
E I 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Een nieuw toekomstperspectief voor 
de landbouwsector 

Een nieuwe aanpak is nodig om de land
bouwsector de milieudoelstelling te Iaten 
halen. Kern van de nieuwe visie en aanpak 
is een omschakeling van generiek over
heidsbeleid met algemeen gerichte maat
regelen en normen naar een specifieke 
aanpak, gericht op de individuele onderne
mer. 

ledereen weet zo onderhand wei hoe zwaar 
de belasting van het milieu is, of hoe groot 
de economische belangen van de Neder
landse landbouw zijn, alhoewel misschien 
de laatste tijd door de hinderwetproblema
tiek het afwegingsproces van die belangen 
weer eens wat duidelijker is geworden. En 
de vraag naar de toekomstige inrichting van 
ons landschap heeft naast de milieuaspec
ten nieuwe actualiteit gekregen in het Iicht 
van het 'ontwerp-Structuurschema Groene 
Ruimte' over de voorgestane indeling van 
het landelijke gebied in Nederland. Ook de 
studie 'Grond voor Keuzen' van de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid met scenario's van grondgebruik en 
grondbeheer, de ingrijpende hervorming 
van het Gemeenschappelijk Landbouwbe
leid en de moeizame voortgang van de Ge
neral Agreement for Trade and Tariffs 
(GATT)- besprekingen- met aile commotie 
over het landbouwakkoord tussen de Ver-
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enigde Staten en de Europese Gemeen
schap- doet ons beseffen dater rondom het 
landbouwfront veel verandert. 

Maar ook binnen de landbouw zelf zijn er 
de nodige veranderingen. Technologisch 
op het terrein van de biotechnologie metals 
recent voorbeeld Herman, de eerste slier 
die zijn eigen toetsingscommissie heeft ge
kregen. Organisatorisch; waarbij in het bij
zonder gedacht kan worden aan de indivi
dualisering, het wegvallen van de 
cobperatieve gedachte, ontzuiling en het 
ontstaan van andere relatiepatronen op het 
platteland, alsook de schaalvergroting van 
de agrarische standsorganisaties. En soci
aal-economisch; met een nadruk op de 
kennis- en kapitaalintensieve landbouw 
door het verdwijnen van de kleinere bedrij
ven. Op zich zijn deze processen niet 
nieuw, maar ze vinden tegelijkertijd plaats 
in een relatief korte periode. 

Speciale verantwoordelijkheid CDA 
In een dergelijke bewogen tijd moeten we 
ons met betrekking tot landbouw, landelijk 
gebied, natuur en milieu bewust zijn van het 
belang dat gemoeid is met een harmoni
sche oplossing van belangentegenstellin
gen, bewust zijn van de grote economische, 
en ecologische, sociale en culturele uitda
gingen waarvoor het CDA-Iandbouwbeleid 

Christen Democratische Verkenningen 3/93 



Periscoop 

in de komende jaren staat. Bewust zijn 
vooral van de speciale verantwoordelijk
heid die het CDA hier draagt, waarbij het 
belang van de landbouw voor onze maat
schappij moeten worden onderkend. Oat is 
niets nieuws. In Prediker staat al geschre
ven dat zelfs de koning van het veld wordt 
gediend. 
In de naoorlogse geschiedenis heeft de 
christen-democratie een speciaal stempel 

De drieslag landbouw -
milieu - natuur raakt het 
hart van het CDA 

gezet op het landbouwbeleid en daarmee 
ondernemers en hun gezinnen, hun opvol
gers op een bepaald spoor gezet. Tezelf
dertijd dient het CDA naar zijn uitgangs
punten een bijzondere zorg te hebben voor 
de menselijk zwakken, maar oak voor het 
kwetsbare van de Schepping die ons in han
den is gelegd. De drieslag landbouw - mi
lieu - natuur raakt het hart van het CDA. 
Vandaar dat het Wetenschappelijk lnstituut 
in het afgelopen anderhalf jaar intensief 
aandacht aan deze drieslag besteedde. In 
september 1991 mocht het in Tubbergen 
meewerken aan het initiatief van de Neder
landse christen-democratische delegatie in 
het Europees Parlement om model len voor 
de hervorming van een Europees land
bouwbeleid te ontwikkelen en te bespreken. 
In april1992 heeft het lnstituut aan de hand 
van een besloten studiedag schema's uit
gezet voor de ontwikkeling van een Neder
lands landbouwbeleid van herstelde markt
werking, gevolgen van natuur- en 
milieueisen en nieuwe internationale ver
houdingen. Het heeft getracht oak de con
sequenties te trekken van de verschuivin-
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gen van intensieve en extensieve, grond
gebonden en niet of minder grondge- bon
den land- en tuinbouw. Ten aanzien van het 
milieu was de conclusie een zeer duidelijke: 
overheid zorg dat de normstellingen ver
taald worden naar de boer zelf, naar het be
drijfsleven. 

Vandaar dat het Wetenschappelijk lnstituut 
onlangs op 6 februari met de CDA-fractie
commissies Landbouw en Milieu een bij
eenkomst hebben gehouden, die was ge
richt op het politiek-bestuurlijke model, 
waarbinnen het natuur- en milieubeleid op 
een concrete wijze het beste tot zijn recht 
kan komen. Want het model "overheid en 
bedrijfsleven ken uw rol" oogt eenvoudig 
maar is het niet ! Binnen het landbouw-mi
lieubeleid is namelijk het gevaar aanwezig 
dat die rollen met elkaar worden verward. 
Het rollenspel wordt al snel een drama als 
er geen duidelijkheid is over elkaars taak en 
verantwoordelijkheid. Het generieke mi
lieubeleid van de overheid, inclusief de tus
sentijdse normaanscherpingen, de ver
snelling in uitvoering en de telkenmale 
terugkerende correcties op dat beleid wor
den door het bedrijfsleven zeker niet meer 
geaccepteerd. En terecht. De mogelijkheid 
van de overheid om door middel van voor
schriften en direct ingrijpen in de uitvoering 
de generieke normstellingen te realiseren 
moet niet worden overschat. Het is tijd voor 
een andere bestuurlijke aanpak, zowel voor 
overheid, bedrijfsleven als natuur- en mi
lieu-organisaties. Op 6 februari is daarbij 
duidelijk geworden dat de betrokkenen be
reid zijn daarvoor zeit verantwoordelijkheid 
te dragen. De boodschap was dat de indi
viduele ondernemer het beste in staat is om 
het milieu bij zijn bedrijfsvoering te betrek
ken als hij kan ondernemen, met name in 
het milieu ! Maar, maakt hij die verant
woordelijkheid niet waar, met andere woor
den stijgt de milieubelasting op zijn bedrijf, 
dan zal hij de financiele consequenties on-
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dervinden. 
Als we de balans opmaken kunnen we 

stellen dat zaken die twee jaar geleden nog 
nauwelijks bespreekbaar waren, nu ver
worvenheden zijn of geaccepteerd. Met be
trekking tot landbouw, natuur, milieu en lan
delijk gebied is het inzicht steeds breder 
gaan Ieven, dat de vragen waar wij hier voor 
staan aileen opgelost kunnen worden bij 
een breed draagvlak en bij het niet verwar
ren van elkaars verantwoordelijkheden. 
"Ais de sector het niet aanpakt, wordt het 
niks", zei niet een vertegenwoordiger van 
een standsorganisatie maar van het minis
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or
dening en Milieu hygiene enige tijd geleden. 
En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er 
inderdaad ongelooflijk veel is gebeurd: 
- door de sector zelf, zowel feitelijk als wat 
het verspreiden van de inzichten betreft: 
voeraanpassing, mestdistributie, mest-op
slag, dure emissie-arme stallen en betere 
bemestingstechnieken tonen aan dat het 
bedrijfsleven de handschoen oppakt. 
- ook bij de overheid is het idee van pure 
afdwingbaarheid, het idee van normstelling 
is gelijk aan verandering, duidelijk (volgens 
sommigen niet duidelijk genoeg) aan het 
veranderen. 

Maar toch kunnen de spanningen nog 
hoog oplopen: er is al verwezen naarde ver
wijten over tussentijdse normveranderin
gen, de scepsis over de echte resultaten 
van de "vertrouw ons maar"-benadering, de 
als discriminatie ervaren eenzijdige con
centratie van verwijten vanuit de milieu hoek 
richting agrarische sector. Verwijten die 
veel minder aan de industrie, met name de 
vervoerssector, en ook veel minder aan de 
consumenten gericht zijn. En daar komt bij 
de onzekerheid door de combinatie van 
GATT, hervormingen in het kader van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) en milieu, nog eens onderstreept 
door dramatische resultaten in sommige 
bedrijfstakken in het afgelopen boekjaar, 
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zoals in de akkerbouw, die het al jaren zo 
moeilijk heeft gehad. 

Doemscenario 
Bij het voortbestaan van de onmisbare trek
paardfunctie voor de hele economie van de 
Nederlandse agrarische sector gaat het om 
de toekomst en leefbaarheid van grote ge
deelten van ons land. Het gaat om toe
komstperspectieven of vernietiging van le
venswerk, soms van tienduizenden harde 
werkers en in afgeleide zin van honderd
duizenden. Want de Nederlandse land
bouw is met een volume van 34 miljard dol
lar de derde exporteur van landbouw
produkten in de wereld. Beseft moet wor
den dat in deze moeilijke tijden voor de Ne
derlandse concerns de food- en agribusi
ness wat betreft de werkgelegenheid de 
grootste industrietak in ons land is ! 

lrritaties, conflicten, confrontaties aan de 
ene kant en een doorgaand proces van be
wustzijn dat overheid en bedrijfsleven ter
zake van het milieu op elkaar aangewezen 
zijn aan de andere kant. Oat is de realiteit. 
De klok staat vanwege het ongeduld van 
sommige sectoren van de publieke opinie 
en het ongeduld bij het bedrijfsleven op vijf 
voor twaalf. Tenzij er een alomvattend en 
werkelijk perspectiefvol nieuw model van 
aanpak komt is er het risico van een deem
scenario. Een doemscenario dat inhoudt: 
- grote maatschappelijke onrust en mas
sale ontduiking van de milieuwetgeving, 
minstens vergelijkbaar met de wijze waarop 
belastingen gefraudeerd en ontweken wor
den; 
- een zodanige beknotting van de agrari
sche sector in zijn totaliteit en op onderne
mersniveau dat concurrentiekracht en eco
nomisch draagvlak volledig aangetast 
worden en de Nederlandse landbouw nood
lijdend wordt; 
- en wellicht het allerergste: door een fan
tasieloos hervormen van het Gemeen
schappelijk Landbouwbeleid worden de 
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boeren de steun ingejaagd. Want een sys
teem van directe inkomensondersteuning 
met onduidelijke elementen van platte
landsbeleid draagt weinig bij aan econo
misch perspectief en continuHeit. 

Het drama, economisch en sociaal, van 
onze grote steden dreigt dante worden her
haald. De transformatie van het tijdperk van 
de fabrieksschoorstenen naar dat van de 
hoogwaardige dienstverlening en informa
tisering heeft geleid tot aan de ene kant een 
geweldige uitstoot van vooral laag gekwa
lificeerd personeel en aan de andere kant 
een enorm verval van behuizing, straten, 
leefbaarheid, veiligheid. Zaken die nog net 
gered zouden kunnen worden door inzet 
van niet hyperhoog geschoolde arbeids
krachten. In de jaren '70 en '80 zien we aan 
de ene kant dat er miljarden nodig zijn in 
onze grote steden voor bijstand en andere 
sociale voorzieningen ten gunste van men
sen die niet meer in het arbeidsproces par
ticiperen of dat nooit zullen doen en aan de 
andere kant werk, herstelwerk, onder
houdswerk, groenvoorzieningswerk, dat 
schreeuwt om gedaan te worden maar 
waarvoor geen geld is of geen mensen! Zul
len onze kinderen straks een economisch 
vervallen platteland, een grijs landschap, 
een verwaarloosde natuur gaan erven, ter
wijl de mensen die kunnen zorgen voor eco
nomische bloei, maar ook voor rijke natuur 
en landschap in de steun terecht zijn geko
men vanwege de EG of vanwege nationale 
saneringsmaatregelen? 

Andere aanpak nodig 
Om dit te voorkomen is voor de komende 
zes a tien jaar beslist een andere aanpak 
nodig. Het CDA gaat er vanuit dat de grote 
uitdagingen van onze tijd een duidelijke her
verkaveling vragen van verantwoordelijk
heden. Oat betreft de boer, de maatschap
pelijke verbanden zoals de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties 
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(PBO's) en de standsorganisaties en ook 
de overheid en de politiek. Herstel van 
eigen verantwoordelijkheid, een eigen rol 
voor maatschappelijke verbanden en een 
scherp formuleren van de kerntaken van de 
overheid op een bepaald gebied. Wat is de 
waarde van het concept van de verant
woordelijke samenleving, van herstel ook 

De overheid moet zich 
steeds de vraag stellen 
naar de realiteitswaarden 
van beloftes, 
verwachtingen en 
ingezette trajecten 

van verantwoordelijkheid van individuen en 
hun verbanden als wij dat niet kunnen toe
passen op het terrein van landbouw, milieu 
en natuur? We zien bij de PBO-organen, bij 
de economische instellingen, bij de coope
raties, en bij de standsorganisaties, dat er 
een bereidheid is om grensverleggende 
verantwoordelijkheden te nemen. Maar laat 
er geen misverstand zijn: het CDA mag niet 
de ogen sluiten voor de realiteit van milieu 
en natuur of slaapliedjes aanhoren. Ook de 
overheid moet zich bij elk onderdeel van dit 
beleid de vraag stellen naar de realiteits
waarden van beloftes, verwachtingen en in
gezette trajecten. 

Het alternatief van ontwikkelings- en stu
ringsbeleid tegenover een confrontatiebe
leid is niet zomaar vastgesteld. Er is name
lijk geen spoorboekje voorhanden dat 
precies de aankomsttijden van de trein en 
de kosten van de reis op dit traject kan ga-

131 



Periscoop 

randeren. Maar we weten een ding zeker: 
Ianger wachten met een kaartje te kopen 
wordt duurder, vee I duurder. Aileen een ont
wikkelings- en sturingsbeleid kan een con
frontatie - of zelfs destructiebeleid voorko
men. Een dergelijk model, dat gebaseerd 
zal zijn op het concept van een verant
woordelijke samenleving, zal aileen slagen 
als de collectieve aanpak verlaten wordt. 
Neem het mestbeleid. Tot voor kart ging het 
om tonnen mestverwerking, aantallen die
ren en algemeen hoge reductiepercen
tage's, met het risico van een vermindering 
van de veestapel. Voor de boer zelf werd 
daarmee nag niet duidelijk hoe hij daaraan 
kon voldoen. Kern van de nieuwe visie en 
aanpak is dus een omschakeling van ge
neriek overheidsbeleid met algemeen ge
richte maatregelen en normen naar een 
specifieke aanpak, gericht op de individu
ele ondernemer. Het landbouwbedrijfsle
ven heeft met het plan 'Mineraal Centraal' 
een concrete voorzet gegeven. Daarbij gaat 
het voor de ondernemer om een regule
rende mineralenboekhouding met een mi
neralenreductie van 25% en het zoge
naamde scenario '95, waarbij de boer moet 
aantonen dat hij op een verantwoorde wijze 
met zijn mest omgaat. Deze benadering 
stuurt direct aan op minder milieubelasting 
en niet op indirecte, door de ondernemer 
niet beheersbare factoren. 

Een zodanige aanpak verschaft harde 
duidelijkheid, en dat is wat de maatschap
pij wil. Is de ondernemer niet in staat om de 
milieubelasting te verminderen dan volgen 
beperkingen in zijn bedrijfsvoering. De 
overheid is niet uit het beeld verdwenen, 
daar zij de randvoorwaarden blijft stellen. 
Op basis van met kennis van zaken vast
gestelde normen is het vervolgens aan de 
land- en tuinbouw zelf om de doelstellingen 
van het milieubeleid te realiseren. Geen vrij
blijvendheid dus, maar wei eigen verant
woordelijkheid! 
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Bestuursarrangementen 
Een bestuurlijk model op basis van ver
trouwen is niet nieuw. Als in de Sociaai-Eco
nomische Raad (SER) overheid, werkne
mers en bedrijfsleven elkaar kunnen vinden 
in een middellange termijnbeleid en aanpak 
van de economische problematiek, met 
name aan de onderkant van het loonge
bouw, dan moet het zeker mogelijk zijn, dat 
wij in de landbouwsector tot een bestuurs
arrangement komen. Het is niet eenvoudig 
vanwege de vele partners, noch vanwege 
de zich snel ontwikkelende technologie en 
vooral niet vanwege de snel veranderende 
internationale agrarische economische ver
houdingen. Het bestuursarrangement, of 
beter een vijf- a zestal arrangementen op 
de strategische gebieden waarop de rela
tie landbouw, milieu en natuur ingevuld 
moet worden, dient mogelijk te zijn. lk denk 
daarbij onder andere aan de mestproble
matiek, de ammoniakemissie, de gewas
beschermingsmiddelen, het energiever
bruik en de natuurbescherming. Op het 
gebied van milieu zijn er overigens door de 
overheid en het Landbouwschap tot nu toe 
pas twee convenanten afgesloten, waarvan 
er een goed werkt (verplicht schoonmaken 
van verpakkingen) en de andere is mislukt 
(minder vervuiling oppervlaktewater Delf
land). Bij die mislukking is het opmerkelijk 
te noemen dat de red en daarvoor lag bij het 
buiten spel zetten van de Wet Verontreini
ging Oppervlaktewater. Maar verheugend 
is dat beide partijen proberen om dit jaar 
nog vier andere milieuconvenanten te on
dertekenen. Het gaat om kunststofafval, ge
wasbescherming, energiegebruik tuin
bouw, een kwart reductie van het 
stikstofoverschot en de stimulering van de 
bouw van emissie-arme stallen. Hoewel er 
natuurlijk ook haken en ogen aan zo'n be
stuursarrangement zitten, zijn de voordelen 
groat: snelle invoering, breed draagvlak, en 
invloed en meedenken over het beleid zijn 
de voornaamste beweegredenen. 
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Natu u rbeheer 
De kwaliteit van bodem, water en Iucht is 
niet het enige aandachtsveld van de land
bouw. Oak op het gebied van natuur en het 
beheer daarvan door boeren valt nag veel 
te verbeteren. In een eerdere Periscoop 
werd ingegaan op particulier natuurbeheer 
door boeren. De effectiviteit is grater, het 
kost minder overheidsgeld -dater tach niet 
is-, en het draagt bij tot regionale werkge
legenheid en regionaal inkomen. Het ont
trekken van gronden aan de landbouw gaat 
trouwens gepaard met hogere kosten per 
hectare per jaar dan door de overheid ver
ondersteld. Het is dan oak niet verwonder
lijk dat de Commissie Financiering Natuur
beleid, onder voorzitterschap van Mr. Pieter 
van Vollenhoven, heeft geconcludeerd dat 
het huidige natuurbeheer door de overheid 
onbetaalbaar zal worden. De totale jaar
lijkse tekorten van natuur- en bosbeleid bij 
uitvoering van grootschalige terreinverwer
ving zullen in 2020 ongeveer 175 miljoen 
bedragen. Niet aileen vergeten we de nade
lige effecten voor regionaal inkomen en 
werkgelegenheid, we schuiven de rekening 
oak nag eens door naar de toekomstige ge
neratie. 

Tach zijn er best suggesties te geven voor 
het doorbreken van deze impasse. De Wet 
Ruimtelijke Ordening zou, vanuit een soort 
vastrecht uitgangspunt, een legitimatie van 
medegebruik door de maatschappij voor 
het 'landbouwgebied met bijzondere land
schappelijke waarden' kunnen bieden. 
Vanuit de maatschappij zou jaarlijks een 
vast bed rag kunnen worden uitgekeerd aan 
de eigenaren en de gebruikers van die gran
den. Hiermee drukt de maatschappij haar 
waardering niet aileen uit in woorden, maar 
oak in financiele zin. Voor de particuliere ei
genaren geeft dit een stimulans de ge
waardeerde natuurwaarden in het gebied te 
handhaven. 

Oak door middel van de Landinrichtings
wet zou de overheid de eigenaren en ge-
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bruikers van de natuurlijke produktie-om
geving financieel kunnen helpen om de na
tuurlijke infrastructuur in de streek aan te 
passen. De overheid zorgt vanuit een alge
meen maatschappelijk belang voor een 
eenmalige bijdrage aan de investeringen, 
die in redelijkheid niet aileen door eigena
ren kan worden opgebracht. De investerin
gen in milieuvriendelijke stallen, overige be
drijfsgebouwen en gronden, ter beperking 
van de milieubelasting en ten behoeve van 
een adequate inrichting voor een natuur- en 
landschapsontwikkeling en -beheer, zijn 
immers niet laag. 

Het moet mogelijk zijn in 
de landbouwsector tot 
een vijf- a zestal 
bestuursarrangementen 
te komen 

Momenteel bestaan er diverse regelingen 
voor vergoedingen aan grondgebruikers en 
eigenaren. Genoemd kunnen worden de 
Relatienota, de Bosbijdrageregelingen en 
de vergoedingen in milieubeschermingsge
bieden. Verder worden door provinciale en 
particu I iere natu u rbeschermi ngsorgan is a
tes vergoedingen gegeven voor het nalaten 
van bepaalde landbouwkundige activiteiten 
of het beheer en onderhoud van natuurlijke 
en landschappelijke elementen. De finan
ciele middelen komen veelal direct of indi
rect uit de overheidsmiddelen. Maar veel 
van deze regelingen zijn niet als structureel 
te beschouwen in die zin dat boeren en bos
bouwers er langjarig rekening mee houden 
bij het opstellen van ondernemersplannen. 
Bovendien zijn de huidige financiele mid-
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de len onvoldoende om zeker op de langere 
termijn redelijke vergoedingen te geven 
voor de steeds uitbreidende gebieden 
waarvoor zal moeten worden betaald. Er 
zou overwogen kunnen worden om aile 
soorten vergoedingen onder een kaderwet 
te brengen. Te denken valt aan een over
koepelende Beheerwet naar model van de 
Waterschapswet. De Waterschapswet 
vormt de basis voor een systeem van heffin
gen ten behoeve van ons watersysteem. 
Daarnaast is er een organisatie, het Wa
terschap, dat een resultaatverplichting 
he eft. 

Het zou aanbeveling verdienen naast het 
beheer van water, ook het beheer van 
bod em, water en Iucht, natuur en landschap 
onder een verbrede Waterschapswet of 
een nieuwe algemene Beheerwet te bren
gen, met de mogelijkheid ten behoeve van 
de uitvoering van de verschillende soorten 
beheer van natuur en landschap de water
schapsheffing uit te bouwen tot een alge
mene omgevingsheffing die in hoofdzaak 
wordt opgebracht door de totale bevolking 
van ons land. En dat geeft de beste garan
ties voor een continue en voldoende geld
stroom voor de betaling van een schoon mi-
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lieu en natuur en landschap, dat Ievens in 
de vorm van een inkomen een bijdrage 
geeft aan een duurzame sociale ecologi
sche plattelandseconomie. 

Dit alles kan slechts geschieden in een 
landbouwsector met een nieuw toekomst
perspectief, waarvan marktgerichtheid, 
hoge toegevoegde waarde, exportgericht
heid en een schone, veilige produktie met 
aandacht voor de natuurlijke leefomgeving 
de ankers zijn. Zo kan worden gestreefd 
naar meer inzicht in het realiteitsgehalte van 
een anti-confrontatiebeleid, van een inte
gratiemodel voor landbouw, natuur en mi
lieu op basis van het concept van herstelde 
verantwoordelijkheid, van een model ook 
dat voor blijvende leefbaarheid van ons 
platteland zorg kan dragen. En daarvoor is 
niet aileen de landbouw maar zijn wij alle
maal verantwoordelijk. 

J.J.A.M. v. G. 
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