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Een appèl voor 
biologische landbouw 

Door Jeroom Remmers 

M
inister Van Aartsen (LNV) 
heeft de Tweede Kamer on
langs een Plan van Aanpak 

Biologische Landbouw aangeboden. Het 
gaat hierbij om stimuleringsbeleid voor 
ecologische en biologisch dynamische 
landbouw, waarbij geen kunstmest en be
strijdingsmiddelen worden gebruikt. Op 
het moment van schrijven was de inhoud 
van dit Plan van Aanpak nog niet geheel 
bekend, maar duidelijk is wel dat er een 
groot maatschappelijk draagvlak bestaat 
voor een veel verdergaand stimulerings
beleid dan het door de minister voorge
stelde beleid. 

De politieke jongeren
organisaties in Nederland 

(Groenlinkse jongerenorganisatie) en de 
Groenen-jongeren. Inmiddels heeft een 
zware delegatie met veel JOVD-ers het 
Plan aangeboden aan Minister van Aart
sen. Omdat de groei van de biologische 
landbouw behalve van de overheid ook 
sterk van de inzet van supermarkten af
hangt, is het Plan van Aanpak ook aan 
Albert Heijn aangeboden en naar het CBL 
verstuurd (waarin alle supermarkten zit
ting hebben). Alsof Albert Heijn de maat
schappelijke preferentie fijntjes voorvoel
de, biedt zij sinds begin september de AH-

presenteerden onlangs 
gezamenlijk; een plan van 

aanpak voor het bevorderen 
van biologische landbouw in 
Nederland. Jeroom Remmers 

legt uit waarom. 
. ------------------------------.. 

Coalities 

Om de minister dit duidelijk te maken zijn recentelijk twee brede 
coalities ontstaan. De ene coalitie bestaat uit praktisch alle poli
tieke jongerenorganisaties in Nederland, verenigd in de Jonge
rencoalitie van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ont
wikkeling (NJMO). De andere coalitie bestaat uit een 'Initiatief
groep Biologische Landbouw', bestaande uit een aantal grote 
natuur- en milieuorganisaties (zoals Greenpeace), maar ook in
vloedrijke organisaties zoals de Consumentenbond, de Dierenbe
scherming en een aantal landbouworganisaties. De initiatief
groep is gestart door het Platform Biologische Landbouw en Voe
ding en door Stichting Natuur en Milieu. Op 2 oktober hebben 
een groot aantal ondertekenende organisaties een Appèl Biolo
gische Landbouw aan de Tweede Kamer aangeboden. De orga
nisaties geven hierin aan welke stappen zij zelf richting hun ach
terban zullen doen en wat zij van de overheid verwachten. Zodra 
grote organisaties hun achterban van miljoenen leden regelmatig 
stimuleren tot koop van biologische producten, zal de biologische 
landbouw natuurlijk snel groeien. 

De Jongerencoalitie heeft een eigen schaduw 'Plan van Aanpak 
Biologische Landbouw' geschreven in de verwachting daarmee 
het ambitieniveau van het regeringsplan te kunnen verhogen. 
Het Plan van Aanpak is onderschreven door de Jonge Democra
ten, JOVD, CDJA, Jonge Socialisten, RPF-jongeren, Dwars 

Jeroom Relluners is schrijver van het Plan van Aanpak van de Jongerenco
alilie en landbouwIlUldewerker van de Stichting Nalaur en Milieu. 

filiaalhouders de mogelijkheid tien nieu
we biologische producten in de schappen op te nemen (melk-, en 
yoghurtpakken, roomboter, peen, ui, kool en bieten, naast de be
kende biologische aardappelen, zuurkool, champignons, etc. Het 
merendeel van de filiaalhouders is echter nog huiverig en moet 
nog door de klant worden gevraagd deze stap te nemen. Helaas 
maakt Albert Heijn nog weinig promotie voor biologische pro
ducten en hanteert zij vrij hoge winstmarges voor biologische zui
vel. Supermarkten die nu al een groot aanbod biologische produc
ten hebben zijn de Konmar, de Coöp, de Nieuwe Weme, Poiesz en 
de Vomar. Daarnaast zijn er ruim 400 natuurvoedingswinkels en 
circa 15 boerenmarkten. 

Eensgezindheid 

De eensgezindheid onder de politieke jongerenorganisaties is op
merkelijk, maar verklaarbaar. Een forse uitbreiding van het are
aal biologische landbouw kent immers een zeer groot aantal 
maatschappelijke voordelen, zoals een beter milieu, een positief 
effect op natuur, biodiversiteit, dierenwelzijn en de volksgezond
heid, maar ook zorgt het voor 5000 extra banen in de landbouw, 
een hogere inkomenspositie voor agrariërs en een goede export
positie door productverbetering en een positief imago door schone 
producten. De Jongerencoalitie wil dan ook dat de overheid 50 
miljoen gulden per jaar uittrekt voor beleid gericht op een groei 
van het biologisch areaal tot 5% van het totale areaal in 2000 (nu 
0,6%) en 30% in 2010. Dergelijke areaaldoelstellingen en over
heidssubsidies worden nu ook gehanteerd door Denemarken, 
Duitse deelstaten, Zweden en Oostenrijk. Ruim 20% van de Ne
derlandse consumenten zegt biologische producten te zullen ko
pen als ze in de supermarkt liggen met een geringe meerprijs (10-
20% duurder). Volgens een enquête van weekblad 'de Boerderij' 
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(eind 1994) wil 35% van de boeren omschakelen naar biologische 
landbouw, als een afzetmarkt is verzekerd. 

Trekkersrol 

Helaas doet de vrije markt niet vanzelf haar werk en komen 
vraag en aanbod in Nederland niet bij elkaar. Soms experimen
teert een supermarkt met biologische producten, maar vooral we
gens de hoge prijs haken veel consumenten af. De helft van de be
volking weet niet wat biologische producten onderscheidt van an
dere producten. Noch de overheid, noch de supermarkten (behal
ve de Konmar) noch de biologische sector investeert tot nu toe in 
effectieve promotie en marketing. Omdat iedereen op elkaar 
wacht, vinden de jongeren dat de overheid de trekkersrol moet 
vervullen. In Nederland groeit de biologische landbouw slechts 
mondjesmaat (10% per jaar) vergeleken met de reusachtige groei 
in praktisch alle andere Europese landen en Amerika. De groei in 
andere landen wordt behalve door flinke overheidssteun (voor 
promotie en voor boeren) ook bepaald door een actievere houding 
van supermarkten. Volgens de Jongerencoalitie is een actieve 
overheidsrol nodig omdat de vrije markt op het punt van de land
bouw is verstoord en er veel maatschappelijke voordelen aan zijn 
verbonden. De te hoge prijs van biologische producten wordt voor
al veroorzaakt doordat de (op anderen afgewentelde) milieukos
ten van gangbaar geproduceerde landbouwproducten niet in de 
prijs worden meegeteld, in tegenstelling tot de situatie bij biolo
gische producten. Een andere reden is de relatief iets grotere sub
sidiestroom naar de gangbare landbouw in vergelijking tot die 
naar de biologische landbouw (denk aan productiegerichte subsi-

dies waar vooral de intensieve bedrijven van profiteren en aan de 
enorme bedragen voor gangbaar landbouwkundig onderzoek en 
onderwijs). Daarnaast is de prijs van een biologisch product hoger 
vanwege de kleinschaligheid van de biologische sector en omdat 
de opbrengst per hectare relatief iets lager is. 
De jongeren roepen de liberaal VanAartsen op het idee van 
marktgestuurde groei te verlaten en alle denkbare beleidsinstru
menten in te zetten voor de groei van de biologische landbouw. 
Immers, in de huidige situatie is er absoluut geen sprake van eer
lijke marktverhoudingen. Omdat deze marktverstoring nog zeker 
15 jaar blijft bestaan (het mestbeleid zorgt bijvoorbeeld zelfs in 
2010 nog niet voor een volledige internalisatie van milieukosten 
in de prijs van landbouwproducten), pleiten de jongeren voor la
gere btw en accijnzen op biologische producten en aftrekposten in 
de inkomstenbelasting voor consumenten die aantoonbaar een 
bepaalde hoeveelheid biologische producten hebben gekocht. De 
btw op alle vleessoorten (behalve met EKO of scharrelkeurmerk) 
zou bijvoorbeeld omhoog kunnen' naar 17,5%. De maatregel is 
zonder problemen binnen de EU in te voeren, levert geen export
ofimportbelemmeringen op en de nadelen voor boeren, detailhan
del en consumenten kunnen door lastenverlichting worden ge
compenseerd, net als bij de energieheffing. De maatregel levert 
jaarlijks f800 miljoen op en een 5% kleiner mineralen-overschot. 
De btw op biologisch katoen kan naar 6%. Ook de accijns op alco
holhoudende drank (bijv. biologisch bier) kan worden verlaagd. 
Een verlaging van een paar cent per flesje is voor bierbrouwers al 
genoeg om volledig op milieuvriendelijk, biologische gerst over te 
schakelen. 
Bij het voorstel voor belastingverlichting gaat het om belas-

Nabij Aalsmeer, bloementeelt in kassen 
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voordelen voor consumenten bij groene 'investeringen' (consump
tie). Als elektronische spaarsystemen zoals die van Albert Heijn 
en andere detailhandelaren ook de aankoop van biologische pro
ducten apart registreren en vermelden op de kwartaalafschriften 
- technisch een eenvoudige ingreep - kunnen consumenten een
voudig hun 'groene' aankopen bij de belastingdienst aangeven. 
De jongerenorganisaties storen zich eraan dat de overheid tot nu 
toe nauwelijks iets doet om de prijs van biologische producten ten 
opzichte van de andere producten goedkoper te maken. Als mi
lieu- en diervriendelijke consument moet je voortdurend extra be
talen en word je dus gestraft. Vanwege de 20-50% hogere prijs 
van milieu- en diervriendelijke producten, betalen milieuvriende
lijke consumenten ook nog eens 20-50% meer belasting (btw) dan 
minder milieubewuste consumenten. Een gezin dat alleen biologi
sche producten eet, betaalt hierdoor al snel jaarlijks ruim f250,
extra belasting. Dit bedrag mag de overheid dus best teruggeven 
aan de biologische consument. 

Maatschappelijke voordelen 

De Jongerencoalitie heeft een uitvoerige studie gedaan naar de 
maatschappelijke voordelen van een biologisch landbouwareaal 
dat 10% van het totale areaal beslaat (200.000 ha). Milieudoelen 
voor vermesting, verzuring, bestrijdingsmiddelen en energie, 
kunnen sneller gerealiseerd worden. De fosfaat- en stikstofverlie
zen per ha in de biologische akkerbouw en veeteelt zijn een factor 
3 tot 4 lager dan in de gangbare landbouw. Praktisch alle biologi
sche bedrijven realiseren de grondwaterdoelstelling (50 mg ni
traatll), terwijl 93% van de gangbare bedrijven die norm in 1993 
overschreed. Als er 200.000 biologische hectaren bijkomen, wordt 
het mestoverschot 4 miljoen kg fosfaat kleiner. De C02-productie 
door direct en indirect energiegebruik is in de biologische veehou
derij 25% per dier lager dan in de gangbare veehouderij. Energie
intensieve producten als kunstmest, krachtvoer en bestrijdings
middelen worden vermeden en dieren zijn vaker buiten of in on
verwarmde, maar strorijke hokken. Dit scheelt jaarlijks 0,22 mil
joen ton C02. 
Ook voor de natuur is een groter biologisch areaal bevorderlijk. 
De specifieke produktiewijze (geen bestrijdingsmiddelen, geen 
monocultuur, gewasrotatie, houtwallen) zorgt voor een significant 
grotere biodiversiteit op landbouwarealen. Uitvoerig onderzoek 
toont 50% meer soorten planten aan op biologische akkers, meer 
vogels, vlinders, wormen etc. Ook vissen en waterplanten profite
ren van biologische landbouw door de lage emissies naar opper
vlaktewater. Bij 200.000 ha biologische landbouw zullen miljoe
nen landbouwdieren het beter hebben. Fenomenen als legbatte
rijen, kistkalveren en castreren zijn in de biologische landbouw 
verboden en dieren krijgen binnen en buiten veel meer loopruim
te voor het uiten van dier-eigen gedrag. 
Daarnaast levert 200.000 ha biologische landbouw flinke sociaal
economische prestaties. Op dit moment halen de meeste biologi
sche akkerbouwers en veehouders een goed inkomen uit biologi
sche producten. Volgens de Dienst Landbouw Voorlichting en 'de 
Boerderij' zelfs een beter inkomen dan niet-biologische bedrijven. 
Als er meer boeren omschakelen, kan die prijs gaan zakken door 
het grotere aanbod, maar als de vraag meestijgt, blijft de biologi
sche landbouw ook uit inkomensoogpunt voor boeren interessant. 
Vanwege de 50% en 20% hogere arbeidsinzet in de biologische ak
kerbouw en veeteelt, komen er 4000 extra banen in de akker-

bouwen 1000 banen in de veehouderij bij. Omdat de opbrengst 
per ha in deze sectoren nauwelijks lager ligt dan in de gangbare 
landbouw, zal de export er ook nauwelijks onder· lijden. Eerder is . 

een positief effect te verwachten omdat het imago van Holland
producten in DUitsland kan verbeteren door de export van schone 
producten. Het slechte imago van Nederlandse tomaten, kaas, 
vlees en sla had een exportverlies van honderden miljoenen gul
dens tot gevolg, die wellicht teruggewonnen kunnen worden. Ne
derland zal een graantje kunnen meepikken in de groeiende 
Duitse biologische markt van 10 tot 17 miljard gulden. Als Neder
land hier geen marktaandelen wil verliezen, zal de overheid moe
ten investeren in de Nederlandse biologische sector. 

Consumentenvoorlichting 

De jongeren bepleiten een infocampagne over omschakelingsmo
gelijkheden voor biologische producten gericht op kantinebeheer
ders en cateraars van (semi)overheidsinstellingen zoals ministe
ries, provincies, gemeentelijke diensten, waterschappen, bejaar
den- en ziekenhuizen, scholen, universiteiten etc. De overheid 
kan in navolging van Denemarken richtlijnen geven voor omscha
keling in kantines, maar ook tijdelijk bijvoorbeeld 25% subsidie 
bijleggen op de meerkosten van de inkoopprijs van biologische 
producten t.o.v. de eerder gekochte gangbare producten. Hiervoor 
stelt de Jongerencoalitie een jaarlijks bedrag van 2 miljoen gul
den voor. 

Voorlopig hebben de jongerenorganisaties niet al te veel verwach
tingen van de beleidsvoornemens van LNV. In een open brief aan 
Van Aartsen schreven zij: 'De huidige beleidsvoorstellen leiden 
niet of nauwelijks tot een substantiële groei van de biologische 
sector en het marktaandeel, terwijl de Tweede Kamer daar uit
drukkelijk om heeft gevraagd. Wij vinden dat u zich hard moet 
maken voor kwantitatieve doelen voor de groei van de biologische 
landbouw. Er moet jaarlijks 50 miljoen gulden worden gereser
veerd (in ieder geval vanaf 1998). De biologische sector kan zelf 
de kosten van massale promotie nog niet dragen. Omdat biologi
sche landbouw een groot maatschappelijk belang is, stellen wij 
voor om voor marktontwikkeling en consumentenvoorlichting 
jaarlijks 12 miljoen gulden uit de trekken'. Die 12 miljoen gulden 
zou volgens de Jongerencoalitie moeten worden besteed aan pro
motiecampagnes door de biologische sector en maatschappelijke 
organisaties (TV-spotjes, radioreclame, billboards, advertenties), 
Postbus 51 , een (garantie)fonds voor risicodekking voor detail
handel(ketens) die promotieactiviteiten ondernemen (met eigen 
risico voor de ondernemer), promotie door het voorlichtingsbu
reau voeding en door de akkerbouw- en aardappelorganisaties en 
ondersteuning van marketingtechnieken en spaarsystemen ten 
behoeve van duurzame producten. Ook zou de overheid door mid
del van convenanten met supermarkten afspraken kunnen ma
ken over promotie en uitbreiding van het assortiment biologische 
producten, zodat omschakelende boeren meer zekerheid krijgen 
voor de afzet. Als de doelstellingen niet worden gehaald, zou een 
heffing in de supermarktenbranche een promotiefonds voor biolo
gische producten moeten vullen. 
Verder wordt voorgesteld de premies en omschakelpremies voor 
biologische boeren iets te verhogen en een groter bedrag voor 
investeringssubsidies in de verwerkende industrie en voor onder
zoek, voorlichting en onderwijs te reserveren. Onderzoek naar de 
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relatie met de volksge
zondheid wordt belangrijk 
geacht. Als grootschaliger 
wordt overgeschakeld op 
biologische landbouw, zul
len aan bestrijdings
middelen gerelateerde 
volksgezondheid
problemen minder vaak 
optreden. Hierbij gedacht 
worden aan residuen van 
bestrij dingsmiddelen 
boven de gezondheidsnor
men in drinkwater en in 
voedingsmiddelen (aard
beien, appels, brood, aard
appels etc.), maar ook aan 
ziektes bij tuinders en 
boeren en de door Britse, 
Amerikaanse en Franse 
wetenschappers geconsta
teerde afname van de 
spermaproductie, vermoe
delijk door o.a. de pseudo-
oestrogene werking van 
chloorverbindingen in bestrijdingsmiddelen. Uit wetenschappe
lijk verantwoorde dierproeven gedaan in Duitsland blijkt dat die-' 
ren die structureel biologisch voedsel krijge'n."'Op termijn signifi
cant vruchtbaarder zijn (meer jongen) dan dieren die geen biolo
gisch voedsel kregen. 
De gezondheid en betere smaak van biologische producten wordt 
beaamd door topkoks en topsporters. 
Tenslotte pleit de Jongerencoalitie voor heffingen op bestrijdings
middelen (net als Denemarken en conform het advies van de 
werkgroep 'Vergroening van het fiscale stelsel'), op kunstmest en 
op energie (mobiliteit en grootverbruikers zoals tuinders). In de 
herstructureringsplannen voor de varkenshouderij en de glas
tuinbouw moet de biologische landbouw ook een paar miljoen gul

den krijgen. 

Kamerbrede steun voor plan? 

Het feit dat dit plan door alle politieke jongerenorganisaties kan 
wordÉm onderschreven, is opmerkelijk en doet de vraag rijzen of 
een Kamerbrede steun voor het plan tot de mogelijkheden be
hoort. 
Binnen de NJMO vergaderen de politieke jongerenorganisaties 
maandelijks over actuele onderwerpen. Op tal van milieu-terrei
nen worden verrassende, brede coalities gesloten, zoals over het 
gewenste paarse regeerakkoord, het mestbeleid, het energiebe
leid, ecologisering van het belastingstelsel etc. Jongeren lijken, 
meer dan volwassenen, doordrongen 'te zijn van de ernst van mi
lieuproblemen. Zij zullen er in hun leven ook meer mee te maken 
krijgen. Uit scholierenenquêtes en Jongeren Milieu Referenda 
blijkt dat jongeren groener denken of (zouden) stemmen dan vol
wassenen. Dat politieke jongerenorganisaties bij onderhandelin
gen over milieustandpunten ook partijpolitieke tegenstellingen 
overbruggen, is dan logisch. Het Plan van Aanpak werd na werk-

Nedena~eveehouderij 

groep- en bestuursconsultaties en drie NJMO-vergaderingen 
vastgesteld. De grootste tegenstellingen bestonden over de nood
zaak van het inzetten van subsidies aan boeren (JOVD tegen) en 
over de profilering van de biologische landbouw ten opzichte van 
de geïntegreerde landbouw (voor CDJA zwaarwegend). Discussie 
was er over het benaderen door de overheid van supermarkten 
met convenanten die gedetailleerde afspraken zouden bevatten, 
maar ook over het benaderen van Albert Heijn door politieke jon
gerenorganisaties zelf. CDJA en JOVD hadden voorts moeite met 
de btw-verhoging op vlees. De door de Jonge Socialisten geformu
leerde titel 'overheidsrol wegens 'falen' van de vrije markt' kon 
natuurlijk niet door de beugel bij de JOVD. 'Verstoring' van de 
vrije markt was wel acceptabel. Omdat het afwentelen van mi
lieukosten door alle economen als ongewenste marktverstoring 
geldt en de biologische landbouw hier zo'n duidelijk slachtoffer 
van is, kon juist op dit punt zo'n brede politieke coalitie ontstaan. 
Een Kamerbrede steun voor ideeën van de politieke jongeren zou 
zeker mogelijk moeten zijn. In de meeste verkiezingsprogram
ma's wordt een internalisatie van milieukosten in prijzen en een 
verdere steun aan de biologische landbouw bepleit. Tot nu toe 
toonde de Kamer zich een veel groter voorstander van stimule
ringsbeleid voor biologische landbouw, dan het Ministerie van 
LNV. Vooral PvdA, Groen Links, GPV en RPF hebben een lans 
gebroken voor de biologische landbouw. Ter Veer (D66) lijkt niet 
zo overtuigd te zijn, gezien zijn uitspraak over 'al dat gedweep 
met biologische landbouw'. Naar onze indruk kan hij dat stand
punt moeilijk aan zijn partij verkopen. CDA heeft als oppositie
en plattelands partij reden het Plan van Van Aartsen als 'te 
mager' te beschouwen, maar heeft ook vaak traditionele land
bouwopvattingen. De VVD zal vermoedelijk de eigen minister 
steunen. D66 kan voor een kamermeerderheid dus cruciaal zijn .• 
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