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bovendien aan een werkelijk statuut verwachten. 

Dat geldt ook voor de gerealiseerde natuurgebieden, 

die planologisch zullen verankerd worden. Minister 

Schauvliege bevestigde in dit kader, aan Natuurpunt,  

dat ze haar streefdoel om in 2014 in totaal 1500 ha te 

erkennen, aanhoudt.

Heel specifi ek voor onze regio (maar uiteraard van 

groot belang) is de bescherming van de historisch 

permanente poldergraslanden. Niets nieuws, het is 

een verderzetten van de procedure die onder veel druk 

gestart is tijdens de vorige legislatuur. Op 15 november 

2014 organiseren Natuurpunt, SOS Kustpolders en de 

West-Vlaamse Milieufederatie hierrond een studiedag 

voor beleidsmakers, elders in dit nummer vind je meer 

hierover.  Een ander strijdpunt van onder andere de 

WMF, zijn de warrelnetten in de recreatieve visserij. De 

aankondiging van een verbod (binnen de recreatieve 

visserij) op kieuw- en warrelnetten voor onze kust, is 

heeft ons dan ook verblijd. Dat dit maar tegen eind 

2019 voorzien is, zal niet enkel jammer zijn voor de vele 

bruinvissen die door dit uitstel zullen getroffen worden. 

Hoewel een bescherming al langer van kracht had 

moeten zijn, lijkt de Vlaamse regering hier echter vast te 

houden aan uitstel tot vlak voor de verkiezingen… 

Milieu

Ook hier geen revolutie. Men spreekt enerzijds van 

vergroening van de economie, de vergroening van 

de(verkeers-)fi scaliteit en van het voertuigenpark. 

Anderzijds worden grote infrastructuurwerken 

voorop geplaatst, samen met besparingen op het 

openbaar vervoer, inzet op de intensieve landbouw, 

kostenbesparende maatregelen voor industriële 

intensieve  energiegebruikers, Vlaamse Baaien, … De 

coherentie van het beleid is vooral binnen het streven 

naar economische groei te herkennen.

Water

Hier kan je veel goede voornemens over terugvinden. Zo 

wil men hergebruik van water stimuleren en worden heel 

wat van de goede principes van het integraal waterbeleid 

opgesomd in het Regeerakkoord. Er is bijvoorbeeld 

aandacht voor het grondwaterpeil, maar ook voor de 

overbelasting van de kwantiteit water van de waterlopen 

en erosiemaatregelen die via de randvoorwaarden van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen worden 

aangemoedigd. We zien echter weinig voorstellen om de 

natuurlijke cyclus van het water te (her)bevestigen. 

Bodem

Positief  is de nadruk op het versneld saneren en 

ontwikkelen van brownfi elds en blackfi elds en het 

oprichten van een stookolietankfonds. 

Lucht

Uitgaande van het bestaande luchtkwaliteitsplan voor 

NO2, een voorstel tot hervorming van de autofi scaliteit 

en het inrichten van lage-emissiezones, wil men de 

kwaliteit van de ingeademde lucht verbeteren.  Er wordt 

daarentegen echter fors ingezet op de missing links, 

als de Oosterweelverbinding en de N8 in Ieper… We 

missen ook de nodige forse inhaalbeweging op vlak 

van werkelijk hernieuwbare energie. Daarenboven zijn 

het invoeren van de energienorm (waarbij de kost van 

energie voor energie-intensieve bedrijven niet hoger mag 

zijn dan deze in de buurlanden), de focus op de kostprijs 

en de directe marktcompetitiviteit een teken aan de wand 

voor een weinig uitdagend beleid.  Ook op vlak van 

landbouw, worden er geen potten gebroken: korte keten 

als niche binnen een nog meer exportgerichte landbouw, 

geen brongerichte maatregelen (afbouw veestapel), het 

versterken van de verzekering voor (niet aanpassen aan) 

de risico’s van de huidige vorm van intensieve productie, 

een mestactieplan dat zorgeloos voortbreit op het 

vorige… 

Duurzame materialen

Men houdt vast aan het Vlaams Materialenprogramma 

(VMP), het programma dat streeft naar een 

kringloopeconomie. Deze Vlaamse regering wil 

ook werken aan de reductie van restafval . De 

resterende capaciteit wordt de maatstaf  voor de 

nodige verbrandingscapaciteit. Het onderzoek naar de 

haalbaarheid van het invoeren van statiegeld op (plastiek) 

fl essen en blik staat ook op de agenda. Dit stuitte echter 

al op protest van verschillende sectorverenigingen van 

producenten en verdelers. 

Er komt echter geen afschaffi ng van de niet-duurzame 

elementen binnen het systeem van Groene Stroom 

Certifi caten, zoals de end-of-pipe-maatregelen voor 

mestverwerking en het gebruik van niet –duurzame 

biomassa (bijv. Canadese pellets) als bijstook. 

Waar we ook, vruchteloos, naar gezocht hebben, is de 

deeleconomie. Hoewel dit meer en meer neigt naar een 

grondstroom, speelt deze Vlaamse regering er niet op in: 

een gemiste kans. 

Kustbescherming

Hier heerst de betonnen visie: niets over een integrale 

zee-kust-land-visie, maar wel harde maatregelen 

als zandopspuitingen via PPS, het Plan Vlaamse 

Baaien en andere harde maatregelen ikv Masterplan 

Kustveiligheid. 

Visserij en landbouw

Met dit Regeerakkoord wordt een doorstart gemaakt 

van het erkennen van de limieten aan de groei voor 

de landbouw. De ‘milieudruk moet dalen’ en er 

moet meer onderzoek komen naar agro-ecologische 
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innovatie en kansen voor andere -dan de intensief  

belastende landbouw- landbouwvormen moeten 

gestimuleerd worden. Zoals eerder aangegeven 

wordt ook erosie iets intensiever aangepakt door het 

afhouden van steun uit het GLB bij het niet nemen 

van maatregelen. Daarmee zitten we nog niet aan het 

doortrekken van het ‘vervuiler betaalt’-principe, maar 

toch weer een stapje dichterbij een gelijkschakeling 

tussen alle sectoren. Dat geldt ook voor de VLIF-steun, 

die niet uitdrukkelijk meer op effi ciëntieverhoging  

doelt, maar ook verduurzaming (in de groene zin) kan 

nastreven. Goede zaak dus? 

Flanders Food Valley komt hier waarschijnlijk weer 

doorfi etsen. Hierin wordt onder andere de vrijheid voor 

het telen van genetisch modifi ceerde gewassen bepleit, 

mits duidelijke etikettering. Ook wordt de samenleving 

aangepord om met de intensieve landbouw  te leren 

leven. Een verdere afstemming ervan op export en groei 

wordt voorzien. Maatregelen ikv biodiversiteit worden 

vooral fi nancieel gestimuleerd tegenover afgedwongen. 

Het MAP5 vertrekt vanuit de premisse dat het MAP4 

een succes was. Vergroening geldt voor alle sectoren 

en maatschappelijke geledingen, buiten de landbouw 

(hoewel de eco- effi ciëntie van de landbouw sinds 2008 

stagneerde). De risico’s die het verder intensiveren van  

deze landbouw inhouden, moeten ‘crisisbestendiger’ 

worden gemaakt, hoe je minder risico’s loopt als 

landbouwer, blijkt geen zaak meer.  

Ruimtelijke ordening 

Ook hier kunnen we zowel kansen als bedreigingen 

zien. Deze Vlaamse regering wil werk maken van 

een actief  grondbeleid. Zo moeten kavels binnen 

woonzones sneller op de markt komen, moeten brown- 

en blackfi elds in eerste instantie gesaneerd en opnieuw 

ingenomen worden en kunnen bouwrechten voor niet-

geschikte gronden in de toekomst verhandeld worden. 

De leegstandsheffi ng zou op een ‘billijke’ manier moeten 

worden  hervormd en voldoende rechtsbescherming 

geven. Dit zou moeten zorgen voor een meer spaarzaam 

grondbeleid en kernversterking. 

Voorwaardelijk, daarnaast zal het aansnijden van 

woonuitbreidingsgebieden immers vereenvoudigd 

worden. Voor de invulling van de kavels zal men dan 

wel meer kijken naar de meest geschikte woonvorm 

aangepast aan de maatschappelijke noden. De voor 

Vlaanderen alternatieve woonvormen, als bijvoorbeeld 

cohousing zullen gestimuleerd worden.  Er huizen ook 

heel wat kansen in de geïntegreerde aanpak van de 

omgevingsvergunning, de grootste verandering binnen 

ruimtelijke ordening, al zullen we er op moeten toezien 

dat de door de Vlaamse regering verhoopte snelheid en 

soepelheid niet in het vel van de participatie snijdt… 

Het Regeerakkoord stelt zich ook expliciet tot doel “de 

waardevolle open ruimte maximaal te vrijwaren”, dat 

zou een hele trendbreuk zijn, gezien er op vandaag, 

dagelijks 6 hectare buitengebied onder beton verdwijnt. 

Dit voornemen blijkt echter niet uit de versnelling en 

vereenvoudiging van de procedures en de klantvriendelijke, 

oplossingsgericht een redelijke handhaving van de 

omgevingsvergunningen die deze regering voorop stelt. 

Vlaanderen moet volgens het Regeerakkoord sneller 

kunnen inspelen op de veranderende noden van het 

bedrijfsleven en de economische realiteit. Niet enkel het 

herbestemmen van bedrijventerreinen in onbruik, maar 

ook het aansnijden van nieuwe terreinen en het voorzien 

van rechtszekerheid voor zonevreemde bedrijvigheid op 

het platteland, moeten voor deze regering veel vlotter 

kunnen. Zal een leegstaande boerderij in de toekomst 

gemakkelijker een andere bedrijvigheid kennen?

De oppervlaktedoelstellingen van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV), voor de verdeling van 

de open ruimte, dienen voor deze regering gerealiseerd 

te worden. In de komende legislatuur zal het RSV 

weliswaar vervangen wordt door een nieuw Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen, maar het nieuwe Regeerakkoord 

vermeldt dus wel heel expliciet de Ruimtebalans uit 

het RSV als de blijvende ambitie. En ze engageert zich 

daarmee ook tot de realisatie van de beloofde 10.000 

hectare bosuitbreiding. Op 15 jaar is echter slechts 22% 

van de doelstellingen gerealiseerd, wil men de komende 

5 jaar echt vooruitgang op dit vlak boeken, dan zal men 

dus meer dan één tandje moeten bijsteken.

Door de bevoegdheid van ruimte bij natuur en landbouw 

te voegen, neemt minister Schauvliege de handschoen op 

om de ruimtelijke processen gestroomlijnd en versneld 

af  te werken. Dit zou goed zijn voor de rechtszekerheid 

van landbouwers, natuur en bossen die nu in de 

afbakeningsprocessen besproken worden. 

Dierenwelzijn

Ben Weyts (N-VA) heeft zich intussen al sterk 

geprofi leerd als minister van dierenwelzijn. Naast een 

strikt kader voor broodfok en het houden van huisdieren, 

het kattenplan voor de aanpak van de overpopulatie, wil 

hij het chirurgisch castreren van varkens tegen 2018 

Vlaanderen uit. 
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Mobiliteit

Heel wat elementen die met mobiliteit hebben te maken, 

hebben een rechtstreekse impact op de luchtkwaliteit. 

Zoals we hierboven aanhalen, geeft deze regering bij 

voorbaat forfait voor de grote ommezwaai. Een beleid 

van openbaar vervoer, waarbij de nadruk in eerste plaats 

ligt op het kosten-effi ciënter maken, zorgt niet steeds 

voor de nodige stimulansen voor het verduurzamen 

van verplaatsingen. Positief  lijkt ons de intentie om 

de netwerken van de verschillende transportmiddelen 

meer op elkaar af  te stemmen. De Lijn moet 

daarentegen wel voldoende eigen middelen genereren 

(juiste vervoersmiddel op de juiste plek en optimale 

bezettingsgraad). De Vlaamse regering wil daarenboven 

haat invloed aanwenden om de NMBS aan te sporen 

meer te investeren in de nu slecht ontsloten gebieden 

(bij het schrijven bereikt ons het bericht dat de sporen 

tussen Adinkerke en Bray-Dunes werden uitgebroken, 

of  hoe de realiteit de fi ctie inhaalt, nvdr.). Landelijke 

gebieden zouden ook ontsloten worden met innovatieve 

vervoersconcepten zoals belbussen, maar ook deeltaxi’s, 

buurtbussen, deelfi etsen,… 

Aan de kust zou gestreefd worden naar een 

samenhangend openbaar vervoerssysteem dat aansluit 

op dat van de kleine steden en gemeenten, die beweging 

was al eerder gestart. 

Voor de ontsluiting van de havens wordt verder gewerkt 

aan de ontsluiting via het spoor. Natuurcompensaties 

voor havenuitbreiding zullen geregeld worden als de 

uitbreiding van start gaat en niet in voorbereidende 

fase. De uitbouw van de link tussen de waterwegen en 

zeehavens krijgt een focus op onder andere de Seine-

Scheldeverbinding met Frankrijk en de prioritaire 

afhandeling van het kanaal Kortrijk- Bossuit. In Brugge 

gaat men een betere doorvaart voorzien op de ringvaart 

rond Brugge: Steenbrugge-brug wordt aangepakt 

en er komt een nieuwe Dampoortsluis. Dit om de 

binnenvaartcapaciteit tussen Zeebrugge en Gent te 

verhogen tot 2500 ton. 

We zijn blij met de nadrukkelijke aandacht voor de 

estuaire vaart. Deze lijken echter wel gekoppeld te zijn 

aan de mogelijkheden die de Vlaamse Baaien hierin 

zouden leveren. Het Schipdonkkanaal lijkt hiermee weer 

wat verder weg…

De regionale luchthavens worden ‘gezegend’ met de 

nodige investeringen in luchthaveninfrastructuur in het 

kader van de nieuwe beheersvorm en om de vereiste 

ICAO-certifi catie van die internationale poorten te 

behouden.  Ze worden ingeschakeld in het ontsluiten 

van de Vlaamse Kunststeden en het MICE-toerisme 

(dat zijn  de zakenlui). De ontsluiting van de luchthavens 

door middel van openbaar vervoer wordt als duurzaam 

toetje geserveerd.  

De witte rook wordt mist

Over de besparingen in het verenigingsleven valt nog 

weinig te voorspellen. Momenteel lopen de discussies 

in aanloop van de goedkeuring van de vaknota’s van de 

verschillende ministers op 22 oktober 2014. Vermoed 

wordt dat de vooral de cumulatieve effecten van diverse 

besparingsmaatregelen zullen wegen op de werkingen 

van onze verenigingen. Daarnaast zal de ene vereniging 

meer dan de andere getroffen worden… 

We blijven hopen dat deze regering het belang van een 

gezond milieu en een sterke natuur nog meer zal inzien 

dan wat blijkt uit dit Regeerakkoord. We blijven ook 

hopen dat deze regering het milieu- en natuurmiddenveld, 

net als de andere middenveldorganisaties die opkomen 

voor het zwakkere en het maatschappelijk kwetsbare, niet 

aan de kant schuift door het fi nancieel of  op vlak van 

participatie te verzwakken. Het middenveld is immers 

meer dan oppositie, het is een partner om de motor van 

de samenleving te doen draaien, nu en in de toekomst. 
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