de voorzitter

Ons kerstrapport
Het lijkt wel of de Vlaamse Landmaatschappij een laat Sinterklaasgeschenk of een vroeg Kerstcadeau wilde
afleveren met de publicatie van het Mesttrapport 2017. Al is de dikke turf van ruim 200 pagina’s geen eentonig negatief verhaal over niet gehaalde streefdoelen op het vlak van waterkwaliteit of emissies van stikstof,
toch is de ondertoon er één die duidelijk alludeert op een nog strenger beleid en handhaving in de toekomst.
We dansen vandaag naar de pijpen van MAP5 en daarin zitten reeds een aantal fundamentele wijzigingen
ten opzichte van de voorgaande actieplannen in die zin dat in MAP5 de gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak
centraal staat, met opvallend strengere regels en maatregelen voor focusbedrijven. Die brengen ons nog niet
bij tot het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen en de beoogde maximaal 5% MAP-meetpunten boven
de norm. Voor de VLM is het zo klaar als pompwater dat er nog meer maatregelen nodig zullen zijn om een
duidelijke verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. Vraag is uiteraard of dit ook economisch haalbaar
is binnen de Vlaamse context. Bepaalde regio’s in Vlaanderen blijven jaar in, jaar uit met een bepaald aantal
rode MAP-meetpunten geconfronteerd worden. Alle inspanningen vanuit het CVBB, de waterkwaliteitsgroepen
en de bedrijfsadvisering van de VLM ten spijt moeten we vaststellen dat zelfs de beste groenteteler tegen de
grenzen aanloopt wat reductie van bemesting betreft. De balans ecologie-economie lijkt op dat vlak gevaarlijk
over te hellen richting ecologie.
De verantwoordelijkheid enkel en alleen bij de telers leggen is niet correct. Zij telen groenten volgens bepaalde
lastenboeken en kwaliteitsvereisten, ook op het vlak van vorm en kleur. Prei bijvoorbeeld, moét onderaan spierwit zien en donkergroen tot blauw in de bladeren zeggen de afnemers, anders moeten ze die niet of valt de
prei een categorie lager. Alleen een doorgedreven intensieve teeltwijze kan deze eisen ook inwilligen. Moeten
consument en de verse prei-koper of verwerker hier ook niet hun verantwoordelijkheid opnemen? Enerzijds
verwacht men bepaalde producten met welomschreven vorm en kleur, maar anderzijds wijst diezelfde consument ons met de vinger over de nog niet gehaalde waterkwaliteit. Toch graag enige nuance in dit debat:
de waterkwaliteit gaat er steeds weer op vooruit en de roodste MAP-meetpunten kleuren elk jaar wat minder
donker rood, zo blijkt uit een eerder gepubliceerd rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, waarover we
reeds eerder berichtten.
De waterkwaliteit is nog niet genoeg verbeterd, ondanks de geleverde inspanningen door onze sector. We
mogen ons evenwel niet laten verleiden tot paniekvoetbal dat opgelegd wordt vanuit drukkingsgroepen, beleidsomgevingen of vanuit Europa. Met het ABS hebben we er steeds op gewezen dat de vooropgestelde
doelen onrealistisch waren. De reeds geboekte resultaten met inzet vanuit sector en overheid zijn er, de rapporten van CVBB en de BAS-diensten van de VLM zijn wat dat betreft ook duidelijk. Het blijft onbegrijpelijk dat
die BAS-dienst opgedoekt werd, wetende dat de begeleiders zeer dicht op de praktijk zaten en heel gericht
konden bijdragen tot betere bemestingspraktijken en zo ook aan een gestage verbetering van de waterkwaliteit
of wil men de directe contacten misschien bewust stilleggen?
In de aanloop naar MAP6 werden een aantal bijkomende regels voor het gebruik van mest ingevoerd. We
blijven erbij dat de waterkwaliteit gezamenlijke verantwoordelijkheid is en blijft voor alle betrokken actoren, in
de eerste plaats de land- en tuinbouwsector, maar ook de verwerkers, vervoerders, veevoederleveranciers,
voorlichters, maar ook bij de afnemers van de plantaardige producten die groeien dankzij de meststoffen.
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