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Plattelandsvernieuwing: idee of fictie?
door Johanna Boogerd
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mercialisatie op regionale basis is daarbij van
groot belang. Op deze wijze blijft de toegevoegde
waarde binnen de regio en wordt de landbouw in
regionale economische relaties geïntegreerd.
Zelf ben ik altijd voorstander geweest van het
beter benutten van stedelijke behoeften. Aangezien 80% van de mensen in Europa in steden
woont ligt het voor de hand dat het platteland
zich bij de ontwikkeling van nieuwe functies op
deze steden richt. Plattelandsgebieden hebben
een eigen waarde, zoals natuur, groene ruimte
en rust. Deze waarden bieden niet alleen een
aanvulling op, maar in veel gevallen zelfs een
compensatie voor de waarden die in grootstedelijke gebieden bestaan. Waarom zou aan natuurontwikkeling, waar vanuit de steden vraag naar
is, geen prijskaartje mogen hangen?
Commissiezaal in het Europees Parlement

Terughoudendheid Nederland

doelstellingen en projecten.
Een dergelijke benadering zal ook de dialoog tussen initiatiefnemers en overheid bevorderen, hetgeen zeer noodzakelijk is vanwege de vaak tegengestelde belangen tussen deze actoren. Net als
voor andere beroepsgroepen speelt bij boeren vooral de inkomenspositie, een overigens heel legitiem standpunt. Het gezichtspunt
van de overheid is echter vooral de leefbaarheid van het landelijk
gebied, zoals genoeg werkgelegenheid en een aantrekkelijk landschap. Deze tegengestelde belangen belemmeren het denken over
een vitaal platteland. Alleen door continu overleg kan wederzijds
begrip en een geïntegreerde aanpak van het platteland ontstaan.

Nederland is terughoudend over een uitbreiding van het plattelandsbeleid op Europees niveau. Te terughoudend, naar mijn 'mening. Nederland vindt dat de doelstellingen van een plattelandsbeleid veelal beter kunnen worden verwezenlijkt met een door de
nationale overheid vormgegeven beleid. De vrees voor minder inkomsten uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid speelt hier
vooral een rol. Mede hierdoor heeft Nederland de instelling om
niet sterk in te schieten bij criteriabepaling over Europese plattelandsvernieuwing. Dat is jammer, Nederland laat op deze manier
kansen liggen om meer uit Europa te halen.

Plattelandsvernieuwing: idee offictie ?
Een groot aantal ondernemers op het platteland, vooral MKB,
kampt met een omvangrijke kennisbehoefte. Waar de overheid
altijd onderzoek, VfJorlichting en onderwijs op zich heeft genomen,
staan ondernemers er nu in veel gevallen alleen voor. Ontwikkeling van een aantal criteria waarmee ondernemers kunnen
afmeten en beoordelen of zij bepaalde stappen kunnen nemen, zou
de omslag naar plattlandsvernieuwing vergemakkelijken.

Het voornemen van de Europese Commissie om plattelandsontwikkeling tot tweede pijler van het gemeenschappelijke landbouwbeleid te maken is (nog) fictie. De plannen die nu gepresenteerd zijn, moeten niet mooier worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Het relatief lage budget dat voor plattelandsontwikkeling wordt uitgetrokken, wijst er op dat plattelandsvernieu-,
wing op Europees niveau niet meer is dan een compensatie voor
het geleidelijk verdwijnen van inkomenssteun. Europese steun
moet dan ook vooral als tijdelijk steuntje in de rug beschouwd worden om de overstap naar alternatieven in de inkomensvorming
van de landbouwsector te vergemakkelijken,
Plattelandsvernieuwing is echter ook een noodzakelijkheid. Vernieuwing van de landelijke gebieden in Europa is onafwendbaar,
met of zonder EU-steun. Dit impliceert ook dat plattelandsvernieuwing marktconform plaats moet vinden, waarbij de overheid
slechts een faciliterende functie heeft: zij zorgt voor de randvoorwaarden. Vooral die activiteiten moeten gestimuleerd worden die
in de toekomst via marktwerking tot stand kunnen komen. Het
zou absurd zijn om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat
de marktwerking verstoort en mensen afhankelijk maakt van
overheidsgelden, af te bouwen en vervolgens te vervangen door
een regeling die de facto hetzelfde effect bewerkstelligt. Het doel
van plattelandsvernieuwing moet altijd een zelfstandige en onafhankelijke rurale sector zijn. Juist vanwege dit standpunt is D66
beter dan andere partijen in staat een vernieuwend, consistent, en
in samenspraak met de sector tot stand komend, plattelandsbeleid
te ontwikkelen. •

Enkele bouwstenen voor plattelandsontwikkeling
Er doet een aantal suggesties de ronde met betrekking tot plattelandsvernieuwing. Zo wordt de integratie bepleit tussen landbouw
en ruimte. Bestemmings- en streekplannen kunnen zodanig worden aangepast dat de scherpe scheiding tussen landbouw en andere functies verdwijnt.
Landbouwers leveren een uiterst belangrijke bijdrage aan de
instandhouding van het cultuurlandschap en de bescherming van
natuurlijke hulpbronnen. Dit biedt mogelijkheden op het gebied
van ontspanning- en vrijetijdsbesteding. In Nederland zorgt recreatie en toerisme reeds voor 100.000 banen op het platteland met
een besteding van 15 miljard gulden. Maar ook de informatietechnologie biedt kansen door diensten vanuit plattelandsgebieden
aan te bieden die voorheen enkel in stedelijke gebieden konden
worden verleend.
Daarnaast vragen consumenten in toenemende mate om hoogwaardige producten en regionale specialiteiten. Landbouwers
kunnen hun economische kansen verbeteren door het aanbod van
regionale producten van hoge kwaliteit. De verwerking en com--------------------------------~-

5

IDEE - OKTOBER ' 98

