
'Milieu' manifesteert zich voor agrarische ondernemers aileen aan 

de kosten-, en niet aan de opbrengstenzijde. De markt functio

neert daarom niet of nauwelijks ten aanzien van een milieuvriende

lijker landbouw. Nieuw beleid is noodzakelijk. Elementen van dat 

beleid zijn: doelgerichte, strenge doch rechtvaardige randvoor

waarden van de overheid, een systeem van heffingen en premies, 

een lokale of regionale aanpak en de oprichting van regionale mi

lieucooperaties. 

A
ls men tevoren geweten had 

welke ecologische risico's er 

aan de landhouw kleven, 

was men er waarschijnlijk 

nooit aan begonnen", 

placht professor ]an de 

Veer, oud-clirccteur van 

hct Landhouw Econo

misch lnstituut. wei eens 

verzuchten. lnderdaad 

blijkt de landbouw grotc 

milieuri'>ico\ met zich mee 

te hrcngen, maar tegelijk 

wcten we natuurlijk dat de 

landbouw - als henutter 

ring. Het gaat dus om de richting en de 

<,nelheid van de verandering. Deze sim

pelc wet moeten we ook goed in het 

oog houden als hct om milieu gaat. 

van zonne-cncrgic - ecn 

van de mecst duurzame Prof.dr.ir C um1 Dijk 

Als het erom gaat econo

mische wetten los te Iaten 

op het milieu is een vee! 

gehoord aclagium dat 'de 

vcrvuiler moet hetalcn' 

Mijm inziem zoudcn mel 

name vee! politici de bete

kenis van dit uitgangspunt 

eens wat bcter mocten 

cloorgronden. De gc

dachte erachter is name

lijk dat de vervuiler zijn 

economi'>chc activiteiten is. Dit volgt 

uit de bekcode hoofclwctten van de 

thermodynamica. 

lk zou claarnaast ook nog een economi

sche hooldwct te berde willcn bren

gen. En die luidt dat het in de ccono

mie gaat om verminclering van onvrede 

en onduurzaamheid. Let wei: vermincle-
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kmten doorberckent c.q. moet doorbc

rekenen aan de consumenl, en dat uit

eindelijk dus de consument (extra) he

taalt voor datgene wat vcrvuilt. Aldus 

wordt de consument via de markt 

be'invloed in zijn keuze- en hestedings

gedrag. 

Hct grote prohleem voor de 
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( Nederlandse) boer i'> nu dat hij niet in 

staat is om zijn milieukmten door te 

herckcnen. Daar zijn een aantal rede

nen voor aan te voeren. 

Op de eer<,tc plaats de marktvorrn. In 

de landbouw is sprake van vele klcine 

aanbieders die geen van allen in '>laat 

zijn om cen prijs aan de consument op 

te lcggen Ook lokaal lukt dat niet, 

voor de vragcrs van voc

brengcn. Ecn encrgiezuinige ahvasnla

chine ol een fo,faatarm wasmiddcl val

len ook als zodanig aan te kledcn en tc 

aflichcrcn, met aile mecrprih vandien. 

Voor cen milieuvriendelijker landhouw

product lijkt dat veelmoeilijker te clai

men of te organisercn. 

Kort 

dingsmiddelen ( i nclusicf 

industrie en winkelkctens) 

samengevat komt voorgaande 

crop necr dat 'milieu' zich 

voor agrarische onderne-Menigeen in de 
mers, voor boeren en tuin

ders, aileen manifcsteert 

aan de kostenzijde, en 

niet aan de opbrengsten

zijde Dit heelt twcc hc

langrijke clfecten, die ik 

hier wil be,prekcn, 

is het vrij eenvoudig om 

voedsel van elders aan te 

vocren. Het fcit dat de 

sector voelt wei 

degelijk het belang 

landbouwmarkt een van een strenger 
ovcrschottenmarkt is ver

sterkt dit eleme11t. 
milieubeleid. 

Fen tweede, en misschien 

wei zeker zo belangrijk punt is dat de 

consument niet of nauwelijks bereid 

blijkt om voor een milieuvriendelijkcr 

landbouwproduct extra te hetalen. 1\ let 

name de nuance · milieuvriendelijker · 

hlijkt niet aan te spreken Aileen de 

puur alternatieve of ecologische land

bouw wcet in praktijk cen werkelijke 

meerprijs tc bedingen l\1aar tot op 

heden blijkt dat een klein marktseg

ment: zelfs op een 'voedselkritische' 

111arkt als de Duitse was hct aandcel van 

biologische producten in I 994 nog 

slechts twee procent. En zoals gezegd, 

cen tussenvorm · een minder bespoten 

aardappel, een extensiever gehouden 

koe · weet op de markt geen 111eerprijs 

tc hedingcn. De consument hceft ccn

voudig geen bclangstclling 

llij dit allcs '>pcelt het kit dat hetland

bouwproduct een basaal product i'>, 

waarvan de (Nederlandse) comument 

niet of nauwelijks gelecrd heeft om on

derscheid te zien, en waarvan het voor 

de aanbieder derhalvc ook moeili1k is 

om waarneembaar onder.,cheid aan te 

I) milicuheleid ondervindt 

hrede weerstand onder bocren en tuin-

der<;, 

2) het is niet de markt, maar de over

heid die de weg zal moeten wi)zen naar 

ccn vcrandcring ten goedc. 

Weerstand 
lk gat al aan dat milieueiscn in de Iand

en tuinbouw aileen maar geld kmten, 

en geen 111eer-opbrengstcn beloven. 

Het gevolg is dat geen enkele individu

ele boer ccono111isch belang hecft bij 

een 111ilieuvricndelijker productie 

Behalve de genoemdc ecologischc 

111arkt-niche hlijkt cr namelijk geen 1110-

gelijkheid 0111 de extra milieukosten 

terug te vcrdienen. 

De weerstand die dit oproept wordt 

ver'>lcrkt door het feit dat boeren, aJ., 

weinig andere beroepsgroepcn, hech

ten aan hun heroep. Een boer wil hoer 

hli)ven. Het uitwijken naar cen ander 

heroep is voor hen minder i111 Frcujc dan 

hij welke andere hcroepsgroep ook. Dit 

111aakt dat de boer die zijn milieukos

ten prohibiticf groot ziet worden extra 

fanatiek wordt in het hestrijden van de 
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milieuvoorwaarden Uaarmee is als het 

ware voorz1en in een rnilitante voor

hoedc van acticvocrders. Het 'gruene 

front' hlijft vervolgcm vrij makkelijk 

geslotcn omdat degene die de milieu

voorwaarden wei kunnen halcn (en die 

zijn cr genocg) daar op zich gcen cn

kclc haat bq hehhen: ook voor hen bc

tekenen milicuvoorwaarden aileen maar 

extra kosten en gecn potentielc extra 

ophrengstcn Uus ook voor hen is clke 

vertraging in het rnilicuhcleid aileen 

maar mcegenomcn. In wczen is 'bet 

lront' zclls nog brcder in de zin dat ook 

de toelcvercnde en vcrwcrkendc indus

trie op zich gecn haat hehhen bij ver

schcrptc Nederlandse milieuregcls 

I let kan een dec\ van hun hoercnklan

ten de kop kosten en hun nat10nalc en 

intcrnationalc con...,unlcnten gcven cr 

weinig hlqk van extra milieueisen in li

nanciclc tcrmen te willen waarderen. 

Pas a is ( grotc) klan ten te kcnncn gcven 

liever u1t te wijken naar andere lcveran

cicrs bliikt er werkelijke bewcging in 

dit front tc krijgen Niet onhelangrijk 

tenslotte is het kit dat de bredc weer

stand ook wordt gevoed door angst. 

Op het moment dat een aantal scctor

genotcn claimt 'rnilieuvriendelijkcr' te 

kunncn produceren. wordt dat door de 

rest lidst weggcmoltcld omdat men 

hang is dat die productiewijze, met hiJ

hchorendc hogere kostcn, andcrs ver

sncld vcrplicht wordt gesteld 

Samenvattend kunnen we dus stellen 

dat de markt in thcorie de ideale 

stuurdcr van het ondcrncmcrsgedrag 

- ten aanzien van een rnilicuvriendellj

kcr landhouw niet ol nauwclijks func

tionecrt. en dat elkc vorm van generiek 

belcid vroeg ol laat mank dreigt te gaan 

aan ccn gcbrck aan draagvlak. omdat 

cr ccnvoudig vrijwel gcen actoren in de 

sector tc vindcn zijn die baat hebhen 

hij een huger kostenniveau dat nict in 

de prijzen valt tc verdiscontercn. 

Ook individualisering van het bcleid 

elke boer individueel afrckenen - biedt 

hierbiJ op zich geen oplossing. Cczien 

de marktvorrn hebben boeren niet of 

nauwelijks baat hij het faillissement van 

collega's. De ( internationalc) marktprijs 

i' immers niet afhankelijk van mecr of 

minder Ncderlandsc aanbieders. Uus 

ook hij individualisering van hct gene

rieke bcleid is cr niemand binncn de 

<,ector die econornisch baat hedt bij 

een strcnger milieubelcid. 

Lange termijn 
Niemand' Voor we ons overgeven aan 

complcet milieupe-,-,imisrne moeten we 

hier toch even een pas op de plaal'> rna

ken. Want natuurlijk voelt menigecn in 

de sector wei degclijk het hclang van 

een strengcr rnilieubelcid. Dat helang 

<,peelt op vele niveaus. Overbekend, 

maar daarom niet minder reecl zip1 de 

vcrzuchtingen van hoercn dat ze graag 

anders zouden produceren, rnits dat 

economisch haalbaar zou zijn. We zou

den dit een 'cmotioneel' argument kun

nen noemen. Ernotie, die zich ook uit in 

pure hw;tratie over hct belabberde 

imago van vee\ agrari-,chc sectoren. In 

het verlcngde daarvan zien vclen een 

<;trenger milieuhelcid wei degelijk a\., 

pure noodzaak orn in een verdcre toe

komst te kunncn en te mogen h\ijven 

produccrcn.Niet aileen in de markt, 

maar ook in het politick-maatschappc

lijke verkecr. Sterker nog: een helang

rijke stroming ziet in het milieu ook ecn 

potentiele kans voor de langcrc tcrmijn, 

als de kennisintcnsievc Nederlandse 

land- en tuinbouw er in -,\aagt om cen 

milicu-verantwoordc agrarischc produc

tic te perfectioneren voor anderen daar

aan toe zijn is dat wcllicht ecn nieuwe 

kan<; voor de toekom<,t. 
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Nieuw beleid 
Op zich moet er dus wcl degelijk een 

( parlieel) draagvlak te vinden zijn 

voor een versnelde ontwikkeling in dc 

richting van een milieuvriendelijker 

landbouw. Het is aileen de kunst om tc 

zorgcn dat dat bcleid zich nict ver

taalt in een sectorhrede verhoging 

van de kosten zonder dat daar markt

opbrengsten tcgenover staan. En een 

andere voorwaarde werd bij de aan

vang van dit artikel al verwoord: het 

bcleid rnoet cenduidig gericht zijn op 

verandering in de goedc richting Dus 

schoner werken moct bovcn allcs wor

den gestimulecrd. 

Hoc zou zo'n bcleid eruit moeten 

zicn! 

Doelqnichte, slrcnqe doch rechludardige 

roJtduoonutldrden 

Op de eerste plaats dienen de rand

voorwaarden van dc overhcid hchalve 

doelgericht ook strcng doch rechtvaar

dig te zijn. l'vlisschien is men loch vaak 

te bang voor cen fors ingrijpen. Toen 

het rapport 'Zorgen voor morgen' in

dcrtijd stelde dat diverse vormcn van 

vcrvuiling met 70 tot 90 proccnt rnocs

ten afnemcn luidde de reactie van de 

chemische industrie dat dat best kon, 

mits het maar duidclijk werd opgelcgd 

(Opschoor, 19W:ll Achtergrond hier

van was het he.,ef dat Research & 

f)welopmellt steeds wordt gericht op de 

grootstc bepcrkingcn. En als er straffe 

maatregelen korncn vormen die de 

grotc uitdaging 

De rechtvaardigheid behelst een aan

tal aspecten. Zo moeten normen rele

vant zijn. Wie er nict aan voldoet moet 

dat voclen en wie er wei aan voldoet 

moct niet op kosten gejaagd worden. 

Daarnaast moet cr een stimulans zijn 

voor wie eraan wcrkt. 

'-,'yslecm lhl11 !JCjjillcjell e11 prenues 

Ecn en ander lijkt mij toch het heste tc 

realiseren met ccn systcem van hdlin

gen en prcmics. Heffingen worden ai

leen geheven hij wie niet aan de nor

men voidoet en wei naar ratn van de 

mate waarin nict aan de normen wordt 

voldaan. Wie wei aan de normen vol

doet hetaalt niet. 

Cruciaal, ook voor de acccptatie van 

een <;treng heleid, is dat de hcffingen 

weer worden teruggegcvcn aan de '>ec

tor en wei middels gcrichtc innovatie

suhsidies die hct halen van diezcltdc 

milieudoelen ten doc] hebben. 

In de ogcn van somrnigcn komt dit 

wellicht niet tegemoet aan de gedachte 

dat de vervuiler de eigen hoontjes maar 

moet doppen, maar daar staan twee ar

gumcnten tegenover: het bctreft hier 

in hogc rnatc een ~igaar uit eigcn doos, 

en uit hoofde van milieuwinst is het nu 

eenmaal wensclijk om daar te invcste

ren waar dat ook hct mecste milicu

winst gcclt 

De kunst is om binnen de gesteldc 

randvoorwaarden hct marktmecha-

nisme te hantcren als efficient, onpar

ti]dig en scherp sturingssysteem. Een 

aantal randvoorwaardcn zijn natuurlijk 

'ecologisch hard'. DDT, kwikvcrhin

dingcn, parathion en andere lcvensbc

dreigendc stoffcn mneten gewoon 

worden uitgehannen. ledcrccn kan 

zien dat ze herstclgrenzen ovcrschrij

dcn en dat de hedreiging die ervan uit

gaat hct prakti'>ch economisch nut 

overstijgt. Overtrcding is dan gewoon 

<,tratbaar en hcftingen zijn 'out of the ,!e

hate' Maar voor anderc snortcn milieu

belasting, zoals een rnestoverschot of 

een overmatige emissie van uitlaatgas

sen is hct vooral zaak de pijn over boc

ren en wcggebruikers te verdelen. Op 

zo'n punt kan 'de markt' haar wcrk 

doen. 
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LobJ!e of m}ionale ilil11flak 

Om een veelheid aan redenen zou ik 

hi) dit alles willen pleiten voor ecn lo

kale of regionale aanpak. Aankno

pingspuntcn daarvoor hicdt het rapport 

'Sturing op Maar', dat aanstuurt op re

gionalisering van milicuhelcid en net

wcrkvorming met landhouwhedrijfslc

vcn, ovcrheid en milieu- en natuur

organisaties En dan geen gezellige, 

vrijhlijvcndc netwerkvorming, maar een 

die gericht is op hindcnde afspraken 

De ovcrheid is daarhij nog slcchts re

gisscur en kaderstellcnde instantie, het

gccn overigcns ecn fundamentclc rol

verandcring hctckent. Op de eerste 

plaats lijkt zo'n rcgionale aanpak wcn

selijk met hct oog op de betrokkcnhcid 

van de mcnsen in de sector. Hct bcleid 

wordt cr minder anoniem 

bezwaarlijker zijn dan in de andere -

maar ook om het zoeken naar die as

pecten waarop op korte termijn de 

mecste milieuwimt valt te boeken. Met 

name zal men dus, op grond van regio

specifieke overwegingen, per regio ver

schillend om kunnen gaan met de inno

vatie<;ubsidies 

Door regio's eigen verantwoordelijk

heid te geven valt de doelstelling- mi

lieuwinst - ook manifester te maken. 

Met de overhcid wordt een hepaalde 

emi<;<;iereductie atgesproken. Als die re

ductie nict gehaald wordt zullcn de 

hdfingcn volgend jaar omhoog moe

ten, zodat de regio dan mecr middelen 

zal gcnereren om innovatie-investerin

gen te plcgen. Op dezc wijze ontstaat 

er cen 'markt' die met name boeren die 

(nog) niet aan de milieu

van: JC kunt voor je cigen 

regio zien hoc de Ja.,ten en 

de milieuwinst verdceld 

worden. en de hdfingen 

verdwijncn nict in cen 

grotc nationall' put, n1aar 

komen wei dcgelijk zicht

baar naar de cigcn rcgio 

tcrug. Hct milicuprohlccm 

wordt zo overzichtelijkcr 

er1 inzichtclijker In die zin 

is rcgionalisering dus ook 

De consument 
regcls voldoen zeer alert 

zal maken op dhcicnte 

blijkt niet of aanwending van de inno

vatiegelden. Als die gel

den nict goed hcsteed 

worden zijn zij degenen 

die volgend jaar extra 

moeten hctalen. 

nauwelijks bereid 

om voor een 

milieuvriendelijker 

product 
Rcqionale milicucoiif>mJ!ics 

extra te betalen. 
De laat<,te overweging is 

een bect)c ecn draagvlakargumenl. 

llovcndien introducccr jc wellicht ook 

een stukje <,ociale controlc 

Op de twecdc plaats maakt cen rcgio

nalc aanpak het mogclijk om de speer

punten in het milieuhelcid toe te -;pit

-;en op de rcgionalc 'iituatie. 

De overhcid zou dat per regio kunnen 

uit-onderhandelcn De regio kan die 

ondcrhandclingen voercn vanuit haar 

<,pccifickc kennis over de omstandighc

dcn in de eigen strcck. Daarhij gaat het 

niet om de normcn zeit- in de ene rc

gio kan hijvoorheeld arnmoniakemissie 

( DV 7 s t;t 

een van de redcnen 

waarom ik zou willcn pleitcn om de re

gionale aanpak organisatori<,ch haar he

slag te Iaten krijgen in regionale milicu

coiiperaties. Niet voor niets hebhen de 

groepen boeren die tot op heden ge

proheerd hehben natuur en milieu 

'marktconform' te benadercn ook de 

cooperatievorm overwogen of om

armd. De coiiperatievorm stelt boeren 

en tuinders in staat het regionale heft in 

cigen hand te nemen en daarhij de 

tcchnische uitvocring in handen te gc

ven van vakspccialisten. Dezc kunnen 

hinnen de coiiperatie een onathankc-
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lijkc pmitie krijgen, zoals een keur

mecster aan de veiling die hecft. De 

door de overheid publickrechtclijk 

geinde gcldcn kunnen in een centrale 

kas gestort worden en de hoeren hou

den zeit het bestuurlijk toezicht. len 

raad van commissarissen, hestaande uit 

deskundigen en vertegenwoordiger-; 

van hijvoorheeld de overheid, kunnen 

op hun beurt toezicht houdcn op hct 

hestuur. De hlauwdruk van de coopcra

ticve structuur lijkt niet aileen erg ge

<>chikt maar is hovendicn voorhanden. 

Men kan direct aan de invulling begin

nen. Een punt dat daarhij nog wei na

dcre studie verdient i<> de vraag of je 

met verplicht lidmaatschap moet wer

kcn. Het is natuurlijk wei zo dat ie

mand die niet aan de cooperatie wil 

deelnemen wei zijn rubliekrechtelijke 

hcffing moet bctalen, terwijl hij niet 

voor innovatiesubsidies in aanmerking 

kan komen. Nadere studie moet lercn 

of deze stok achtcr de deur afdocnde is. 

Weinig zakcn worden door hedrijven 

zo gunstig ontvangen als een voorsrel

hare overheid. Hct Cemeenschaprelijk 

Landhouwbelcid van de Furore<>e llnie 

(Ell) is daarvan een uniek voorbeeld. 

Hij de huidigc overschotten wordt vaak 

vergeten hoe cftcctid dat hcleid in we

zen geweesr is. Hct markt- en prijshc

leid lcidde tot voorspclbarc rcacties van 

marktrartijen, hetgeen weer van groot 

hclang was voor stahiliteit a is randvoor

waarde voor dliciency. Her gehcim 

wa, dat overhcid en bedriJfsleven el

kaars reacties kenden en cror antici

peerden. Het is precics dat wat we in 

her milieuhcleid ook mocten zien te 

hereiken. lk zct daartoe in or de mi

lieucoi\peratie al<; regionaalmiddel om 

doclgericht aan de milicueisen tc vol

doen. Ecn middel dat appellcert aan 

zelthcstuur en cigcn vcrantwoordelijk-

heid; dat ecn nieuwc <>olidariteit 

crei'ert; en dat werkt met eer1 duidelijke 

sanctie van toenemcndc hcffingen op 

het moment dat niet aan de eiscn wordt 

voldaan. 
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