NIEUWE VLAAMSE REGERING LEGT EIGEN
ACCENTEN IN LANDBOUWBELEID
Met Joke Schauvliege heeft de nieuwe Vlaamse regering haar minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw. De nieuwe regering deelt land- en tuinbouw een belangrijke plaats toe op het
platteland. Het regeerakkoord zegt letterlijk dat het voldoende ruimte wil geven aan een
economisch rendabele landbouw.

productie beter af te stem
stemme
stemmen op de
ron: VILT
VILT)
wensen van de
e markt.
kt. (bron:

C
op
yr
ig
ht

12

Boerenbond
ond tevreden
evrede
Boerenbond
analyse
enbond
nd is na een eerste
e
an
van
regeerakn het nieuwe Vlaams
Vlaamse reg
die
koord tevreden met de accenten
ac
Vlaamse regehett bevat. De nieuwe V
ring wil uitdrukkelijk
uitdrukkelij inzetten op het
economisch
beleid en erkent
sociaal
ociaal – econom
e
expliciet het belang van
daarbij oo
ook ex
de Vla
Vlaamse land- en tuinbouw en de
actieve
ve rol
r van onze land- en tuinbouw
in hett landelijk gebied, luidt het.
Boe
Boerenbond is blij dat de nieuwe
V
Vlaamse regering ontwikkelingskansen wil scheppen voor het hele palet
aan Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Duurzaamheid is daarbij de
basisvoorwaarde. Daarbij aligneert
de nieuwe ploeg zich op de Europese
regelgeving om een gelijk speelveld
te garanderen en dus geen concurrentieel nadeel voor onze bedrijven te
veroorzaken.
“Wij zijn tevreden dat dit regeerakkoord het belang en de rol van onze
Vlaamse land- en tuinbouw beklemtoont en daar ook duidelijke gevolgen
in meerdere beleidsdomeinen aan
verbindt”, aldus Piet Vanthemsche,
voorzitter Boerenbond. “Zo worden
zeer uitdrukkelijk de principes en
evenwichten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) hernomen
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Als eigen accenten van de nieuwe
bestuursploeg kunnen ondermeer de
steun voor duurzame investeringen,
onderzoeksinstellingen die innovaties
zullen uittesten voor individuele bedrijven en een algemene weersverzekering aangestipt worden. Het beheer
van de schaarse open ruimte zal op
een “zuinige” en “zorgvuldige” manier
gebeuren.
Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds blijft de motor van een duurzame groei in land- en tuinbouw. Het
budget zal minstens op het niveau van
de afgelopen jaren liggen. Gelet op
de nieuwe uitdagingen voor de sector
worden de regels rond investeringssteun aangepast. =o zal er speciʖeke
aandacht gaan naar innovatieve en
milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Ook wordt er bijvoorbeeld
steun voorzien voor niet-productieve
investeringen in kleine landschapselementen, water- en bodembeheer en
ecgroenschermen. Er wordt een selecan de
tiesysteem opgezet, in plaats van
ardoor
or
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De regionalisering van het landbouwrampenfonds geeft Vlaanderen de
mogelijkheid om vlotter te kunnen
beslissen over landbouwrampen. De
mogelijkheden van een brede weersverzekering zullen onderzocht worden.
Landbouwers zijn ook blootgesteld
aan extreme marktrisico’s maar daar
wil de nieuwe regering zich evenmin
bij neerleggen. Pilootprojecten worden
opgezet om marktrisico’s in de sector
af te dekken. Alle bedrijven krijgen
ook info die hen moet toelaten om de
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en blijft de ambitie om de ruimtebalans van het RSV uit te voeren overeind.”
Ook wordt een oplossing naar voor
geschoven voor de opeenstapeling van
de talrijke Vlaamse beleidsagenda’s
voor het buitengebied. Bekkenbeheerplannen, sigmaplan, mobiliteit,
havens, natuur, milieu, erfgoed, recreatie … allen hebben ze hun plannen in
het buitengebied, echter zonder enige
coördinatie. Dit leidt tot grote onzekerheid bij onze bedrijven. Dit regeerakkoord voorziet nu in een gebiedsgerichte, projectmatige en geïntegreerde
aanpak met een sterk overleg- en
coördinatiemodel onder andere via
de aanduiding van een procesmanager. Boerenbond rekent erop dat dit
model tot een effectieve verbetering
van de versnipperde aanpak op het
terrein zal leiden.
Qua natuurbeleid wordt geopteerd
voor een verstandig groen beleid met
focus op de Europese verplichtingen. Daarbij wordt ook het principe
‘sterkste schouders, zwaarste lasten’
nogmaals verankerd.
Nu de teerlingen geworpen zijn en
zowel de nieuwe regering als het
regeerakkoord een feit zijn, hoopt
Boerenbond dat de nieuwe regering
snel en efʖcint aan de slag zal gaan
en wenst deze ploeg alle succes toe. Q
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