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Tijdens het onderhoud met de Vlaamse regeringsvormers
Geert Bourgeois en Kris Peeters legde Vanthemsche de
nadruk op enkele aandachtspunten die het recht op boeren
in Vlaanderen en de leefbaarheid van het Vlaamse platteland moeten veilig stellen. Aandachtspunten waren onder
andere:
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Midden juni duidde Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche de formateursnota van de Landelijke
Beweging bij de Vlaamse regeringsvormers. Vanthemsche lichtte toe wat nodig is om het recht
voor boeren en tuinders en een leefbaar platteland in Vlaanderen te garanderen.
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Ruimte
Vlaanderen is dicht bevolkt, de open ruimte beperkt.
Daarom wijst Boerenbond op de noodzaak aan een Vlaams
beleid dat het buitengebied beschermt en zorgt voor de
juridische verankering van de 750.000 ha agrarisch gebied
en de versterking van de agrarische structuur. Daarbij is
er nood aan een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak.
Wanneer de inname van landbouwgrond onvermijdbaar is,
moet gehandeld worden vanuit zuinig ruimtegebruik en
moet een afdoend flankerend beleid voor handen zijn.
Natuur
In haar natuurbeleid moet de Vlaamse overheid de focus
leggen op de Europese natuurdoelstellingen en het principe
van ‘sterkste schouders/zwaarste lasten’ hanteren. Een
specifiek statuut voor tijdelijke natuur is nodig. De Vlaamse
regering moet onverkort uitvoering geven aan de beslissingen van de Vlaamse regering in het kader van de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) met inbegrip van de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
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Diversiteit en onderzoek
Piet Vanthemsche vroeg aandacht voor de grote diversiteit
die de Vlaamse land- en tuinbouw typeert. Die diversiteit
maakt de sector sterk en weerbaar. De Vlaamse overheid
moet blijven investeren in onderzoek en innovatie, in een
vlotte generatiewissel en in groene groei. Het landbouwinvesteringsfonds (Vlif) is daarbij het sturend instrument bij
uitstek.

s Piet Vanthemsche: “10 krachtlijnen moeten het recht voor boeren en
tuinders en een leefbaar platteland garanderen!”

Speelveld
Op vlak van erfgoed moet de Vlaamse overheid een transparant en rechtszeker kader vormen dat geen afbreuk doet
aan de ontwikkelingskansen van de land- en tuinbouwbedrijven.
De Vlaamse land- en tuinbouwers werken in een wereldmarkt. Daarom wijst Boerenbond op het belang van een
gelijk speelveld en instrumenten die de markt- en prijsvolatiliteit temperen.
Als voorzitter van de Landelijke Beweging pleitte Vanthemsche ook voor een Vlaams beleid dat aandacht heeft voor
een leefbaar platteland. Hij benadrukte het belang van een
faciliterende overheid die de rol van het middenveld en het
sociaal overleg erkent. Zo moet de zesde staatshervorming
in nauw overleg met de sociale partners gebeuren en moet
continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd worden. n
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10 KRACHTLIJNEN VOOR RECHT OP
BOEREN EN LEEFBAAR PLATTELAND

