de voorzitter

Laat je stem horen!
Nog tot 18 juni loopt het openbaar onderzoek over de conceptnota PAS, het stikstofakkoord van de Vlaamse
Regering van 23 februari 2022. Daarmee wordt de volgende stap gezet richting definitief vergunningskader
voor bedrijven met een vorm van stikstofemissie, zowel binnen als buiten de landbouwsector. Hoe dat politiek (stikstaf)akkoord uit het openbaar onderzoek en de toets bij de Raad van State komt is de vraag van één
miljoen. De prelude van het openbaar onderzoek was er in ieder geval een van onduidelijkheid. De Vlaamse
Landmaatschappij stuurde namelijk op 31 maart, als bevoegde administratie, brieven naar de “rode” bedrijven op basis van wat volgens hen de lijst was met dat type bedrijven op basis van het referentiejaar 2015.
Dat versturen van die brieven op zich is een bijzondere manier van werken. Een Vlaamse administratie, de
overheid dus, communiceert over maatregelen vooraleer wetgevende trajecten doorlopen zijn en geeft in
dezelfde communicatie het volgende mee: “bij de uitwerking van die regelgeving zullen de verschillende
maatregelen van het Stikstofakkoord verder uitgewerkt en gedetailleerd worden. Het valt niet uit te
sluiten dat bij de concrete uitwerking van het Stikstofakkoord in regelgeving aanpassingen gebeuren.
De hierboven vermelde informatie wordt u dan ook louter ter informatieve titel overgemaakt.”
Bijzonder vreemde manier van werken en zeker ook om zo te eindigen, wanneer de “hierboven vermelde
informatie” gaat over de sluiting van de veehouderij in kwestie tegen 2025. Het zal maar jouw bedrijf zijn dat
voorwerp van communicatie is. Deze werkwijze bevestigt nog maar eens de afstandelijkheid bij sommige
ambtenaren in dit dossier. Het debacle bij de eerste gesprekken met rode bedrijven, sinds 2015, door de
totaal niet-empathische aanpak van de zaken en het daardoor uitblijven van door politici verwachte resultaten, is blijkbaar geen trigger om het anders aan te pakken. De verwijzing naar de transitiemanager die
nu aangesteld werd via het departement landbouw om de bedrijfsleiders-veehouders rechtstreeks aan te
spreken, is typerend maar des te pijnlijker voor wie binnen de administratie al jaren betrokken is bij de uitrol
van een stevig flankerend beleid voor rode bedrijven. Niet naar behoren functionerende diensten draaien
gewoon verder rondjes, de boeren draaien zot door dergelijke aanpak!
Het Stikstofakkoord bevat maatregelen om de uitstoot en neerslag van NOx en NH3 in Vlaanderen sterk
te verminderen, bovenop het reeds in 2019 besliste Luchtbeleidsplan. Voorlopig wordt verder vergund op
basis van de ministeriële stikstofinstructie van minister Demir van mei 2021, al is “vergund” misschien wel
zeer eufemistisch uitgedrukt voortgaand op het aantal vergunningen van het voorbije jaar…
De quote “zachte heelmeesters maken stinkende wonden” die minister Demir gebruikte bij de aankondiging
van het openbaar onderzoek zegt veel maar ook niet alles. Die quote gebruikten wij ook eerder in dit dossier
en daar hebben we op zich geen probleem mee.
Eén voorwaarde wel: de (natuur)heelmeesters kunnen enkel op basis van harde en wetenschappelijk onderbouwde cijfers te werk gaan, anders worden onnodig nog grotere wonden gemaakt waar het niet nodig
is.
Wordt gevolgd en vervolgd.

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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