de voorzitter

Handje klap
Het is een beetje handje klap op dit ogenblik in Nederland, met een wedstrijdje “wie biedt meer” in het
stikstofdebat dat ook daar woedt. Er kwam opnieuw groot boerenprotest op gang naar aanleiding van
verschillende rapporten die het daglicht zagen. Eerst was er een gezamenlijk voorstel van de hand zowat
alle betrokkenen buiten de landbouw, maar waarbij ook LTO aansloot, om grof geld te reserveren om
zowat alles op de schop te zetten. Vervolgens kwam er een rapport van een overheidsdienst waarmee
een visie uitgerold wordt om ganse regio’s in Nederland op te geven voor zo goed als alle landbouwactiviteiten. Wat nu duidelijk is, dat is dat de diverse proefballonnen die opgelaten worden uiteindelijk wel
het gewenste ideologische effect krijgen. Schreeuw je lang genoeg dat iets moet, zelfs al is het je reinste
onzin, uiteindelijk wordt je geloofd. Er zijn al enquêtes uitgevoerd onder de doorsnee Nederlandse bevolking en niemand ziet dit eigenlijk zitten. De enige aanhang voor dit plan zit in de randstad.
Het perspectief voor de boeren ontbreekt volledig zolang als op basis van modellen en normeringen de
regels alsmaar zwaarder worden en de eisen voor extra natuur exuberanter worden. Het Nederlandse
planbureau heeft in zijn advies koudweg geschreven dat landbouw in grote delen van Nederland op korte
termijn onmogelijk wordt. Dat advies borduurt verder op een eerder advies van “stikstofprofessor” Erisman en Co. Maar daar waar Erisman maar op een "beperkt gebied” mikt, gaat het planbureau veel verder.
Er is de eis voor 150.000 hectare extra natuur. Dat is zowat de Nederlandse provincie Utrecht aan landbouwgrond die verdwijnt. Daarna gaan ze verder met een toekomstblik, waarbij de gestelde eisen (aan
landbouw) sterk aangescherpt worden (dit is hun visie) en enkel ten bate van natuur. Bijkomend worden
bijvoorbeeld ook alle eisen voor een hoger waterpeil unisono bij landbouw gelegd.
Het advies van het planbureau moet dan ook voornamelijk gelezen worden als een waarschuwing aan
de politiek dat onhaalbare normen tot extreme, absurde maatregelen en uiteindelijk de ondergang van
het land leidt.
Het risico voor ons in Vlaanderen is dat deze "studies" ook in Vlaanderen goed gelezen worden. Het planbureau en ook het ongevraagde advies van Erisman gaan ervan uit dat generieke maatregelen zo goed
als nutteloos zijn en dat er in eerste instantie puur plaatselijk gekeken moet worden. Natuur is altijd het
doel en landbouw is bijzaak.
De eis van het ABS om eerst generieke maatregelen te nemen en landbouw ook in moeilijkere gebieden
toekomstperspectief te geven wordt in de huidige voorliggende adviezen met de grond gelijk gemaakt.
We rekenen op gezond verstand bij de experten en politici, in die zin dat men het totaalplaatje voor ogen
houdt en de volledige socio-economische impact van de verschillende stikstofreductiescenario’s die zullen leiden tot beleidskeuzes mee in overweging neemt.
Uiteindelijk dreig je uit te komen op een land zonder landbouw, ondanks het feit dat de meeste studies
aantonen dat je ook zonder landbouw de natuurdoelen nog niet kunt halen. Voor de hardste ideologische
ecologisten en de industriële lobby is het doel dan weliswaar wel bereikt.
Het CBS, het Nederlandse Centraal bureau voor de statistiek ligt overhoop met de studiediensten en heeft
al een waarschuwing uitgestuurd dat de plannen allemaal economische zelfmoord zijn. Er wordt jaarlijks
voor miljarden aan waarde weggegooid die nergens gecompenseerd wordt. En wat nadat de landbouw
weg is? Wie is het volgende slachtoffer?
Hopelijk leest men in Brussel ook dat rapport.

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