de voorzitter

Doorstart of bochtenwerk
Verrassing alom vorige en deze week! Na het ontslag van minister Beke komt minister Crevits nu terecht
op Welzijn en hebben we meteen ook een nieuwe minister van Landbouw in de persoon van Jo Brouns.
Onze nieuwe minister zetelde sinds 2019 Vlaams Parlement en kreeg onder meer een zeteltje als plaatsvervangend lid in de Commissie Landbouw. Vanuit zijn burgemeesterschap in het landelijke Limburgse Kinrooi
heeft hij ook wel behoorlijk voeling met de landbouwsector. Het was dan ook niet helemaal onverwacht dat
hij zich bij de eerste perscontacten meteen ook uitsprak over het “mogelijk herzien van het stikstofakkoord
wanneer zou blijken uit het openbaar onderzoek dat er een bijsturing gewenst is.” Daarmee is de toon gezet
voor opnieuw pittige discussies binnen de Vlaamse Regering. Op zich geen probleem en graag wat bijsturing waar het juridisch kan, op voorwaarde dat er een robuuste juridische onderbouwing komt voor een
eventueel gewijzigd stikstofakkoord. De reactie bij onze minister-president Jan Jambon was meteen van een
andere toonaard. Hij blijft erbij dat het stikstofakkoord in consensus genomen werd en dat die collectieve
beslissing niet heronderhandeld wordt. Wij van onze kant zijn en blijven vragende partij om binnen afzienbare tijd duidelijkheid te krijgen over welke weg we kunnen of beter “mogen” volgen met onze landbouw.
Het openbaar onderzoek over de PAS loopt intussen verder, onze infosessies ook. Wie met zijn bedrijf op
een “lastige” locatie zit en daardoor in onzekerheid gestort wordt moet grondig analyseren wat er nog wel
of niet zou kunnen en reageren. Onze mensen blijven ter beschikking om te helpen om een, weliswaar op
feiten en de ratio gebaseerd, bezwaarschrift op maat op te maken. Een algemeen bezwaarschrift nemen wij
voor onze rekening. Daarin zal in ieder geval de snelheid van uitvoering van het maatregelenpakket opgenomen worden, net als onze vraag om de natuurlijke afvloei uit de sector mee te nemen. In het voorliggende
emissiereductieplan vinden we daar niets over terug, terwijl de impact daarvan, richting 2030 niet gering
zal zijn. Het stopzetten van landbouwactiviteiten door mensen die uit de sector stappen omwille van bijvoorbeeld pensionering tegen 2030 moet in ieder geval mee in rekening gebracht worden om te vermijden
dat we in 2030 niet tot de vaststelling moeten komen dat de gevraagde inspanningen buitenmaats waren.
Dat er inspanningen kunnen en zullen geleverd worden door onze sector, daar mag geen twijfel meer over
bestaan. Het is echter wel cruciaal dat álle, maar dan ook álle, mogelijk pistes bewandeld kunnen worden.
Daarbij moet het duidelijk zijn dat er niet langer mag getalmd worden om alle mogelijke technische oplossingen die kunnen bijdragen aan een stikstofreductie erkend worden door de nog steeds niet opgerichte
wetenschappelijke commissie. Uitstel is op vandaag niet meer te verantwoorden willen we allen samen de
eindstreep halen!
Het is dus uitkijken naar het parcours dat men zal rijden in de gewijzigde Vlaamse Regering met de nieuwe
minister van landbouw. Het wordt uitkijken of er een echte doorstart komt. Of wordt het een onnavolgbaar
bochtenwerk waar niemand beter van wordt door het op de lange baan schuiven van een robuust nieuw
en definitief PAS-kader met een verder uitstel van vergunningsmogelijkheid?
Dat tweede scenario is voor ons geen optie!

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