
Keuzemenu GLB-vergroening krijgt steun Vlaams Parlement

De Vlaamse parlementsleden volgen de 

hervorming van het Europees 

landbouwbeleid (GLB) op de voet. "De 

landbouwsector stelt zich te defensief 

op", vindt Dirk Peeters van Groen. 

"Voedselproductie en niet het milieu is 

het ultieme doel van landbouw", werpt 

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) 

tegen. Jos De Meyer (CD&V) is 

overtuigd dat niet alle voorstellen vanuit milieuhoek even realistisch zijn. 

 

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement discussieerde vorige week over de 

vergroening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Alle fracties zijn te vinden voor 

een keuzemenu aan vergroeningsmaatregelen, maar ze leggen zo hun eigen accenten.

"In de aanloop naar de Europese ministerraad vernamen we dat de vergroening op de 

helling staat door het voorstel omtrent een keuzemenu aan vergroeningsmaatregelen", 

zegt sp.a-parlementslid Els Robeyns bezorgd. "Vooral de maatregel met de grootste 

effectiviteit voor natuur en agrobiodiversiteit, de zeven procent ecologische focusgebied, 

dreigt een zuiver papieren optie te worden." Zij is zeker niet tegen maatwerk, maar 

verwacht wel dat de meerwaarde op het terrein ten aanzien van biodiversiteit, klimaat en 

milieu gegarandeerd blijft.

"Iedereen is het erover eens dat de milieu-, biodiversiteit- en klimaatdoelstellingen bereikt 

moeten worden. Alleen is de vraag of de drie vergroeningsmaatregelen van de Europese 

Commissie als doel vooropgesteld moeten worden", meent Tinne Rombouts (CD&V). 

Rekening houdend met de Vlaamse landbouwcontext, vindt zij de vraag naar een ruimer 

pakket keuzemogelijkheden gerechtvaardigd op voorwaarde dat dat even effectief is als 

de drie rigide vergroeningsmaatregelen van de Europese Commissie.

"Het heeft geen zin om doelstellingen op te leggen die niet kunnen worden gehaald of 

waarvan de effectiviteit niet is aangetoond. We moeten op het terrein het verschil maken 

en tegelijk zo veel mogelijk mensen meekrijgen", benadrukt Tine Eerlingen, Vlaams 

volksvertegenwoordiger van N-VA.

Vlaanderen mag van de landbouwsector verwachten dat de 750.000 hectare agrarisch 

gebied op een ecologisch verantwoorde manier beheerd worden, oordeelt Dirk Peeters 

(Groen). Hij vindt de reactie op de vergroening vanuit landbouwhoek te defensief. Dat er 

binnen de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) geen 

eensgezindheid is over de belangrijkste vergroeningsmaatregelen, baart hem zorgen.

"We staren ons blind op percentages en statistieken zonder het grote doel voor ogen te 

houden", zegt het parlementslid van Groen. "Een keuzemenu is perfect voor mij, zolang 

we de doelstelling maar halen. De dooradering met ecologisch focusgebied mag gerust 

opgetrokken worden naar een veel groter gebied. En we moeten het keuzemenu zo 

samenstellen dat het betrekking heeft op het landbouwareaal in zijn totaliteit."

"Logisch dat de landbouwsector zich defensief opstelt, het gaat immers over het inkomen 

van de boeren", repliceert Open VLD'er Karlos Callens. "Indien we de berekeningen van 

het landbouwinkomen na 2013 in detail meedelen aan de landbouwers zouden velen niet 

morgen maar vandaag nog hun activiteiten stopzetten", klinkt het onheilspellend. 

Aangezien de sector het moeilijk heeft, wil hij de vergroening zorgvuldig afwegen tegen 
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het landbouwinkomen "zodat er over een aantal jaren nog boeren zijn om het 

buitengebied te verzorgen".

“Op het vlak van biodiversiteit en natuur heeft de landbouwsector de afgelopen jaren al 

heel wat inspanningen gedaan”, meent Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. “De 

landbouw is een economische sector die instaat voor de voedselvoorziening van 

iedereen. De milieudoelstellingen mogen naar mijn mening niet het ultieme doel van 

landbouw zijn.” Niettemin schaart hij zich achter de vergroening van het Europees 

landbouwbeleid, al moet de weg gevolgd worden van een flexibel keuzemenu dat 

rekening houdt met het specifieke karakter van de Vlaamse landbouw.

De voorzitter van de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement, Jos De Meyer 

(CD&V), is na een bezoek aan een melkveebedrijf in Berlare overtuigd dat maatwerk 

nodig is. De inspanningen die het bedrijf doet op vlak van vergroening en milieu hebben 

indruk op hem gemaakt zodat hij niet begrijpt dat dit na 2013 niet zou volstaan. “Ik nodig 

sommige collega’s uit om een aantal landbouwbedrijven te bezoeken. Zo kunnen ze 

nagaan of alle theoretische voorstellen vanuit de milieubeweging wel zo realistisch zijn.”

Minister-president Kris Peeters drukt de parlementsleden op het hart dat de 

landbouwsector zeker bereid is een inspanning te doen op het vlak van vergroening, 

“maar het moet natuurlijk haalbaar zijn”. Maatwerk kan daar volgens Peeters voor 

zorgen.
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