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Ondanks het groen licht van de Europese Commissie voor het ontwerp mestactieplan eind december 
vorig jaar, zijn we vandaag nog steeds niet zeker welke richting het nieuwe mestactieplan zal uitgaan. Het 
politiek akkoord dat binnen de Vlaamse Regering bereikt werd eind maart raakte niet gestemd in de Com-
missie leefmilieu, ook niet na een lange hoorzitting op 2 april waar ook het Algemeen Boerensyndicaat aan 
het woord kwam. Onze belangrijkste grieven tegen het ons opgedrongen nieuwe mestdecreet kwamen 
reeds uitvoerig aan bod in een vorig editoriaal en in De Drietand en werden op de hoorzitting opnieuw en 
uitdrukkelijk herhaald: het voorliggend akkoord gaat voorbij aan de realiteit (extreme weersomstandighe-
den) en het is een akkoord dat puur ideologisch geworden is. 

We herhalen vandaag opnieuw dat er verschillende zaken in het voorstel van decreet zitten die te ver gaan 
en niet aanvaardbaar zijn, wegens het ontbreken van een sluitende wetenschappelijke of zelfs beleidsma-
tige onderbouwing. We blijven onder meer geconfronteerd met de verstrenging van de beoordeling van de 
waterkwaliteit in het probleemloze gebiedstype 0 vanaf een gemiddelde nitraatwaarde van 14mg/l water, 
waar bij een stijging van 2 mg/l , dus vanaf 16 mg/l, overgegaan wordt tot aanduiding als gebiedstype 1. 
Dit is en blijft een waarde onder de drempel van 18 mg/l, de vastgelegde grens tussen gebiedstype 0 en 
1, en dat kan naar onze mening nooit aanleiding geven tot het opleggen van maatregelen. Dit te streng 
beoordelingscriterium moet geschrapt worden. 

Daarnaast blijft de beoordeling en gebiedsindeling op basis van grondwaterkwaliteit een doorn in ons oog. 
We kunnen met gemeten waarden (VMM cijfers) perfect aantonen dat de in bepaalde gebieden aanwezige 
landbouw niet altijd en overal verantwoordelijk is voor een minder goede grondwaterkwaliteit. Boeren die 
op hun bedrijf goed bezig zijn, gaan bestraffen op basis van grondwater dat van veel verder afkomstig 
is, zelfs van historische oorsprong is of uit nitraatrijke bronnen komt, getuigt niet van deugdelijk bestuur. 
Zoiets hoort niet thuis in regelgeving die een grote impact heeft op onze bedrijfsvoering.

Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement ging voorzitter Peumans in op de vraag van de oppositie om 
advies in te winnen bij de Raad van State en bij de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw 
en Visserij (SALV). De adviezen worden verwacht tegen 4 mei en daarna moeten de parlementairen uit 
hun parlementair pre-electoraal reces komen om het voorstel van decreet, het nieuwe mestactieplan, af te 
handelen. Of alles nog rond geraakt tegen verkiezingsdag 26 mei is vandaag nog niet duidelijk, maar indien 
men de gebruikelijke procedure volgt en zich niet laat leiden door politiek opportunisme, dan kan het nog 
lukken voor de verkiezingen. Van de goedkeuring van het mestdecreet hangt ook de goedkeuring van de 
derogatie op Vlaams niveau af. Onze minister Van den Heuvel ging reeds langs bij de Europese Commissie 
en kreeg reeds de toezegging dat er derogatie mag toegepast worden in Vlaanderen, op voorwaarde dat 
er een goedgekeurd nieuw mestactieplan is…

De politieke molen draait maar door en hij leek de voorbije weken op hol geslagen.

Hopelijk komt men in Brussel eindelijk ook tot inzicht en zet men een rem op het rondje “boerenpesten” via 
het te strenge en op ideologie gebaseerd voorstel van mestdecreet, het nieuwe mestactieplan.
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Mestdecreet nog niet gestemd


