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Betreft- COm reactie observatiebrief
Geachte heer Wojciechowski,

Op 25 mei heb ik uw observatie-brief, met vragen en opmerkingen van de
Europese Commissie op het ingediende Vlaams GLB Strategisch Plan, ontvangen.
Eerst en vooral wens ik u en uw diensten hartelijk te bedanken voor de
grondigheid en de snelheid waarmee jullie ons GLB Strategisch Plan 2023-2027
hebben geanalyseerd.
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om nu reeds een eerste reactie te
geven op de "key issues” uit uw observatiebrief.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan heeft de ambitie de transitie naar een meer
duurzame (economisch, ecologisch en sociaal) landbouw te versnellen Het GLB
Strategisch Plan kan echter niet los worden gezien van de diverse beleidskaders
waarbinnen aan deze transitie vorm wordt gegeven, beleidskaders die zowel
Europees, nationaal als regionaal worden ingevuld De instrumenten van het
GLB Strategisch Plan en de daartoe ingezette middelen vormen derhalve slechts
een onderdeel van dit globaal referentiekader en moeten ook als dusdanig
geïnterpreteerd worden. Gezien uit de observatiebrief kan worden afgeleid dat
dit globaal kader niet voldoende helder werd overgebracht in het voorliggend
plan, zullen we de nodige actie ondernemen om verder te expliciteren en
overzichtelijk te duiden. Hiermee zal tevens een antwoord worden gegeven op
de vraag om de analyse van de SWOT-resultaten verder uit te diepen en te
vertalen in het interventiekader.
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Mijn diensten zullen bekijken hoe de bijsturing nog meer data-gedreven kan gebeuren zodat de link tussen
de actuele en de toekomstige situatie vla de indicatorenset wordt verduidelijkt. In de marge stip ik aan dat
de SWOT op basis van publieksbevragingen werd opgemaakt samen met een neutrale omgevingsanalyse
Deze stappen werd doorlopen voordat de richtsnoeren van de Europese Commissie beschikbaar waren We
begrijpen dat u de omgevingsanalyse als basis en onderbouwing van en bijgevolg geïntegreerd in een SWOT
wenst te hebben om zo beter inzicht te krijgen in de behoeftes van Vlaanderen Mijn diensten gaan hiermee
aan de slag en ik reken er op dat we kunnen tot een compromis komen waarbij de belangrijkste topics
kunnen onderscheiden worden.

Ook merk ik dat er behoefte is aan meer onderbouwing of toelichting over de samenhang tussen de
verschillende instrumenten en waarom we voor bepaalde maatregelen en steunvoorwaarden kiezen. Dit
zullen we zeker verder verduidelijken.
In Vlaanderen hebben we heel veel tijd genomen om de verschillende interventies optimaal te concipiëren,
In nauwe samenwerking met experten en stakeholders. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het ingediende
Vlaamse GLB Strategisch Plan een mooi, gebalanceerd geheel vormt dat aan vele uitdagingen tegemoet
komt en dit op een zo (kosten)efficiënt mogelijke manier. Ik besef uiteraard dat dit ook betekent dat we
met dit beperkt budget niet alle problemen kunnen oplossen Daarenboven is het GLB niet de enige manier
om bepaalde uitdagingen aan te pakken. Zoals eerder gesteld kan het ambitieniveau immers met enkel
worden afgeleid uit het GLB Strategisch Plan op zich, maar dient dit breder te worden gelezen in samenhang
met de andere plannen van de Vlaams regering Ik dien hierbij wel aan te stippen dat een doorgedreven,
gedetailleerde beschrijving van alle plannen die die in Vlaanderen werden goedgekeurd of nog zullen
worden goedgekeurd, op korte termijn praktisch onhaalbaar is. Bovendien, gezien deze plannen voorwerp
zijn van permanente evaluatie en bijsturing door de Vlaamse regering, onder toezicht van het Vlaams
Parlement, zou dit niet in lijn zijn met de democratische besluitvorming. Dit verhindert niet dat ik, in
voorkomend geval, waar nodig open sta voor een verduidelijkende scherpstelling van de vooropgestelde
ambities.

We zullen in het verder overleg ook de inzichten en adviezen van het openbaar onderzoek, dat nog niet
was afgerond op het moment dat wij ons GLB Strategisch Plan hebben ingediend, en van de adviesraden
meenemen in het verdere traject.
Ikzelf en mijn diensten zijn doordrongen van de urgentie en zullen alles in het werk stellen om te komen
tot een GLB Strategisch Plan dat de goedkeuring van u en uw diensten zal wegdragen. Ik vind het eveneens
van groot belang dat het GLB Strategisch Plan zo snel als mogelijk wordt goedgekeurd. Een snelle
goedkeuring is tevens noodzakelijk om het Vlaams regelgevend kader tijdig afte ronden en het interventiemstrumentarium klaar te stomen voor effectieve implementatie tegen begin 2023. Ook onze stakeholders,
in het bijzonder de boeren, vragen een zo snel als mogelijke beslissing zodat men zich tijdig kan informeren
en inschakelen in de nieuwe aanpak.
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Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit samen vlot over de eindstreep kunnen trekken en onze uitdagingen

vanaf 2023 met het nieuwe GLB kunnen aangaan.

Hoogachtend,

Jo Brouns
Sociale economie en Landbouw
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