
 

 

Geachte, 

Via deze brief wil ik mijn zorgen uitdrukken naar aanleiding van het openbaar onderzoek ‘stikstofbeleid’ 
(Vlaamse PAS en bijhorende plan-MER). 

Via dit document wil ik enkele bezwaren meegeven die ik heb over de beslissingen van de Vlaamse 
regering. Door de gevolgen op de landbouwsector in het algemeen en jonge boeren specifiek, ben ik het 
om verschillende redenen niet eens met de voorstellen. 

De Vlaamse regering: 

• Verwacht enorme doelstellingen van de landbouwsector zonder dat de socio-economische 
impact ervan duidelijk is. 

• Zorgt ervoor dat landbouwbedrijven onder druk komen te staan door onzorgvuldig verplichtingen 
op te leggen. 

• Viseert de landbouwsector in een probleem dat deze sector nooit alleen kan oplossen. 
• Pleegt contractbreuk door landbouwbedrijven te sluiten en percelen uit landbouwgebruik te 

nemen.  
• Zet jonge landbouwers met de rug tegen de muur door enkel ruimte te laten voor enkele 

bedrijfsmodellen. 
• Maakt een onderscheid in de behandeling tussen landbouw en andere sectoren met eenzelfde 

impact, zonder dat dit wetenschappelijk of juridisch te verantwoorden is.  
• Zet het levenswerk van duizenden landbouwfamilies (en de generaties voor hen) op losse 

schroeven en riskeert een volledige generatie jonge boeren te verliezen.  
• Zet met deze PAS niet enkel de toekomst van de Vlaamse landbouw, maar ook de toekomst van 

de Vlaamse agrovoedingsketen én de daarbij behorende jobs – tot wel 20.000 (!) – op de helling. 
Hierdoor wordt een essentieel deel van de Vlaamse economie getroffen. 

• Maakt de toekomst van de Vlaamse voedselproductie onzeker waardoor onze voedselvoorziening 
meer afhankelijk wordt van het buitenland. Buiten Vlaanderen ligt de lat op vlak van klimaat, 
milieu, dierenwelzijn, werkomstandigheden, voedselveiligheid, voedselkwaliteit… vaak veel lager 
dan bij ons. De duurzaamheid van ons voedsel gaat bijgevolg op alle vlakken achteruit.  

 

Ik vraag daarom de Vlaamse regering om de impact op de landbouw en de agrovoedingsketen tot een 
minimum te beperken en de lokale tewerkstelling in de voedselproductie te vrijwaren. Jonge landbouwers 
zijn een kleine maar kwetsbare groep die de nodige aandacht verdient om ook in de toekomst lokale 
voedselproductie mogelijk te maken. Zij hebben nood aan perspectief, zekerheid op korte en lange termijn 
en moeten een inkomen uit hun bedrijf kunnen halen.  

 

 

 



 

 

Gelieve met deze bezorgdheden en bezwaren rekening te houden vooraleer een definitieve PAS op de 
Vlaamse Regering goed te keuren. 

Met vriendelijke groeten, 

Voornaam en naam:  

Adres:  

Handtekening: 

 


