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De agrarische sector zit in de verdachten
bank. De minister van Landbouw, zijn mi
nisterie en de agrarische sector in het alge
meen staan door allerlei ontwikkelingen 
vrijwel dagelijks ter discussie. Hoe komt het 
dat het groene front de ontwikkelingen niet 
meer in de hand heeft? Hiervoor past een 
bestuurskundige en politieke analyse. 

De agrarische sector stond na de Tweede Wereldoor
log als verschaffer van ons dagelijks voedsel vrijwel 

Blijvend veranderen 

niet ter discussie. Naast voedselproducent was de 
sector van toenemend belang voor onze exportpositie 
en handelsbalans. Behalve agrarische produkten en 
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handel had ons land weinig te bieden. Het aardgas zat 
nog in de grond. Daarbij komt dat het aantal directe 
en indirecte arbeidsplaatsen in de landbouw zeer aan
zienlijk was, wat met name van invloed was op het 
platteland, ook in bestuurlijk-politieke zin. Elke Ne
derlander had op de één of andere wijze wortels in de 
agrarische sector via ouders of grootouders. Nederland 
was in grote trekken nog een agrarische samenleving. 
Door deze situatie kom de agrarische sector zich ver
heugen in een breed maatschappelijk draagvlak. 

Vanwege bovengenoemde bijzondere positie werd 
door de sector ook 
een "eigen" ministe
rie geclaimd, dat 
niet alleen een eigen 
beleid formuleerde, 
maar ook zorg droeg 
voor eigen opleidin
gen Qandbouwscho
len en de land
bouwuniversiteit), 
eigen voorlichtings
diensten en onder
zoeksinstituten (LEI 
e.d.) en een eigen 
controledienst 
(AID). Bovendien 
ontstond een strakke 
organisatie met een 
sterke personele 
vervlechting via de 
landbouwstandsorga
nisaties, het Land
bouwschap en de 
produktschappen 

(publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties), de toeleve
rende en verwerkende industrie (coöperaties) en de 
financiële wereld (Rabo-bank). Deze personele ver
vlechting heeft ook banden ontwikkeld met politieke 
partijen, met name met een christelijke grondslag. 
Deze partijen moesten onder meer zorg dragen voor 
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bestuurders en voor een democratische controle op de 
samenleving als geheel, zowel op lokaal niveau, als 
provinciaal en landelijk. Dat heeft onder meer geleid 
tot een "eigen" minister van Landbouw. 

Het groene front 

Het groene front (netwerk) is daarmee een feit. Het 
kent een specifieke indirecte en dus trage besluitvor 
ming, die is gebaseerd op consensus. Bestuursleden 
worden ook op deze grondslag gekozen en houden 
daarmee de structuur in stand. Kenmerkend voor zo'n 

"Eigen" ministerie 

gesloten organisatiestructuur is dat men niet openstaat 
voor nieuwe of afwijkende meningen. Bedreigende 
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externe invloeden worden buitengesloten, verwijzend 
naar de "eigen" verantwoordelijkheid en naar het 
belang van de agrarische sector voor de handelsbalans. 

Het is niet vewonderlijk dat in deze omstandigheden 
zich situaties van onzorgvuldigheid en beperkte demo
cratische controle ontwikkelden, die konden leiden tot 
verwikkelingen rond minister Braks, het ministerie van 
Landbouw en de agrarische sector. Voorbeelden hier
van zijn melk, boter, mest, de Peel en de bestrijdings
middelen. De basis daarvoor ligt in de organisatie
structuur en -cultuur. Net als in het centraal geleide 
Oost-Europa moest dat vroeg of laat vastlopen. 

Immers, de maatschappelijke omstandigheden rond 
de agrarische sector veranderden de laatste paar jaar 
fundamenteeL In de eerste plaats is er thans sprake 
van een overschot aan voedsel, waarmee het strate
gisch belang van de agrarische sector voor de voed
selvoorziening afnam. Het belang voor de exportposi
tie bleef, maar kwam door bijdragen van andere eco
nomische sectoren in een ander daglicht te staan, 
bijvoorbeeld van aardgas, elektronica en transport/dis
tributie. In de tweede plaats koos de zwijgende meer
derheid in de samenleving uit zorg voor gezondheid 
en milieu de kant van de Geitenharen Sokken uit de 
jaren '70. Door deze ontwikkelingen verloor het groe
ne front vrij plotseling een deel van het maatschap
pelijk draagvlak. Dit verlies wordt nog versterkt door
dat het aantal agrarische beroepsbeoefenaars 
(stemmers) door de schaalvergroting in de landbouw 
sterk is afgenomen en door het feit dat niet elke 
Nederlander zich (meer) bij de agrarische sector 
betrokken voelt. Het politiek-bestuurlijke draagvlak 
brokkelt dus af. 

Dit proces wordt versterkt door tegenstellingen 
binnen de agrarische sector zelf, bijvoorbeeld tussen 
"wijkers": en "blijvers", akkerbouwers, tuinders en 
veetelers, ouderen en jongeren, noorderlingen en 
zuiderlingen. De landbouwstandsorganisaties doen hun 
best om De Eenheid naar buiten te bewaren. Boven
dien krijgt de agrarische sector steeds meer raakvlak
ken met andere beleidsterreinen en ministeries zoals 
Europese Zaken, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 
Verkeer en Waterstaat. Aanpassing van de traditione
le organisatiestructuur kan dus niet uitblijven. 

Hoe nu verder? 

Vooral mentaal en organisatorisch zal de agrarische 
sector zich moeten aanpassen om binnen de samenle
ving van de 21e eeuw te kunnen blijven functioneren. 
Het "aan de handrem trekken" is een defensieve 
tactiek uit het verleden. Uitingen van burgerlijke 
ongehoorzaamheid en kleine (?) criminaliteit, zoals 
illegaal dumpen van mest, rooien van bomen of drai 
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Ook voor deze omgeving heeft de landbouw 
een verantwoordelijkheid 

neren, vergroten het maatschappelijk draagvlak van de 
sector niet, althans niet buiten de eigen omgeving. 
Juist vanwege het economisch belang zal de sector 
zich offensief moeten richten op nieuwe organisatie
structuren en op de randvoorwaarden ten aanzien van 
milieu, landschap en dierenwelzijn. Hier ligt een taak 
voor de coöperaties en de landbouwstandsorganisaties 
om de leden verder te laten kijken dan het eigen 
bedrijf en het agrarîsch belang. 

Vraagtekens kunnen worden gezet bij het "eigen" 
ministerie van Landbouw, dat zich tot op heden meer 
opstelt als belangenbehartiger van de agrarische sector 
dan als beleidsbepaler binnen het bredere kader van 
de samenleving. De gevolgen daarvan zijn bekend en 
bijvoorbeeld te zien bij landinrichtingsprojecten. Beter 
zou het ministerie van Landelijke Gebieden (en Vis
serij) functioneren, waarin primaire agrarische pro
duktiefuncties beleidsmatig worden ingekaderd in de 
totale ontwikkeling van het landelijke gebied, inclusief 
natuur, landschap, recreatie, waterbeheer, milieu, leef
baarheid en dergelijke. 

Vraagtekens kunnen ook worden gezet bij de wijze 
van belangenbehartiging door de agrarische sector. 
Een herverkaveling van beleidsbepalende, controleren
de en belangenbehartigende taken is nodig tussen het 
huidige ministerie, de Tweede Kamer, het Landbouw
schap (met medebewindstaken) de (publiekrechtelijke) 
produktschappen en de landbouwstandsorganisaties. 
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Thans doen alle genoemde organisaties alles, vanuit 
bovengenoemde personele vervlechting en vanuit het 
adagium "consensus". 

Herverkaveling 

Van een herverkaveling en ontvlechting kan een 
verhelderender werking uitgaan, waarbij tevens de 
democratische belangenafweging en controle kunnen 
worden vergroot Verder kan bij herverkaveling in
vulling worden gegeven aan verlangens ven specifieke 
bedrijfstakken, die zich thans niet (goed) vertegen
woordigd weten, zoals tuinbouwers, varkenshouders en 
biologisch-dynamisch gevoerde bedrijven. 

Tenslotte zal de individuele agrarische ondernemer 
met zijn coöperatie of standsorganisatie zich moeten 
afvragen wat "de markt" of "de samenleving" van hem 
verwacht, niet alleen wat betreft produkt en prijs, 
maar ook wat betreft produktiewijze en milieu. Daar
bij moet het taboe op (agrarische) nvenactiviteiten 
worden opgeheven. Parttime boeren is buiten Neder
land heel gebruikelijk. Het bedrijf komt dan "voor 
twee ankers te liggen". 

Geconcludeerd kan worden dat de agrarische sector 
onrustige, maar uitdagende tijden tegemoet gaat en uit 
het zelf gekozen isolement moet komen. Verouderde 
organisatorische structuren zullen moeten verdwijnen, 
juist vanwege het economisch belang van Nederland. 
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