de voorzitter

Een nieuw boeiend en bloeiend jaar voor iedereen!
Mag ik beginnen met jullie allen een vliegende start te wensen voor 2022? In ieder geval met een goede
gezondheid en veel meeval en geluk in alles wat jullie ondernemen en vooral: kop omhoog, wees fier om
een Vlaamse boer of tuinder te zijn en draag dat mee uit, samen met ons. Deel met ons de vraag naar meer
respect voor wat we doen, maar vooral voor wie we zijn! De hashtag #boerzktrespect moet gemeen goed
zijn voor iedereen die ons genegen is en die actief is op de sociale media of van zich laat horen op publieke
fora, binnen én buiten de sector.
Voor burgers is het platteland een plek om zich te ontspannen in open lucht en de voorbije jaren ook steeds
meer om te wonen. Wij echter, verdienen er onze boterham en zorgen er voor dat de burger er één op zijn
bord krijgt. Beiden zijn we echter onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben we er alle belang bij om
in goede verstandhouding met elkaar samen te leven.
Door het decennia lang uitblijven van een degelijk Vlaams ruimtelijk beleid is de open ruimte steeds verder verrommeld en versnipperd geraakt. Alsmaar meer andere sectoren en nieuwe niet-agrarische bewoners leggen nog elke dag steeds meer beslag op de
open ruimte. Het wordt bijgevolg een steeds grotere uitdaging om de landbouw de plaats te geven die haar toekomt, laat staan om
zich verder te laten ontwikkelen. Het zoeken naar de juiste samenlevingsvormen blijft ook in 2022 een uitdaging.
De groeiende maatschappelijke verwachting rond beleving, inrichting, herwaardering en gebruik van de open ruimte hebben onmiskenbaar gevolgen voor de landbouw. De verstedelijking, versnippering en vergroening van Vlaanderen maakt het ons steeds
moeilijker en dat kan ook lokaal voor oplopende spanningen zorgen.
De stikstofdiscussie kwam de voorbije jaren overgewaaid uit Nederland en werd bij ons opgepookt door het befaamde “stikstofarrest”. Dat zorgde er voor dat de gemiddelde Vlaamse landbouwer meegesleurd wordt in een maatschappelijk en politiek debat
dat ver boven zijn hoofd en ver weg van zijn eigen bedrijf(je) gevoerd wordt, terwijl hij zelf verweesd achterblijft in onzekerheid.
Ademruimte geven aan het platteland en de landbouwsector, in de letterlijke betekenis van ruimte geven, is anno 2022 meer dan
ooit een uitdaging voor de politiek en de brede maatschappij.
Neen, de Vlaming en de Vlaamse landbouwsector leven niet op een eiland. Onze landbouwproducten worden voor bijna 70%
afgezet in eigen land en de ons omringende landen, de rest iets verder op de eengemaakte Europese markt en in derde landen.
Mede door strenger wordende eisen op vlak van volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn en door de stijgende prijzen van heel wat
grondstoffen wordt de Vlaamse landbouw geconfronteerd met toenemende kosten. Die kosten kunnen steeds moeilijker doorgerekend worden aan de andere schakels in de voedingsketen en al zeker niet op de geliberaliseerde wereldmarkten. Terzelfdertijd zijn
op de wereldmarkt andere normen en waarden van toepassing. Ook dat wordt een uitdaging voor dit jaar met een nieuw Europees
handelsbeleid en de Green Deal, het GLB die zijn finale fase ingaat vooraleer de start gegeven wordt in 2023.
Vandaag ontbreekt bij ons eenduidigheid en coherentie in de regelgeving voor omgevingsvergunningen, natuur- en milieubescherming en landbouwbeleid. Overheidsmaatregelen voor één (milieu)parameter hebben dikwijls nadelige gevolgen voor andere
parameters, met steeds groter wordende rechtsonzekerheid voor de landbouwers tot gevolg.
Dat moet in 2022 anders aangepakt worden, in nauw overleg met diegene die dagelijks ervaart waar de klepel hangt. Wij zijn klaar
om die klepel te beroeren en om onze stiel weer boeiend en bloeiend te maken!

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