
Geachte Mevrouw Schauvliege 

Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

 

 

Wij van de actiegroep Ruimte voor boeren hebben ons ongeveer een jaar geleden verenigd 

omdat we niet akkoord konden gaan met het decreet dat in april 2014 is goedgekeurd. Reeds 

in de zomer van vorig jaar, lang voor de PAS-brieven verstuurd werden, voelden we de bui al 

hangen. We zijn te rade gegaan en samen met onze advocaat hebben we verscheidene punten 

gevonden binnen dit decreet waar onze rechten ernstig geschonden worden en waartegen wij 

een procedure hebben ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Via onze website willen we onze 

kant van het verhaal tonen aan de buitenwereld.  

 

In het najaar van 2014 werd duidelijk hoe zwaar de impact op de landbouw was bij het 

versturen van de PAS-brieven naar elke veehouder.  Los van alle inspanningen die er geleverd 

worden om je bedrijf duurzaam te runnen kreeg men een code toegekend, groen, oranje of 

rood. De rode en oranje bedrijven worden ernstig in hun toekomst bedreigd zonder fouten te 

hebben begaan, maar ook bedrijven die code groen hebben gekregen kunnen via hun gronden 

die in SBZ liggen ernstige schade leiden en belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Wij 

kunnen ons niet verzoenen met het opsplitsen van de landbouwers in deze categorieën. Men 

baseert zich op plannen en cijfers van meer dan 20 jaar geleden en houdt geen enkele 

rekening met alle vooruitgangen die al geboekt zijn in onze sector.  Natura 2000 loopt tot 

2050. Vandaag bedrijven verjagen is ontoelaatbaar. Er moet nog heel wat technisch 

onderzoek gebeuren en de beschikbare technieken om stikstofuitstoot te beperken verbeteren 

dag na dag. Bedrijven met een rode “informatieve” PAS brief worden  vandaag al  afgestraft 

als ze hun bedrijf willen verder uitbouwen.  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft alle 

rode bedrijven bezocht en een inventaris opgemaakt. Hierin is pijnlijk duidelijk geworden 

welke impact de PAS-brief heeft op deze bedrijven. De gemiddelde leeftijd van de getroffen 

bedrijfsleiders is 49 jaar. Het zijn dus bedrijven in volle expansie met nog recente 

investeringen of plannen hiervoor. Als ondernemers is de onzekerheid waar ze nu mee 

geconfronteerd worden nefast voor de bedrijfsvoering. In januari heeft men een flankerend 

beleid goedgekeurd voor de rode bedrijven. Er zijn 5 verschillende maatregelen waartussen de 

getroffen bedrijven moeten kiezen. De nadruk wordt gelegd op de vrijwillige keuze, maar 

deze keuze moet wel gemaakt worden met de rug tegen de muur. Wij hebben het 

herstructureringsprogramma voor de rode bedrijven doorlopen en toch verscheidene punten 

gevonden waar we serieuze bedenkingen bij hebben. Een voorbeeld is de keuze van 

vrijwillige bedrijfsreconversie. Je moet een keuze maken tussen 3 mogelijkheden van 

bedrijfsreconversie. Keuze a en b houden in dat je afstand doet van minimaal 25% van je 

totale bedrijfsoppervlakte gelegen op een welbepaalde locatie waarbij men maximaal 20 of 

10% terugvraagt op een andere locatie. Wij begrijpen, niet hoe gronden afstaan de emissie 

uitstoot vermindert, want dit is toch de rede dat je een rode code hebt gekregen. Het lijkt wel 

of je met grond je rode code kan afkopen. Wij vragen ons af in hoeverre de doelstellingen 

opgelegd vanuit Europa afhankelijk zijn van de emissie uitstoot van de Vlaamse landbouw. 

 

Als actiegroep Ruimte voor boeren moeten we mee betrokken worden in de 

onderhandelingen.  Alle onderhandelingen zijn gebeurt boven onze hoofden en men durft 

zelfs beweren dat de landbouw toch geen toekomst heeft Alle landbouwers volgen dezelfde 

normen en wetten en zo produceren wij voedsel dat bij het meest veilige en kwaliteitsvolle 

hoort van de hele wereld.  Indien men de boeren hier verjaagd zal het voedsel uit het 

buitenland moeten komen. Voedsel dat aan niet zo’n strenge normen moet voldoen, en al die 

transporten, dat vormt dan geen uitstoot? 



 

Bovenop dit alles is er geen vergoedingenbeleid opgenomen binnen het decreet. Men wil dit 

nu recht trekken via het flankerend beleid maar iedereen weet hoe de begroting ervoor staat. 

De bedragen die momenteel vrijgemaakt worden zijn totaal ontoereikend. De onkosten van dit 

project hadden volledig moeten uitgewerkt zijn voordat het decreet werd goedgekeurd. Elke 

ondernemer moet een businessplan voorleggen bij een project, met onkostennota. 

 

Ondertussen zijn de overlegplatforms begonnen. Verschillende landbouwers zijn daar 

aanwezig als afgevaardigde voor onze sector. Wij voelen ons daar echter totaal niet gehoord. 

Het zijn infovergaderingen waar eenzijdig over hun natuurdoelen en acties wordt gesproken. 

Er moeten duidelijke landbouwanalyses gemaakt worden in de habitatgebieden die dan 

worden meegenomen in de overlegplatforms. We hebben nu al een uitnodiging gekregen voor 

het volgende OP waar een gezamenlijke besluitvorming m.b.t. de goedkeuring van MP 1.1 op 

de agenda staat. Hoe kunnen wij dit goedkeuren indien er nog niet over de landbouw 

gesproken is. 

U bent Minister van zowel natuur als van landbouw. Twee sectoren die eigenlijk heel dicht 

tegen elkaar aanliggen maar nu lijnrecht tegen elkaar worden uitgespeeld. De landbouw moet 

verdwijnen omdat ze een negatieve impact zou hebben op bepaalde natuurdoelen. Maar de 

landbouw creëert ook veel natuur. Natuur die dan zal verdwijnen. Denk maar aan de 

boerenzwaluw, de mussen, vleermuizen, en nog zoveel andere dieren die in onze stallen, 

weiden en akkers voedsel vinden en nesten bouwen. Zij storen zich niet aan de zogenaamde 

emissies.  

Wij willen een duurzame landbouw, maar deze is grondgebonden. Wanneer worden onze 

750.000 ha herbevestigd? 

Landbouw is een belangrijke economische sector met veel kwaliteitsvolle jobs. Men wil nu de 

natuur ook als economische sector naar voor schuiven met grote omzetcijfers en 

tewerkstelling. Bedenk wel dat dit voor meer dan 95 % gesubsidieerd wordt. Nu hoor ik jullie 

al denken, maar ook de landbouw wordt toch gesubsidieerd. Inderdaad, maar dit is 

inkomenscompensatie om de voedselprijzen laag te houden. Deze vorm van steun is begonnen 

bij het verdrag van Rome in 1957. Men wilden voedselzekerheid hebben met voldoende 

voedsel in voorraad en een leefbare landbouw. Ondertussen is men op vlak van 

voedselvoorziening zo verwend dat men denkt de landbouw niet meer nodig te hebben. Maar 

al het voedsel dat in de winkels ligt kent zijn oorsprong op een landbouwbedrijf maar deze 

voeling is er niet meer.  

Vanuit onze actiegroep Ruimte voor boeren hebben we een petitie opgestart die via onze 

website online getekend kon worden. We hebben ook veel handtekeningen op papieren versie 

ontvangen. We willen hiermee aantonen dat de maatschappij de landbouw nog een warm hart 

toedraagt en dat zij geen vragende partij is om de landbouw te laten verdwijnen voor nieuwe 

natuur. Als landbouw nog niet meer mag bestaan naast natuur waar is er dan wel nog plaats in 

het versnipperde Vlaanderen, naast woonzone of industrie? De doelen die momenteel gesteld 

worden zijn zo onrealistisch dat sommige bedrijven moeten dalen tot 3 koeien om met hun 

bedrijf een groene code te krijgen. Zelfs onze overgrootouders hadden meer dieren.  

Met “wederzijds” respect kunnen landbouw en natuur perfect naast elkaar bestaan. Er zijn nog 

veel jongeren die in de landbouw willen stappen, gun hen een leefbare toekomst met 

rechtszekerheid. 

 

De actiegroep Ruimte voor boeren 

 

 


