie, laat men extra achtergronddepositie toe
en hypothekeert men opnieuw de toekomst van landbouwbedrijven waar dat niet nodig is. De dubbele en ideologische agenda’s
beginnen daarmee ook boven water te komen. Men maakt ook en opnieuw de verkeerde redenering, net als vijf jaar geleden, door
het stikstofdossier niet generiek aan te pakken: iedere aanvraag op dezelfde manier behandelen is en blijft voor ons essentieel om
alle landbouwbedrijven dezelfde mogelijkheden te bieden.
Ook onze vraag, vanuit een pertinente nood aan rechtszekerheid, om vergunningen die dreigen te vervallen tijdelijk te verlengen,
wordt niet gehoord. Net zo voor kleine wijzigingen die niet-stikstof gerelateerd zijn. Ook die aflopende of kleine aanpassingen van
vergunningen moeten nu vergezeld worden van een passende beoordeling.
Concrete richtlijnen over hoe de ambtenaren moeten omgaan met die passende beoordelingen staan er echter niet in de ministeriële instructie. Uit contacten met de bevoegde administratie blijkt dat ook zij geen klaarheid zien in de communicatie vanuit de
Vlaamse Regering. Daarmee krijgen de adviserende ambtenaren eigenlijk vrij spel om een dossier al dan niet te laten vergunnen.
We eisen en herhalen hierbij onze vraag om snel (nog dit jaar) tot een weloverwogen en doorgerekende definitieve stikstofregeling
te komen waarmee (eindelijk) rechtszekerheid kan geboden worden aan de landbouwsector.

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