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VLEVA organiseerde een sessie op vraag van verschillende leden. Zij wilden meer
informatie over de pas gepubliceerde Boer tot Bord en Biodiversiteitsstrategie. Twee
strategieën met een stevige impact op hun organisatie en werking. Op voorhand
stuurden we een korte bevraging uit naar deze leden. Daarin konden ze alvast
onduidelijkheden, tekortkomingen en vragen aankaarten die zij zagen bij de
voorstellen van de Commissie. Deze input werd meegenomen in de voorbereiding.
Met de webinar wilden we onze leden verder informeren over de inhoud van de
strategieën, en hen de mogelijkheid geven hun vragen te stellen aan experts uit de
Commissie. Uit de vragen werd vooral duidelijk dat de stevige targets in de
strategieën relatief zijn. Zo wordt er in de Farm to For strategie gemikt op 25%
biolandbouw, een vermindering van pesticidengebruik en nutriëntenverlies met 50%,
etc. Die targets zijn, net als de targets van de biodiversiteitsstrategie gesteld op
Europees niveau. De situatie zal echter voor elke lidstaat anders zijn, en rekening
houden met het startpunt waar de lidstaat zich momenteel in bevindt. De Commissie
zal ook elk jaarnet aanbevelingen komen om de lidstaten in de juiste richting te
duwen.
Ook qua financiële middelen kwam er vraag naar verduidelijking. Hoe kunnen we
deze ambitieuze plannen realiseren als er minder budget voorzien wordt voor onder
meer landbouw (cfr. de lopende MFK onderhandelingen). De Commissie is er zich
van bewust dat dit niet makkelijk wordt. Het doel is echter om de bestaande
middelen op een andere manier te gebruiken en zo een groeimodel te creëren. Dhr.
Dillen erkent ook daarbij de nood aan extra inspanningen en investeringen op korte
termijn, maar benadrukt de kansen die dit groeimodel zal bieden op lange termijn.
De Biodiversiteitsstrategie zal dan weer voornamelijk verankerd worden in Life, maar
ook in mindere mate in de landbouwfondsen, de regionale fondsen en Horizon
Europe, aldus Dhr. Nuijten.
Daarnaast vonden verschillende leden dat er teveel focus lag op landbouwers en
landbouwgrond. Zij moeten het grootste deel van de inspanningen leveren, terwijl ze
er misschien wel minder voor terug krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar
alternatieven naar bijvoorbeeld vergroening van steden, stroken langs wegen,
parken, etc. Hoewel de Commissie daar momenteel aan werkt, worden er niet snel
grote concrete initiatieven verwacht hierrond.

