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     FOCUS THEMA

‘Brussel is verre’: 
Wat 5 jaar Vlaams en 
federaal beleid (niet) 
veranderde natuur 
en milieu in West-
Vlaanderen.

Met ‘Vertrouwen, verbinden, vooruit-
gaan’ kondigde de Vlaamse Regering 
Bourgeois in 2014 vol ambitie de nieuwe 
legislatuur aan. Er werd gesproken over 
een nieuwe ruimtelijke visie met een 
betonstop, het massaal inzetten op her-
nieuwbare energie, herdenken van de 
autofiscaliteit, proper oppervlaktewater, 
groenblauwe netwerken, rentmeester-
schap over de natuur, boskaart, schone-
re lucht, meer biodiversiteit, …. 

Maar in tegenstelling tot het veelbelovende 
regeerakkoord, steeg het ruimtebeslag, namen 
broeikasgasemissies tot 2017 niet af en bleef 
de luchtkwaliteit ondermaats. Verbetering in 
luchtkwaliteit kwam enkel daar, waar steden 
en gemeenten zelf initiatief namen. Zaken als 
afbouw van de veestapel, of strenger beleid 
voor houtkachels waren taboe. Dat afgelopen 
beleidsperiode geen eclatant succes was op 
vlak van natuur en milieu is dan ook een open 
deur intrappen.

Met dit artikel, o.a. gebaseerd op evaluaties 
door partnerorganisaties, bekijken we de resul-
taten van 5 jaar beleid voor West-Vlaanderen 
en dit voor de thema’s ruimtelijke ordening, na-
tuur, energie, landbouw, voeding en mobiliteit. 
Met de verkiezingen achter de rug en de win-
naars gekend, mag dit ook een aanbeveling zijn 
voor onze nieuwe mandatarissen. De tijd dringt.

Ruimte: de berg die een muis baarde
Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of in 
de volksmond ‘de betonstop’, formuleerde de 
Vlaamse regering een visie vol goede voor-
nemens: het ruimtegebruik moest tegen 2025 
halveren tot 3 ha per dag en tegen 2040 tot 
nul herleid worden. Flankerende actieplannen 
zoals een strenger vergunningenbeleid, het 
neutraliseren van slecht gelegen bouwgron-

den, soepele procedures voor kernversterking, 
behouden van zonevreemde bossen, een be-
tere bescherming van landbouwgronden, … 
zouden deze visie uitrollen op het terrein. Maar 
de financiering van gederfde inkomsten voor 
gemeenten (minder verkavelingen), de matig 
onderbouwde boskaart, de discussie over de 
planschadevergoeding voor niet-aangewende 
bouwgronden,… trokken een streep door de 
tijdige goedkeuring. 

Een grote stal bouwen in landschappelijk waar-
devol agrarisch gebied werd dan weer eenvou-
diger en de beroepsmogelijkheden tegen bouw-
projecten werden op nadrukkelijke vraag van de 
bevoegde minister ingeperkt. Na juridische actie 
van de milieubeweging, stelde het Grondwette-
lijk Hof de beroepsmogelijkheid voor wie eerder 
geen bezwaar indiende tegen een vergunnings-
aanvraag evenwel terug open. Voor het bouwen 
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
is de zaak nog hangende. 

West-Vlaanderen kreeg 430 ha uit het Vlaamse 
reservepakket voor extra bedrijventerrein, terwijl 
de activeringsteams voor het beter benutten van 
al bestemde bedrijventerreinen door Vlaanderen 
werden stopgezet. 

Energie: geen richting 
De kans is groot dat de Europese Commissie 
aan België zal vragen haar doelen voor 2030 
wat ambitieuzer te maken.  

Energiebesparing in huishoudens zou een 
eerste stap moeten zijn. Hoewel de woningpas 
en het EPC+ gelanceerd werden, blijven fikse 
maatregelen uit. De doelstelling om in 2020 
15,3% energie-efficiënter te worden (door o.a. 
renovatie), strandt in 2017 op 5,6%. De doelaf-
stand lijkt onoverbrugbaar, zeker nu de renova-
tiesnelheid tot het niveau van 2012 zakte.  
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“In tegenstelling tot het veel-
belovende regeerakkoord, 
steeg het ruimtebeslag, na-
men broeikasgasemissies 
tot 2017 niet af en bleef de 
luchtkwaliteit ondermaats.” 

Voor de productie van hernieuwbare energie 
koos België voor wind op zee. En dat is goed. 
Maar de keuze om dit in nu al onderbeschermd 
natuurgebied te doen, terwijl er ook ruimte in 
de militaire zone is, is dat minder. Op Vlaams 
niveau bleef een planmatige aanpak voor wind-
energie op land uit. Het niet kiezen voor een 
duidelijke richting, maar ook voor de juridische 
risico’s van bouwen in beschermde natuur, 
zorgt voor een wankel investeringsklimaat. Po-
sitief is dat de steun voor grootschalige biomas-
sacentrales afgeschaft werd. 

West-Vlaanderen kreeg in deze beleidsperiode 
amper windmolens bij. Dit wordt dus nog een 
grote uitdaging volgende legislatuur. Stilaan 
nemen gemeenten het heft in eigen hand en 
starten met warmtenetwerken, ondersteund 
door warmtezoneringsplannen. Leiedal en POM 
West-Vlaanderen investeren hier in. Opslag van 
energie (bv. waterstof) zal ook in West-Vlaande-
ren in belang toenemen. En Ventilus, de nodige 
versterking van het elektriciteitsnet in onze Pro-
vincie, komt de komende maanden ongetwijfeld 
in het centrum van het debat. 

Landbouw: afwezig verzoeningsbeleid
De industriële landbouw rukt verder op in 
West-Vlaanderen. Het ecosysteem kreunt, 
ondanks de technische verbeteringen. De veel-
belovende aankondiging van de bescherming 
van de poldergraslanden eindigde in een half-
bakken beslissing. De tijd tussen de aankon-
diging van de bescherming -van de niet onder 
natuur geklasseerde poldergraslanden- en de 
beschermingspoging, gaf de tijd om heel wat 
in te ploegen. 4.000 ha viel buiten bescher-
ming. De aanduiding als ‘ecologisch kwetsbaar 
blijvend grasland’ binnen het Europees Land-
bouwbeleid (GLB), laat nog steeds toe om de 
graslanden met herbiciden te bespuiten of te 
frezen met effect op het reliëf. En net dat reliëf 

is de graadmeter voor bescherming. En paarden-
houders vallen niet onder landbouw en dus ook 
niet onder het GLB. In 2020 wordt het Europese 
landbouwbeleid herzien. Intussen geldt het stand-
still principe en de onlinemonitoring door departe-
ment landbouw. Wel maakte ANB prioriteit van de 
handhaving van de graslanden die onder natuur-
bescherming staan. 

Het doel van 5% overschrijdingen (van 50mg 
nitraat/l) voor nitraat in het oppervlaktewater, 
werd niet gehaald. De technische aanpak voor 
het Vlaamse mestactieplan, eindigde op 38% 
op het einde van de legislatuur. Aangehaalde 
redenen voor dit falen? ‘Klimaat (droogte, water-
overlast,…)’, ‘moeilijke regelgeving’, ‘cowboys’,… 
De massale mestfraude die in mei 2019 aan 
het licht kwam, werd twee jaar eerder al in het 
Mestrapport vermeld. En het jaar daarop. MAP 
6 formuleerde nieuwe maatregelen, maar geen 
extra middelen voor handhaving. Om de groen-
tenindustrie te sparen, werd een verstrenging 
aangekondigd, maar eveneens alternatieven om 
eronder uit te komen. Binnen 2 jaar komt er een 
tussentijdse evaluatie en waarschijnlijk een MAP6 
bis. Intussen blijft afbouw van de veestapel en het 
principe ‘juiste teelt op de juiste plaats’ een taboe 
en betalen natuur en burger de rekening.  
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Stilaan wordt het beperkte onderzoek naar de 
impact op de gezondheid van omwonenden, bij 
het vergunnen van een veestal, onhoudbaar. 
Aan de basis hiervan liggen niet de beloofde 
middelen voor meer onderzoek van de Vlaam-
se Overheid, maar wel de grassroots-aanpak 
met de verschillende milieuverenigingen, die 
gezondheid steevast opnemen in hun bezwaren 
en beroepen. Ondanks de moedige pogingen 
van de Provincie en ILVO, heeft de Vlaamse 
Overheid op vandaag nog geen stap verzet in 
dit dossier. De Raad van State is zo een dure, 
maar stilaan effectieve manier om de overheid 
te dwingen om rekening te houden met de plat-
telandsbewoners en het omliggend milieu. 

Ondanks de stickers om huisdieren te redden bij 
brand, kregen staldieren geen gelijke behande-
ling. Herhaalde vragen, na het terug opbranden 
van tienduizenden kippen, leverden sympathie 
op bij de achterban, maar geen resultaat voor 
de staldieren. En hier had de minister van land-
bouw niet de eindverantwoordelijkheid. 

Maar positief: de motivatie van jonge boeren en 
het draagvlak van de maatschappij, zorgt voor 
steeds meer bioboeren. En zo worden natuur en 
landbouw toch weer een beetje meer verenigd 
in de open ruimte. 

Bos: ter plaatse trappelen

Hoewel Provincie West-Vlaanderen zelf wel 
heel wat bos aangeplant heeft, is dit niet het 
geval voor Vlaanderen. Van de beloofde 10.000 
ha 20 jaar terug, kunnen we nog steeds dro-
men. Niet alleen heeft de vorige regering de 
bosuitbreidingsteams weggesaneerd, maar ze 
is er ook niet in geslaagd een degelijke boskaart 
op te stellen. Samen met Bos+ heeft de vorige 
Vlaamse Regering wél een nieuw instrument 
opgemaakt, als alternatief voor de failliete 
voorganger. De resultaten werden echter niet 
gecommuniceerd, daarom deed Bos+ het. Dui-
delijk is de daling tegenover de eerste Vlaamse 
Bosinventaris uit 1999, al blijft het verschil bin-
nen de foutenmarge van ongeveer 3.000 hecta-
re. We blijven hangen op 140.000 ha. 

Kustbescherming: ‘change is gonna 
come’? 
Met het Complex Project Kustvisie werden de 
eerste stappen gezet in de erkenning van duin-
vorming als flexibele en robuuste maatregel. 
Ook het hele kustsysteem (zee-strand-duin-pol-
der) wordt meer meegenomen in het verhaal. 
Wel blijft de afstemming van maatregelen ge-
brekkig: waar de ene gemeente de embryonale 
duintjes afgraaft en heel wat activiteiten toelaat 
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op het strand, pionieren andere gemeenten 
met rook- en peukvrije stranden. Ook voor de 
plastieksoep keert het tij. Het draagvlak voor 
statiegeld is er, de Provincie kijkt voor afbouw 
eenmalige verpakkingen aan de kust en Europa 
verbiedt o.a. rietjes. Steeds meer gemeenten 
verbieden het om ballonnen op te laten en 
Vlaanderen volgt met een modelpolitiereglement 
voor het vereenvoudigen van afkondigen van 
een verbod door de steden en gemeenten. En 
ook voor een verbod op paraffinelozingen, wordt 
de Europese roep duidelijker. 

Watermiserie
De laatste twee jaar hebben we vooral droge 
zomers gekend, waarbij het grondwater in de 
winters niet aangevuld raakte. De jaren daar-
voorstroomden de West-Vlaamse kelders onder. 
Komende zomer zou wel eens terug stoffig 
kunnen zijn. Zowel boer, natuur, toerist, beton-
centrale als drinkwaterproductie hebben water 
nodig. Allen in dezelfde piekperiode. 

Met het ‘internet of water’ hebben we die ene 
maatregel die werd goedgekeurd binnen de 
afgelopen legislatuur. Dit is een uit te bouwen 
netwerk van sensoren, waarmee de Vlaamse 
waterkwaliteit zal worden gemonitord. Met de 
resultaten kan men snel optreden bij lozingen,of 
verzilting en de gepaste maatregelen nemen. 
Voorbeeldprojecten zijn eerder lokaal te vinden, 
zoals in de Oudlandpolder. Hier wil men per 
compartiment een flexibel waterpeil hanteren. 
Dit om de waterveiligheid te verhogen, maar ook 
voor de natuur. Het project Leieherstel, bleef 
echter steken. De 500 ha compensatienatuur –
door Europa opgelegd- blijft stranden in een ‘no 
pasaran’ van de boeren. Nog geen 2 ha werden 
bestemd.

Ook het initiatief ‘Waterbalans Kustpolders’ was 
veelbelovend. Hierbij werd het wateraanbod 
met de watervraag/-gebruik afgewogen. De 
West-Vlaamse milieubeweging heeft zich inge-
spannen om hierrond samen te werken met de 
andere sectoren. Het verwachte resultaat bleef 
echter uit. Met het ecosysteem -als drager van 
het polderwatersysteem- onvermeld en natuur 
onder landbouwgrasland -maar bv. suikerbieten 
als aparte categorie- lijkt de hoop op een inte-
grale aanpak weer even ver weg. We hopen nu 
op de nieuwe regering voor goede maatregelen, 
zoals een verdringingsreeks voor de afschake-
ling.  Dit Nederlands model, waarbij kwetsbare 
waterafhankelijke natuur, maar ook het vermij-
den van bodeminklinking (cfr. barsten in pastorie 
van Ledegem door verdrogen van bodem in 
2018) voorop staan, zullen we sterk verdedigen. 

Of de Europese waterkwaliteitsnormen zullen 
gehaald worden in 2027 blijft, gezien de ach-
terstand bij het aanleggen van rioleringen, de 
aanwezigheid van pesticiden in het oppervlakte-
water en het falende MAP, maar de vraag.  

Luchtbeleid: veel gehoest
De tegenstellingen tussen stad en platteland, 
kunnen bijna niet groter dan in het luchtkwa-
liteitsbeleid. Niet alleen hebben bewoners in 
landelijk gebied nog steeds geen verhaal als 
het gaat om emissies uit industriële veestallen 
(stank, fijnstof, ammoniak), maar ook werden de 
lage-emissiezones en de aandacht voor onder-
zoek en gezondheidsgevolgen bijna volledig ge-
dirigeerd naar de steden. Het engagement van 
de kilometerheffing werd in september 2018 ge-
zamenlijk ondertekend, maar in 2019, vlak voor 
de verkiezingen, getorpedeerd. De luchthaven 
van Oostende kreeg onder de vorige Vlaamse 
Regering dubbel zoveel overheidssteun dan ze 
omzet draaide. En ook de effecten van fijnstof 
uit houtkachels werden geminimaliseerd. Vanuit 
de premisse van gezelligheid, werd in de Green 
Deal enkel een vervangingsbeleid voor oude 
kachels voorgesteld. Dit was dan ook een van 
de redenen waarom de West-Vlaamse Milieufe-
deratie, samen met BBL en Natuurpunt, uit de 
Green Deal huishoudelijke verwarming stapte. 

Handhaving: het vergeten zorgenkindje
Deze Vlaamse Regering koos resoluut voor 
het afslanken van de administratie. Dus ook 
voor minder milieu- en natuurinspecteurs. Dit 
heeft gevolgen. De Vlaamse Regering schoof 
de verantwoordelijkheid door naar de instanties 
zelf, maar toont hiermee aan dat afdwingen van 
natuur- en milieuregelgeving ondergeschikt blijft 
aan ronkende verklaringen. Een verregaande 
samenwerking tussen de verschillende hand-
havende instanties, zou de nood al een deel 
kunnen lenigen, maar sowieso zal er een inhaal-
beweging nodig zijn.

Conclusie: veel geblaat, weinig wol 
Dit artikel geeft maar een beperkt overzicht. Uit 
dit overzicht kan je wel al afleiden dat, op vlak 
van milieu en natuur (en klimaat), de komende 
legislatuur grotendeels terug kan aanknopen 
met het begin van de vorige. Alleen is de urgen-
tie verhoogd.  
 
Meer over het zomerakkoord 2018, dat de re-
lance van het bestuursakkoord had moeten zijn: 
http://www.westvlaamsemilieufederatie.be/wp-con-
tent/uploads/2018/10/p8-10_tijdschrift-WMF_na-
jaar-2018_Het_Zomerakkoord_veel_geblaat-.pdf 
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