de voorzitter

Eindejaarsspurt
Met verschillende hete landbouwhangijzers in het vuur die stuk voor stuk nog moeten beslist worden, zal
de Vlaamse Regering nog een ware eindejaarsspurt mogen inzetten om voor Nieuwjaar één en ander rond
te krijgen. Was de afwikkeling van het Vlaams klimaatakkoord een voorproefje hoe voor ons belangrijke
dossiers de volgende weken de revue zullen passeren? We kijken in ieder geval uit naar formele overlegmomenten met zowel administratie als met politieke adviseurs en beleidsverantwoordelijken en betrokkenen
uit de verschillende beleidsdomeinen om het juiste pad te bewandelen. We schreven het reeds eerder: dit
najaar verwachten we ons aan beleidskeuzes die beeldbepalend kunnen en zullen zijn voor de landbouw
van de volgende decennia.
Met het nog af te kloppen Strategisch Plan voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2022,
de hervorming van de Pachtwet tot Vlaams Pachtdecreet, de herziening van MAP6 tot MAP6+ met uitwerking in het jaar 2022, dus vlak voor we naar MAP7 gaan, het stikstofdossier en een herziening van de
ruimtelijke ordening via de bouwshift liggen zware dossiers te wachten op verstandige keuzes op politiek niveau.
Gebruikelijker wijs worden dergelijke dossiers grondig voorbereid en uitgeschreven binnen de bevoegde ambtenarij en zou je
mogen verwachten dat ideologie ondergeschikt is aan het algemeen belang of aan het belang van deze of gene sector. De realiteit
is echter dat nogal wat ideologische beweegredenen steeds meer de bovenhand lijken te halen binnen de administraties, met alle
gevolgen van dien. Dat er tussen verschillende beleidsdomeinen nogal wat verschillen zijn in de visie over hoe onze sector zich al
dan niet (meer) kan ontwikkelen of evolueren lijkt ons niet onlogisch, maar men moet wel beseffen dat het uitgestippelde beleid
uiteindelijk steeds door de land- en tuinbouwer waargemaakt moet worden. Die moet ten lange laatste in de praktijk uitvoeren wat
politici meestal in een compromistekst vastlegden, terwijl ze vaak niet of zeker onvoldoende beseffen wat de impact zal zijn van
hun beslissingen.
Een voorbeeld daarvan lijkt het dossier over het toekomstige GLB te worden. Het Vlaams Strategisch Plan voor het GLB moet normaliter voor het jaareinde neergelegd worden ter evaluatie bij de Europese Commissie, met de bedoeling met het nieuwe GLB te
kunnen starten in 2023. De timing daarvoor lijkt nu reeds in het honderd te lopen, met het risico dat we in Vlaanderen niet kunnen
starten met het nieuwe GLB op 1 januari 2023. Dat alles ondanks het feit dat er nu reeds meer dan twee jaar besprekingen over
gevoerd worden binnen een maatschappelijke klankbordgroep, waar ook de administratie Omgeving haar stem liet horen.
Het GLB is er steeds geweest voor de land- en tuinbouwers, met toenemende aandacht voor vergroening, biodiversiteit en alles
wat er rondhangt. Dat moet volgens de Europese Commissie nog versterkt worden en naar ons aanvoelen ligt dat ook op tafel na
de twee jaar durende overlegronde, maar blijkbaar volstaat dit nog niet voor een aantal enkelingen die het dossier met een ideologische bril op lezen.
Een gelijkaardige situatie in het stikstofdossier waar hoog spel wordt gespeeld tussen de administraties Landbouw en Omgeving en
tussen de politiek rechtstreeks en onrechtstreeks betrokkenen. Het directe gevolg is dat veehouders in het ongewisse blijven over
hun toekomst. Rechtszekerheid blijft uit en dat zorgt steeds meer voor defaitisme en gelatenheid binnen de sector. Er was nochtans
een politiek afspraak om vroeg in het najaar naar buiten te komen met een haalbaar scenario ter reductie van de stikstofdepositie.
Het kalf is nog niet verdronken, om het maar met passende beeldspraak te zeggen, maar lang kan en mag de onzekerheid over de
toekomst van onze sector niet meer duren. Iedereen wil weten waar hij of zij aan toe is om vooruit te kunnen kijken. Dat kan vandaag
niemand meer, noch in de dierlijke, noch in de plantaardige sector.
Tijd om de eindejaarsspurt in te zetten, dames en heren ministers!

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