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Per 1 januari 2023 worden we verondersteld te werken onder het nieuw mestactieplan, MAP7. Alleen, op 
vandaag is er geen structureel, noch inhoudelijk overleg over dat nieuwe mestactieplan. We weten dus niet 
waar we aan toe zijn en we stelden dan ook de vraag aan bevoegd minister Zuhal Demir naar de stand van 
zaken en om werk van te maken van inhoudelijk overleg met alle betrokken actoren: boeren, ambtenaren, 
wetenschappers en milieubehartigers.

We vroegen reeds verschillende keren aan de administratie (Mestbank) wanneer de eerste (ontwerp)tek-
sten zouden bezorgd worden en de eerste overlegmomenten zouden plaatsvinden. Daar is vanuit het amb-

telijke niveau steeds ontwijkend op geantwoord, tot vorige week. Toen vernamen we op het regulier algemeen landbouwoverleg met 
de Mestbank dat de eerste voorstellen reeds met de Europese Commissie afgetoetst zijn. De verbazing bij de vertegenwoordigers 
van het ABS was groot, om niet te spreken in termen van verbijstering en onbegrip. Een mestactieplan moet een gedragen geheel 
zijn. Verschillende partijen die samen werken aan een betere waterkwaliteit, waarbij de landbouwsector een belangrijke, zo niet 
de belangrijkste speler is, hebben er ook baat bij om dit ook gezamenlijk uit te werken en, wanneer beslist, uit te dragen. Als land-
bouworganisatie hebben we altijd constructief maar kritisch-opbouwend onderhandeld in aanloop naar de opeenvolgende mest-
actieplannen. We hebben ook voor MAP7 te kennen gegeven dat we vanuit onze dagdagelijkse activiteiten en vanuit de ervaring 
bij onze leden, mee willen werken aan een gedragen nieuw Mestactieplan. Het OMAP-overleg, waar wetenschap, administraties, 
landbouworganisaties en milieuverenigingen hun ideeën op een heldere en directe manier, onversneden bij elkaar konden aftoet-
sen, werd reeds geruime tijd opgedoekt. Het alternatief platform was geen lang leven beschoren, omdat velen zich er onbegrepen 
in voelden en het niet werkte, niet in het minste door het gebrek aan elke vorm van transparantie. 

Er was begin dit jaar verspreid over Vlaanderen een door de Mestbank opgezet overleg met een aantal door hen geselecteerde 
landbouwers. De Mestbank heeft ons meerdere malen toegezegd dat we inzicht zouden krijgen in de bevindingen en voorstellen en 
om via overleg daarmee verder aan de slag te gaan. Tot op heden wachten we hierop. Het MAP 6+ is er uiteindelijk niet gekomen, en 
maar goed ook, want wat heb je aan een zeer korte periode van enkele maanden om fragmentarisch bij te sturen waar dat nodig kon 
zijn? Een aantal zaken die er in zouden komen circuleerden, maar hoe dit uiteindelijk concreet uitgewerkt was, is ons niet duidelijk. 

Tot op heden worden we in het ongewisse gelaten over MAP 7. Het signaal dat we op het Mestbankoverleg gekregen hebben, 
namelijk dat er een mestactieplan zal komen zonder inhoudelijk overleg met alle belanghebbenden slaat ons met verstomming. 
Hoe kunnen we er ooit een draagvlak voor creëren, hoe moeten we verder op weg naar een betere waterkwaliteit én een leefbare 
landbouw zonder enige input vanuit of afstemming met de praktijk?

Voor gedragen regelgeving, die opnieuw strenger zal zijn dan de bestaande, is een rechtstreekse, onbevooroordeelde, constructieve 
en open dialoog tussen administratie, landbouw- en milieuvertegenwoordigers en wetenschappers nodig. Pas dan en alleen dan 
zal een nieuw Mestactieplan gedragen en uitvoerbaar zijn.

We verwachten op zeer korte termijn de uitnodigingen voor de overlegvergaderingen met tweerichtingsverkeer, geen monologen 
waarbij de beslissingen meegedeeld worden of bruutweg geen input gewenst blijkt. Daar hebben we al genoeg staaltjes van gezien!

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