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landbouw' zoals '066 
graag ·ziet 
In D66-kringen is altijd veel kritiek geuit op het Gemeenschappelijke LandbouwbeleÎd 
(GLB) van de Europese Unie. Het is te duur, slokt een (te) groot deel van de begroting 
van de Unie op, is zeer onvriendeliJk tegenover ontwikkelingslanden en ook nog eens 
slecht voor milieu en landschap: het heeft boeren opgejaagd naar steeds hogere produc
ties per hectare. Dit beeld van een door EU-subsidies en marktbescherming in stand 
gehouden landbouw is helaas bij het voornamelijk stadse D66-electoraat niet echt ten 
goede gekeerd in de tijd dat D66-ministers het departement van LNV b4!stuurden .. 

DOOR FRITS PRILLEVrTZ 

De D66-ministers hebben erg hun best gedaan om door middel van nota's en nieuwe regelingen 
duidelijk te maken dat er iets aan het veranderen was in de landbouw. Zonder de cruciale stappen 
die nu kortgeleden zowel nationaal als internationaal gezet zijn, bleef het toçh rommelen in de 
marge. Ik doel dan in. de eerste plaats op wat in de nationale ruimtelijke ordening in feite was over
eengekomen: het landelijk gebied van Nederland dient beschouwd te worden als publieke ruimte.) 
Veruit het grootste deel van die ruimte wordt gebruikt voor de Uitoefening van één of andere vorm 
van landbouw. In allerlei nota's, adviezen en Kamerstukken wordt meer en meer benadrukt dat ook 
het landbouwareaal behoort tot het publiek domein. Het moet beschouwd worden als consumptie-
ruimte voor de 16 miljoen Nederlanders en de toeristen die dit land bezoeken. . 

. Gestoei met gebiedscategorieën 
De nauwkeurige waarnemer heeft deze omslag in het denken wellicht aan zien kornel). Een voor

beeld hiervan is het gestoei (vérgeef me het oneerbiedig woordgebruik) met allerlei gebiedscategorie
ën die de laatste jaren in de ruimtelijke plannen over Nederland ziJn uitgestort. Denkt u aan nationa
le landschappen, waardevölle cultuurlandschappen. Sinds het verschijnen van de Relatienota in de 
jaren zeventig is getracht in het landelijk gebied de landbouw met natuur te verweven. Nu, met de 
vaststelling dat het hele landelijke gebied publiek domein is, zal de consequentie zijn dat de verwe
ving van de landbouw met de openluchtrecreatie ook vorm en inhoud gegeven moet worden. Een 
van de meest dringende zaken is de vergroting van de toe~ankelijkheid van het landbouwareaal. Niet 
overal zullen deze en andere ingrepen en activiteiten, tegenwoordig samengevat als 'groene dien
sten', even intensief hoeven plaats te vinden. Een gebieçlsgerichte aanpak, met veel initiatief.van 
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onderop, zal er garant voor moeten staan dat 
op den duur het juiste aanbod voor de gecon
stateerde vraag gaat ontstaan. Het hangt 
natuurlijk van de aard van het gebied af en in 
hoeverre landbouwareaal in zo'n gebied mede 
in de publieke ruimte zal functioneren . 

Enorme omslag 
Wil de landbouw als grootgebruiker van 

Europese subsidies en marktbescherming 
acceptabel(er) worden voor de kritische burger 
en de immer argwanende belanghebbenden 
buiten Europa, dan is een grondige herziening 
van het GLB noodzakelijk. Over de aanzet 
daarvan zijn kortgeleden in de Europese Raad 
van MinIsters van Landbouw besluiten geval
len. De besluiten zijn zo verstrekkend dat met 

" een gerust hart gesproken kan worden van 
(het begin van) een enprme omslag. 
Kon de kern van het GLB van het begin af aan 
omschreven worden als een streven naar voed
selzekerheid in de Gemeenschap, waartoe prij
zen van landbouwproducten met subsidies en 
interventies hoger werden gehouden dan de 
wereldmarktprijzen, de besluiten die nu geno
men zijn over wijziging van het GLB luiden 
een ontkoppeling in van financiële steun aan 
productie. Daar:voor in de plaats zal inkomens
steun verleend gaan worden, onder voor
waarden die niet meer liggen in de sfeer van 
voedselzekerheid, maar in de sfeer van voed
selveiligheid, natuur, landschap, milieu en 
diervriendelijkheid. Hier belangrijk is om te 
vermelden dat de lidstaten zelf kunnen beslis
sen of ze direct de ontkoppeling volledig of 
ten dele doorvoeren. Het bedrijfsleven en de 
belanghebbende maatschappelijke organisaties 
kunnen met de Minister van Landbouw op dit 
punt (het gaat voornamelijk over cte graan- en 
vleessector) overleggen hoe binnen hun land 
een en ander het beste vorm gegeven zou kun
nen worden. Cruciaal is voorts dat "boeren die 
meer dan € 5.000,- steun (gaan) ontvangen", 
hun subsidie in 2005 met 3% zien afnemen, in 
2006 met 4% en in de periode 2007-2012 met 
5%. Het geld dat de EU hiermee bespaart, komt 
in een fonds voor plattelandsontwikkeling, de 
laatste tijd aangeduid als de tWeede pijler van 
het GLB. 

Eerlijker wereldhandel 
Het ligt natuurlijk voor de hand om de twee 

geschetste ontwikkelingen met elkaar in ver
band te brengen. De ruimtelijke visie op het 
agrarisch platteland, zoals die zich in het 

Noten 

Nederlands beleid begint af te tekenen, past 
wonderwel bij, en kan mede door het vernieu
wende GLB in de loop van de tijd verwezen
lijkt worden. In de eerste plaats omdat er voor 
plattelandsvernieuwing geleidelijk aan meer 
EU-geld beschikbaar zal komen. Niet genoeg, 
maar minstens zo belangrijk is dat door de 
ontkoppeling van subsidies aan productie een 
heroriëntatie van de landbouw zal plaatsvin
den: er zal meer marktconform geproduceerd 
gaan worden, overschotten gaan verdwijnen 
en als gevolg zou een eerlijker wereldhandel 
in agrarische producten kunnen ontstaan. Het 
zal wellicht allemaal minder snel verlopen" 
dan men wel zou willen, maar de tendensen 
zijn onmiskenbaar. Nu al is er een splitsing 
waarneembaar tussen enerzijds bedrijven die 
zich verbreden en zich toeleggen op groene 
en andere diensten, anderzijds bedrijven die 
in de productiesfeer stevig willen en zullen 
doorgroeien op die gebieden die daarvoor het 
meest geschikt zijn (en zelfs wanneer ze op 
de lange duur tegen wereldmarktprijzen moe
ten produceren). 

De conclusie die ik uit het voorafgaande wil 
trekken, en die volgens mij voot het toekom
stig politiek handelen van D66 van belang zou 
moeten zijn, is voor een belangrijk deel in lijn 
met de conclusies van een relevant en recent 
advies van de SER, "Naar een doeltreffende op 
duurzaamheid gericht Gemeenschappelijk 
Landbouw". Vrij vertaald wordt hier onder 
meer geconcludeerd dat de landbouw geen 
economische bedrijfstak is als elke andere, 
dat er een aparte markt is voor agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer en dat 
inkomenstoeslagen gerechtvaardigd zijn 
omdat consumenten in het algemeen niet 
betalen voor hun idealen. Bevreemding over 
het nationale en afkeer van het EU-landbouw
beleid, vaak zo manifest in D66-kringen, zou
den na de uitwerking van het nationale ruim
telijke beleid (precisering 
publiekdomeinfunctie van landelijke gebie
den) en de nationale invulling van het ver
nieuwde EU-beleid plaats kunnen maken voor 
een positieve, liefst creatieve benadering. 
Binnen D66 hebben stad en land elkaar ook 
nodig. Er zijn lessen geleerd. Wat nu komt 
lijkt werkelijk een r.edelijk alternatief.. .. mits 
de overheid zich een betrouwbare partner 
betoont. Maar daar staat D66 toch voor?! 
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1. De se Nota RUimtelijke Ordening werd niet pehandeId in het Parlement. De regering zal in plaats daarvan 
met een nieuwe nota Ruimte komen. 


