MAP 5 : DOORSLAG VAN MAP 4?

Tot 4 mei loopt het openbaar onderzoek voor het vijfde mestactieplan (MAP V) en het daarbijhorende PlanMER. Met dit plan moet minister Schauvliege een antwoord bieden aan de nitraat- en fosfaatverontreiniging
van bodem en water, veroorzaakt door de landbouw. Europa tikte Vlaanderen het voorbije jaar nog stevig op
de vingers omdat er te weinig vooruitgang werd geboekt.
En terecht: 70% van de waterlopen hebben een
overschrijding van de fosfaatnormen. En voor nitraten
meet Vlaanderen – in het laatste MAP4-jaar- 21%
overschrijdingen, waar de doelstellingen 16% waren.
In West-Vlaanderen zijn de voorlopige doelstellingen
gehaald voor de Brugse Polders, maar de intensieve
veeteeltgebieden,het Leie- en het IJzerbekken, staan met
36 en 44% nog een eindje van het doel van MAP4. Over
naar MAP5 dus, met als einddoel 5% overschrijdingen
in 2018!
Je zou kunnen verwachten dat men om dit te behalen
naar de grond van het probleem zou gaan kijken en
de intensivering en concentratie van de veeteelt zou
aanpakken, maar nee…
Toch gaat minister Schauvliege ervan uit dat met dit MAP
V de norm van 5% in Vlaanderen zal gehaald worden.
De West-Vlaamse Milieufederatie is daar -samen met
de Bond Beter Leefmilieu- echter niet van overtuigd.
MAP V staat immers bol van de afwijkingsregels.,
Ook in het voorstel Plan-MER wordt aangegeven
dat, als MAP V geen trendbreuk kan verwezenlijken
tegenover MAP IV, we terug in het rood gaan met de
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waterkwaliteit en voor geen enkel bekken onder de 5%
overschrijdingsnorm geraken.
Uiteraard hopen we dat er voldoende middelen zullen
zijn om het complexe verhaal van focus-gebieden en bedrijven goed over te brengen en te begeleidenen dat
er snel efﬁciënte (dus: niet uitgeholde) afstandsregels en
handhaving (met meer dan een goedbedoelde folder)
komen voor bemesting langs waterlopen. En dat de
uitzonderingen niet tot het afkalven van de doelen zal
leiden. Maar de minister zou ook eens moeten denken
aan de oorzaak van het hoge aantal overschrijdingen
in West-Vlaanderen, waar 1/3 van de teeltsoorten uit
mais bestaat, teelten gevoed met de mest van 50% van
Vlaanderens populatie varkens en kippen en 1/3de van
de populatie koeien?
Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek gaat de
West-Vlaamse Milieufederatie, samen met BBL het plan
analyseren en aftoetsen bij de achterban.

Meer informatie:
Aankondiging openbaar onderzoek (met voorstel PlanMER en voorstel MAP V)

