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Bezwaarschrift n.a.v. het openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER 

 

Geachte, 

Met dit schrijven wens ik mijn bezwaren kenbaar maken naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek van de Vlaamse PAS en het bijhorende plan-MER. 

Geef hier een korte voorstelling van jezelf en je bedrijf. Vermeld in welke sector en sinds wanneer 
je al actief bent of wanneer je het bedrijf overngenomen hebt, wanneer je een vergunning of 
hervergunning hebt verkregen, eventueel welke investeringen je de afgelopen jaren gedaan hebt 
om tegemoet te komen aan steeds strengere eisen op het vlak van milieu, dierenwelzijn etc. 

Vermeld ook de oppervlakte van de percelen die op dit ogenblik genieten van de ontheffing op 
nulbemesting en wat het aandeel van deze percelen is in het totale areaal.  

Hierbij wens ik bezwaar aan te tekenen tegen het opleggen van nulbemesting in alle groene 
bestemmingen in SBZ-H tegen 2028. 

- Via regelgeving wordt de nulbemesting ingevoerd in alle groene bestemmingen in SBZ-H tegen 
2028. Groene bestemmingen omvat het geheel van de gebiedsaanduidingen ‘reservaat en 
natuur’, ‘bos’ en ‘overig groen’.  

- Huiskavels worden vrijgesteld van de nulbemesting.  

- Bestaande ontheffingsmogelijkheden inzake de nulbemesting in deze gebieden wordt 
opgeheven.  

- De bemestingsmaatregelen die extra genomen worden in MAP 6+ (betreffende de VEN-
gebieden) en de daarbij horende winsten op het vlak van emissiereductie worden meegenomen in 
het monitoringsen borgingsmechanisme in functie van de evaluatie en voortgang van DPAS, 
alsook in het significantiekader (voor het bepalen van de variabele drempel). In de VEN-gebieden 
(zowel natuur als bos) passen we dezelfde regeling toe inzake nulbemesting als voor de SBZ-H-
gebieden.  

- Bedrijven die meer dan 20% van hun gebruiksareaal onder nulbemesting zien gaan en waar de 
leefbaarheid van het bedrijf in het gedrang komt kunnen gebruik maken van iedere optie uit 
volgend zwaarder flankerend beleid:  



o Koopplicht gronden door overheid  

o Inzet grondenbanken (om gronden te ruilen)  

o Bedrijfsstopzetting (conform de regeling voor donkeroranje bedrijven)  

o Bedrijfsomvorming  

o Instap natuurbeheerplan  

- Eigenaars en gebruikers kunnen inzetten op zelfrealisatie. In samenspraak met de 
landbouworganisaties, landeigenaars en natuurverenigingen werken we bestaande drempels 
verder weg. We werken binnen de groene bestemmingen daarvoor een stimulerend systeem uit 
met het oog op het versneld zelf realiseren van natuur. Hiervoor denken we, niet limitatief, 
bijvoorbeeld aan een gelijkaardig systeem als een gebruikersschadevergoeding.  

- Er wordt een gedifferentieerd flankerend beleid voorzien (zie verder). 

 

Ik wens hiertegen bezwaar aan te tekenen omwille van de volgende redenen: 

Bij het invoeren van de nulbesmestingsregel in 2000 voorzag het mestdecreet uitdrukkelijk in een 
overgangsregeling, namelijk dat ontheffing toegekend kon worden die eenmalig kon 
overgedragen worden naar rechtstreekse afstammelingen (ook binnen een rechtspersoon). Deze 
regeling beoogt een uitdovend effect zonder bruuske financiële gevolgen door een plots verlies 
aan bemestingsruimte. Door deze regeling nu op te geven en tegen 2028 nulbemesting op te 
leggen in alle groene bestemmingen in SBZ-H, pleegt de Vlaamse Overheid contractbreuk.  

Ik heb het bedrijf in ..... overgenomen van mijn vader/moeder/... Volgens het mestdecreet kon de 
ontheffingsregeling voor mij blijven gelden. Gezien mijn leeftijd hoop ik nog zeker ... jaar het 
bedrijf te kunnen verder zetten. Wanneer de ontheffing op nulbemesting eenzijdig ingetrokken 
wordt door de Vlaamse Regering betekent dit een verlies van .... ha aan bemestingsruimte. Dat er 
pas in flankerend beleid wordt voorzien indien meer dan 20% van het gebruiksareaal door deze 
maatregel getroffen wordt, is bovendien ontrechtvaardig.. 

 

Ik reken er op dat de Vlaamse Regering rekening houdt met mijn opmerkingen bij de vaststelling 
van de definitieve PAS, zodat ik als landbouwer in Vlaanderen opnieuw met enig vertrouwen naar 
de toekomst kan kijken.  

 

Met vriendelijk groeten, 

 

   

 

Naam en handtekening 


