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Naar een ander 
platteland 
De Lissabon-strategie moet in het Europa van de 25 staten ertoe leiden dat de EU in 
2010 de meest dynamisc;he en concurrerende economie in de wereld wordt. 
Tegelijkertijd zullen ook de in 2001 in Gotenburg afgesproken doels'tellingen op het 
terrein van duurzaamheid en biodiversiteit verwezenlijkt moeten zijn. Niemand ont
kent dat dit forse opgaven zijn. De EU zelf zal, naast nationaal beleid, alles uit de 
kast moeten halen om met nieuw beleid de implementatie van beide strategieën suc
cesvol leven in te blazen. 

DOOR FR lTS PRILLEVITZ 

Met de komende wijzigingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het regio
naal beleid (plus het al verder ontwikkelde milieubeleid) wordt de kans geschapen dat de lande
lijke gebieden van Europa op termijn (met een Uitloop naar 2010) hun bijdrage zullen leveren 
aan de realisering van zowel de Lissabon- als de Gotenburgstrategie.' Maar de vertaling van het 
nieuwe EU-beleid terzake, naar nationaal, regionaal, en vooral ook lokaal niveau moet er wel op 
gericht zijn om uitvoering van beleid op basis van de doelstellingen uit beide strategieën, overal 
en consequent mogelijk te maken. Vooral in overheidskringen vereist dit een breuk met het ver
leden. De opgave is dus lastig, maar geen onmogelijke. De stand van zaken op het platteland, we 
beperken ons veel tot Nederland, is redelijk bemoedigend. Ook de overheid neigt naar ander 
beleid, zie de nota's Ruimte en Vitaal Platteland. Erkend wordt dat landbouw en platteland zich 
in een transitiefase bevinden. D.w.z. dat er meer aan de hand is dan een voortdurende aanpas
sing aan zich wijzigend Europees en nationaal beleid. Wat zijn dan de vormende krachten die 
verwijzen naar een duurzaam en sociaal, cultureel en economisch vitaal platteland? 

Landbouwontwikkelingen 
Het beeld van de landbouw in Nederland is aan het veranderen. Meer dan een halve eeuw werd 

de (voornamelijk grondgebonden) landbouw financieel vertroebeld vanuit Brussel. Problemen die 
dat gaf (overproductie) werden aangepakt met wijzigingen in de subsidie- en beschermingssyste
men. Dat leidde ertoe dat boeren nog efficiënter moesten gaan werken, hun inputs verhoogden 
(kunstmest, krachtvoer, gewasbescherming etc.), technologische ontwikkelingen maximaal 
benutten (combines, GPS, melkrobots etc.) en zo op koers lagen naar schaalvergroting (mede 
mogelijk door ruilverkavelingen) en specialisatie. 
Kortom, de landbouw had te maken met een economy of scale. Natuur en landschap, bodem, 
lucht en water lieten als eersten de nadelen van dit systeem zien. De (urbane) samenleving volg
de , waarna pas de overheid schoorvoetend in begon te zien dat de waarden van het platteland 
op het spel stonden. Ook boeren begonnen te ontsnappen aan de economy of scale: de verbre
ding van de landbouw deed z'n intrede op zeer georiënteerde wijze van bi'ologische boeren met 
verkoop vim streekproducten tot zorgboerderijen. De EU, al eerder actief met richtlijnen voor 
natuur- en milieu (Vogel en Habitat en Nitraat) die mede het proces van duurzaamheidsontwik
keling ondersteunden, verstond het tijdsgewrichten de situatie waarin het platteland en de 
landbouw terecht dreigde te komen: subsidies worden ontkoppeld van de proquctie, een platte
landsverordening maakt het mogelijk dat bij allerlei ontwikkelingen het hé Ie platteland ond.er
steuning krijgt. Dit met het oog op de ontwikkeling van een kennis- en diensteneconomie aldaar. 
Werd tot nu toe het ecosysteem geëxploiteerd, in de toekomst zal het duurzaam gebruikt (moe
ten) worde~, zodat de stáp gezet kan worden van een economy. of scale naar een economy of care. 

Creatief vermogen 
Is er draagvlak voor een 'ontwikkeling zoals hier geschetst? In agrarische kringen zeker, waar 

de laatste jaren milieucoöperaties en agrarische natuurverenigingen overal in het land zijn ont
staan. Ook maatschappelijke organisaties op de terreinen natuur, landschap en recreatie onder-
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steunen het proces naar een economy of care 
op het platteland. De ontwikkeling naar een 
gebiedsgerichte aanpak enthousiasmeert vaak 
een hele streek, als men mag meepraten en 
meebeslissen. Dat jonge boeren graag nog 
kiezen voor moderne bedrijven en schaalver
groting niet uitsluiten is geen punt, want 
daarvoor is in relatief grote delen van ons 
land nog plaats. Bovendien zijn zij, samen 
met de .glastuinders en de intensieve veehou
ders vaak de fanatiekste aanhangers van de 
kenniseconomie en zorgen zij in wisselwer
king met kennisinstituten voor echte innova
ties. Dit laatste echter alleen indien bureau
cratische régels en kaders hen niet bij 
voortduring de pas afsnijden. 

De nota Ruimte markeert de overgang van 
een sterke overheidssturing naar een meer 
faciliterend optreden van de overheid, met 
decentraal meer verantwoordelijkheden, en 
ook ruimte voor maatschappelijke organisa
ties, met gebiedsgerichte aanpak en de · pro
vincie in de rol van regisseur kan aan deze 
nieuwe sturingsfilosofie vorm worden gege-

ven. Daarnaast wordt er hard gewerkt (mogen 
we aannemen) aan vermindering van de 
administratieve lastendruk van ondernemers 
el) de regeldruk in het algemeen, dus de hele 
bureaucratische rompslomp. De provincie 
Zeeland bijvoorbeeld heeft in een nota aange
geven wat zich allemaal mag vestigen in leeg
gekomen agrarische be.bouwingen. De over-· 
heid moet dus laten blijken wat toelaatbaar is 
en minder werken met verboden om zo de 
wil, de moed en het plezier om aan een vitaal 
platteland te werken er (w.eer) in te houáen. 
Dat kan het beste door allerlei verbroken rela
ties weer nieuw leven in te blazen: tussen stal 
eri platteland, tussen landbouw en natuur, 
tussen consument en producent, tussen pri
maire productie en macht, enz. Het creatief 
vermogen dat dan loskomt vormt de beste 
. garantie, dat wat het landelijk gebied betreft 
de Lissabon- en Gotenburg-strategieën geen 
onhaalbare kaarten zijn. 
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