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“Alles is weer naar af”
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Na een spoedberaad trekt de Vlaamse regering de controversiële boskaart definitief weer in. De interne plooien zijn na een “intense” ministerraad ook gladstreken. Het enige slachtoffer: de zonevreemde en waardevolle bossen. Want nu start de discussie over de toekomstige bestemming van de bossen weer helemaal opnieuw.
Na alle commotie zit iedereen binnen de Vlaamse regering volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) weer op dezelfde lijn. De omstreden boskaart wordt, zoals verwacht, definitief ingetrokken. “De zaken zijn uitgepraat en we hebben deze beslissing al in consensus genomen”, zegt zijn woordvoerster. Maar daarmee is het probleem van de 12.000 hectare zonevreemde en waardevolle bossen niet opgelost, integendeel. De regering schuift de hete aardappel meteen weer in de schoenen van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V).
Die moest om te beginnen al niet rekenen op excuses van Bourgeois. CD&V had daar nochtans sterk op aangedrongen na zijn “bizarre” communicatie. De minister-president kelderde vorige week vrijdag de boskaart van zijn eigen Vlaamse minister zonder haar op de hoogte te brengen. Ook de viceminister-presidenten Hilde Crevits (CD&V) en Bart Tommelein (Open VLD) wisten van niets en waren “not amused” met de communicatie van Bourgeois. “Deloyaal en ongezien”, klonk het nog.
Maar na een “intense” ministerraad laten CD&V en Open VLD de harde woorden voor wat ze zijn. De regering maakte meteen strikte afspraken om er verder niets over te communiceren. “De bladzijde is omgedraaid na een stevige discussie”, zegt Crevits. Na een eerdere rel met N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir laat CD&V ook deze bosrel dus andermaal passeren zonder door te duwen voor excuses.
“Bourgeois heeft ook al een signaal gegeven door een vervroegde ministerraad in te lassen. Dat is al een impliciete bekentenis dat zijn communicatie niet goed was”, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. Maar, voegt hij eraan toe: “Alles is weer naar af sinds de communicatie van Bourgeois. Dat is het grote risico van de hetze.”
Het dossier van de zonevreemde bossen sleepte intussen al twintig jaar aan. Nu ook de definitieve oplossing — de boskaart — van tafel wordt geveegd, begint de discussie weer helemaal opnieuw. “Het is nu aan Joke Schauvliege om alternatieven uit te werken”, zegt Bourgeois. Maar intussen is het dus onzekerheid troef.
De Vlaamse regering benadrukt dat er op korte termijn geen probleem is en dat er wel degelijk middelen zijn om de kap tegen te houden. “Kappen mag nooit zomaar. Er is een bosdecreet dat sowieso waarborg biedt”, zei Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten al. Maar een structurele oplossing is dat niet. Een oplossing op lange termijn ligt ook niet voor de hand omdat CD&V, N-VA en Open VLD niet op dezelfde lijn staan.
Bourgeois wil nu timmeren aan de huidige boskaart, maar dan met andere criteria. “Het gaat voor mij om zones van minstens 1 hectare”, zei hij al. Bij Open VLD en CD&V gaan stemmen op om het volledige plan te herzien en zelfs af te stappen van een kaart. “Met kaartjes vanuit Brussel iets afdwingen, is nooit een goed idee”, zegt Bothuyne. “Zo’n kaart is de moeilijkste weg. We kunnen ook gewoon de regelgeving verstrengen.”
De kans is groot de Vlaamse regering het dossier nu zelfs doorschuift naar de volgende legislatuur. En intussen willen ze nu vooral de rust doen wederkeren. Op het partijbureau van CD&V deed het gerucht de ronde dat een Limburger ‘s nachts de bomen op zijn perceel al was beginnen kappen.

