Van boerderij naar buurderij
Op zoek naar een nieuwe organisatievorm op het platteland

Dr.ir. M.C.H. Wagemans, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster

De rapportage is opgesteld als onderdeel van het thema “Transitie Duurzame
Landbouw”, subthema “Veelzijdig Platteland”.

InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel.: 070 378 56 53
internet: http://www.agro.nl/innovatienetwerk/
ISBN: 90 - 5059 – 221 - X
Overname van tekstdelen is toegestaan, mits met bronvermelding.
Rapportnr. 04.2.073 (serie achtergrondrapporten), Den Haag, mei 2004

Vo o r w o o r d

De Nederlandse landbouw is sterk in beweging. Dat is op zichzelf niets nieuws.
Sterker nog, men zou kunnen stellen dat beweging en verandering juist kenmerkend
zijn voor de Nederlandse landbouw. Ondanks deze veranderingen staat de toekomst
van de landbouw in ons land niet vast. Over de vraag of er een toekomst is en hoe die
eruit zal zien, wordt verschillend gedacht. Vooral in landbouwkringen denken velen
dat we verder moeten op het pad van schaalvergroting en specialisatie. Landbouw is
immers een economische activiteit en er zal in toenemende mate moeten worden
geconcurreerd op de wereldmarkt. Daarvoor zijn kwalitatief uitstekende producten
nodig die tegen lage kostprijzen worden geproduceerd. Anderen zijn van mening dat
we de oplossing moeten zoeken in extensivering. In een welvarende verstedelijkende
samenleving, zo stelt men, is voor grootschalige en intensieve productie geen plaats.
Binnen het Thema Transitie Duurzame Landbouw heeft InnovatieNetwerk de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe concepten die de nadruk leggen op nieuwe
technologie en op schaalvergroting. Maar ook andere ontwikkelingslijnen vragen
aandacht. Daarom is eind 2003 besloten om ook nieuwe concepten te ontwikkelen
die in de richting gaan van extensivering en verbreding. Die lijn is vooral belangrijk in
regio’s waar de omstandigheden voor verdere rationalisatie niet zo gunstig zijn.
Omdat het een complex terrein betreft, is ervoor gekozen om te beginnen met een
patroonanalyse. Bij het ontwikkelen van nieuwe concepten is het immers belangrijk
dat we helder zicht hebben op problemen. Een scherpe focus is nodig. De resultaten
van die verdiepende analyse treft u aan in dit rapport.
De analyse is sterk institutioneel van karakter en leidt tot de vraag of we de verantwoordelijkheden voor de inrichting en het beheer van het platteland wel handig
hebben georganiseerd. De analyse mondt uit in het formuleren van een aantal ontwerpuitdagingen, waarna de contouren voor een nieuw bedrijf worden geschilderd.
De vervolgstap is dat er gewerkt gaat worden aan nieuwe ontwerpen voor een dergelijk bedrijf. Een bedrijf dat meerdere functies combineert en dat sterk maatschappelijk is ingebed. Daartoe zullen op korte termijn opdrachten worden voorbereid. Als
werktitel is dan ook gekozen voor de term ‘Buurderij’.
Wanneer de analyse u aanspreekt en wanneer u op enige wijze betrokken wilt
worden bij het maken van deze ontwerpen, nodig ik u uit dat aan ons kenbaar te
maken. Misschien heeft u ideeën of zelfs al ervaringen op dit terrein. We zullen u dan
op de hoogte houden en kijken hoe we belangstellenden bij het proces kunnen
betrekken. Dat hoort nu eenmaal bij de werkwijze van een netwerkorganisatie.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk
Groene Ruimte en Agrocluster.
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1.

Inleiding

De problematiek van het platteland staat in de belangstelling. Die belangstelling blijft
niet beperkt tot partijen die er direct belang bij hebben, maar leeft ook in veel
bredere kring. De belangstelling voor het boek van Geert Mak (“Hoe God verdween
uit Jorwerd”) is in dit verband tekenend. Het lijkt erop alsof de ontwikkelingen op het
platteland kenmerken hebben van een veel bredere maatschappelijke problematiek;
dat de problemen in de landbouw en op het platteland als het ware metaforische
betekenis hebben.
De relatie tussen landbouw en platteland wordt in het algemeen als intens
beschouwd. Zo intens dat wel eens de indruk wordt gewekt dat de problematiek van
de landbouw identiek is aan en samenvalt met de plattelandsproblematiek. Die
mening delen wij niet, maar er is wel sprake van opvallende gelijkenissen in de aard
van de problemen.
In deze publicatie nemen we de landbouw als invalshoek. Niet door de problematiek
te beschouwen als op zichzelf staand, maar juist door de relatie te analyseren tussen
landbouw en platteland/maatschappij.
De landbouw neemt binnen de plattelandsproblematiek een bijzondere plaats in.
Aanvankelijk, ruwweg tot het midden van de vorige eeuw, vormde de landbouw de
belangrijkste bron van inkomen en werkgelegenheid op een groot deel van het platteland. Daarvan is thans in grote delen van het platteland geen sprake meer. Maar de
landbouw vormt nog wel de belangrijkste vorm van grondgebruik. Als verschijningsvorm blijft de landbouw dus erg belangrijk.
De afgelopen decennia is er een groot aantal rapporten en beleidsdocumenten verschenen. Daaruit komt telkens weer naar voren dat er sprake is van een ingewikkelde
en veelzijdige problematiek die vanuit heel verschillende perspectieven kan worden
benaderd. Breed leeft ook het besef dat er op allerlei terreinen behoefte is aan vernieuwing. Tegelijkertijd leert de ervaring dat die vernieuwing vaak moeilijk van
de grond komt. In een dergelijke situatie kan het helpen om scherper zicht te krijgen
op de aard van de problemen. Wat zijn de knelpunten? Alle aanleiding dus voor een
verdiepingsslag. Op grond daarvan kunnen vervolgstappen worden gezet die tot een
oplossing leiden.
Dit document is als volgt opgebouwd. We beginnen met een algemene beschrijving
van de ontwikkelingen in de landbouw en de huidige stand van zaken. Daaruit vloeit
een nadere positionering en probleemstelling voort. Aansluitend wordt een verdiepende analyse gepresenteerd die tot doel heeft om patroonfouten in het huidige
systeem van landbouw en platteland te identificeren. Op basis van een thematisering
van dergelijke patroonverstoringen worden vervolgens ontwerpuitdagingen gepresenteerd en worden de contouren voor een nieuw ontwerp gepresenteerd.
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2.

Historische schets en inhoudelijke
positiebepaling

De ontwikkelingen die zich binnen de Nederlandse landbouw vanaf de jaren vijftig
van de vorige eeuw hebben voorgedaan, zijn indrukwekkend. Er is sprake geweest
van een enorme stijging van de productiviteit. De Nederlandse landbouw had en
heeft wereldwijd een voorbeeldfunctie. Die stijging van de productiviteit was
mogelijk dankzij gunstige condities. Er was sprake van een goed functionerend kennissysteem met sterke verbindingen tussen onderzoek, voorlichting en praktijk.
Nieuwe technologieën kwamen beschikbaar die kostenverlaging per eenheid product
mogelijk maakten. Veelal konden de voordelen van dergelijke technologieën slechts
worden benut door productie op grotere schaal. Landinrichtingsprojecten boden
hiervoor de oplossing. Het platteland werd ingericht conform de wensen van een op
productieverhoging en kostenreductie gerichte landbouw. Het Europees landbouwbeleid met het stelsel van marktbescherming en garantieprijzen maakte het verder
ook lonend om nieuwe technologie toe te passen. Zo was er in de belangrijkste
grondgebonden sectoren (akkerbouw, melkveehouderij) sprake van garantieprijzen.
In de loop van de jaren zeventig groeide het besef dat deze ontwikkeling van de
landbouw weliswaar in economisch opzicht indrukwekend was, maar op het gebied
van natuur, landschap en milieu ook grote nadelen met zich meebracht. Ook nam de
politieke en maatschappelijke bereidheid af om een zeer groot deel van het Europese
budget te reserveren voor financiering van overproductie in de landbouw.
De gevolgen zijn bekend. We beschikken over een landbouw die in technisch opzicht
uiterst modern is. Tegelijkertijd verkeert diezelfde sector volgens velen in een crisis.
Dan gaat het om opvattingen over het houden van dieren of over voedselveiligheid.
Of over negatieve effecten van een intensieve landbouw op natuur, landschap en
milieu. Bovendien is sprake van afschaffing van tal van vormen van ondersteuning
door de overheid. Al sinds de jaren tachtig worden systemen van prijs- en marktondersteuning afgebouwd. Financiering van overproductie werd niet langer geaccepteerd vanwege de aanslag op het overheidsbudget. Productie van voedsel wordt
steeds meer beschouwd als een zuiver economische activiteit die zich daarom zou
moeten onderwerpen aan de wetten van vraag en aanbod.
De vraag of de landbouw in Nederland die uitdaging aan kan, wordt verschillend
beantwoord. Terwijl sommigen vol vertrouwen zijn dat de sector voldoende toekomstperspectief heeft, betwijfelen anderen of de landbouw wel zal overleven in een
welvarende en verstedelijkende samenleving. Vrij breed leeft het besef dat er ingrijpende veranderingen nodig zullen zijn. Ook hebben velen de overtuiging dat de toekomstige landbouw in Nederland pluriform van karakter zal zijn. Zo zal er ruimte zijn
voor vormen van landbouw die door inzet van nieuwe technologie de concurrentie
op de wereldmarkt aankunnen. Dat zal echter niet overal het geval zijn. Met name in
regio’s waar sprake is van fysieke beperkingen of waar belangrijke natuur- en land-
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schappelijke waarden aanwezig zijn, is de uitgangssituatie niet zo gunstig. Sterker
nog, de afgelopen jaren wordt met toenemende frequentie de vraag gesteld of de
landbouw in dergelijke regio’s nog wel perspectief heeft. Zo wordt voor het veenweidegebied in de westelijke provincies reeds openlijk in twijfel getrokken of de rundveehouderij daar wel overlevingskansen heeft. Zo wordt binnen InnovatieNetwerk
reeds nagedacht over een landschap zonder landbouw. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Die insteek kiezen wij hier niet. De insteek is juist om te zoeken naar perspectiefvolle vormen van grondgebonden landbouw, ook al zullen die mogelijk
aanmerkelijk afwijken van bestaande.
Aldus staat in dit document de problematiek centraal waarvan de volgende elementen deel uitmaken:
•

Er zijn regio’s waar vanwege aanwezige of te ontwikkelen kwaliteiten c.q. fysieke
handicaps een ontwikkeling naar een concurrerende landbouw op wereldniveau
problematisch is.

•

Niettemin is het gewenst dat ook in deze regio’s (een vorm van) grondgebonden
landbouw blijft, bijvoorbeeld omdat landbouwkundig grondgebruik landschappelijk gewenst is en/of landbouw cultuurhistorisch deel is van de gebiedsidentiteit. Of omdat landbouw potentie heeft om bij te dragen aan andere functies
dan enkel de productie van voedsel.

•

Historisch vormt de landbouw in deze gebieden vaak de belangrijkste bron van
inkomen. Nieuwe economische dragers van enige omvang die voor alternatieve
inkomensbronnen kunnen zorgen, zijn doorgaans niet aanwezig. Met als gevolg
dat economisch draagvlak gaat ontbreken. In economisch opzicht is er sprake van
urgentie.

•

De noodzakelijke omslag naar andere vormen van landbouw c.q. combinaties van
landbouw met andere functies verloopt moeizaam. Weliswaar zijn er tal van rapporten waarin richtinggevende uitspraken staan, maar de vertaling naar concrete
invulling hiervan door er vorm en inhoud aan te geven, verloopt traag. Er zijn weliswaar goede voorbeelden van op vernieuwing en verbreding gerichte initiatieven
op afzonderlijke bedrijven, maar oplossingen die een algemenere geldigheid
hebben en die breed kunnen worden toegepast, ontbreken vooralsnog.

•

Gevolg hiervan is dat het aantal bedrijven afneemt en de toekomst van de
landbouw op het spel staat. Een aantal bedrijven wordt voortgezet, ook wanneer
dat op grond van zuiver economische omstandigheden niet te verdedigen is. De
vermogenssituatie stelt daar in veel gevallen ook toe in staat. Bedrijfshoofden
voelen zich bijvoorbeeld emotioneel verbonden met het bedrijf. Ze zijn boer in
hart en nieren en wensen dat ook te blijven.

De vraag waarom verandering relatief traag verloopt, is de afgelopen jaren vaak
gesteld. Weliswaar is er op het vlak van plattelandsvernieuwing en -verbreding
sprake van een groot aantal initiatieven en wordt de noodzaak van verdere ontwikkeling in deze richting breed gedeeld, maar het vernieuwingsproces loopt niet
vanzelf. De ervaring leert dat op zichzelf kansrijke initiatieven voortdurend het risico
lopen in moeilijk vaarwater terecht te komen. We beschikken over een groot aantal
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evaluaties van gebiedsgericht beleid. Daarbij worden met regelmaat de volgende
sleutelbelemmeringen genoemd die vernieuwing en verandering in de weg staan of
vertragen:
•

In het algemeen zijn initiatieven aanbodgestuurd en komen ze voort uit de
noodzaak om een paritair inkomen te verdienen.

•

Initiatieven hebben doorgaans betrekking op het individuele bedrijfsniveau.
Wanneer er sprake is van successen, vinden deze snel navolging, met als gevolg
dat op zichzelf kansrijke initiatieven al gauw tegen de grenzen van de markt
oplopen.

•

De band tussen producent en consument is zwak. De transparantie in de keten is
vaak laag. De consument weet niet meer wat hij eet, laat staan hoe het voedsel
wordt geproduceerd. Gevolg is dat het voor ondernemers lastig is om binding te
creëren met burgers/consumenten.

•

Hiermee samenhangend is er in het algemeen geen sprake van een duidelijke articulatie van wat maatschappelijk wenselijk wordt gevonden met betrekking tot
inrichting en beheer van het landelijk gebied. Weliswaar bevatten beleidsdocumenten op de verschillende overheidsniveaus tal van uitspraken over wat gewenst
c.q. verboden is, maar beleidsdocumenten genereren niet automatisch actie. De
drive ontbreekt.

•

Er blijkt spanning te bestaan tussen wat burgers enerzijds aan voorkeuren uitspreken over kwaliteit van voedsel en beheer van het landelijk gebied en anderzijds hunconsumentengedrag. De prijsstelling van producten heeft in de praktijk
van alledag een sterkere invloed op het koopgedrag van de consument dan wat hij
als burger aan voorkeuren uitspreekt.

•

Vaak blijkt de regelgeving belemmerend te werken. Als gevolg van overheidsbeleid is er een gedetailleerd woud aan regels tot stand gekomen. Zonder iets af
te doen aan de overwegingen die aan dergelijke regelgeving ten grondslag lagen
of liggen, is het op zijn plaats te constateren dat vernieuwingsvoorstellen voortdurend het risico lopen op gespannen voet te staan met geldende regels, dan wel
hiermee in strijd te zijn. In gelijke zin blijken instrumenten met regelmaat niet
goed te zijn afgestemd op vernieuwende initiatieven.

•

Er is sprake van een fijnmazige verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen diverse overheidslagen en tussen de publieke en private sector. De
afstemming tussen overheden vormt regelmatig een bron van problemen.

•

Het kennisnetwerk is in hoofdzaak georiënteerd op en werkt ondersteunend naar
de lijn van verdere rationalisatie.

•

Tot nu toe werd plattelandsplanning beheerst door sectoraal en splitsend denken.
Deze splitsingsbenadering werd tot op perceelsniveau doorgevoerd.

•

Bovendien werken geldende rechten van eigendom en gebruik belemmerend op
verandering en vernieuwing. Er is geen statischer werkwoord dan “bezitten”. De
landbouw zelf blijkt regelmatig een belangrijke belemmering te vormen bij het
zoeken en toepassen van duurzame oplossingen en andere vormen van beheer. De
landbouw is hoofdgebruiker van de grond. De eigendomssituatie staat verandering vaak in de weg. Gevolg hiervan is dat de landbouwsector zelf een grote
hindernis vormt bij de ontwikkeling van nieuwe perspectieven.

5

Van boerderij
naar buurderij

•

Vaak wordt bij het streven naar verandering de bestaande situatie als vertrekpunt
genomen. De benadering is vooral incrementeel van aard en veel minder ontwerpend, wat betekent dat bestaande belangen de toetssteen vormen voor vernieuwing. De energie is te vaak gericht op het behoud van het bestaande en veel
minder op ontwikkeling van wat nodig is.
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3.

Patroonverstoringen

Wanneer verandering regelmatig stukloopt op vergelijkbare problemen, is er kennelijk
behoefte aan verdieping. Er kan sprake zijn van vaste patronen die nieuwe initiatieven
min of meer systematisch frustreren. We zijn dan als het ware een gevangene van
onszelf. In dergelijke situaties is het zaak om aanwezige systeemfouten op te sporen,
helder te duiden en op basis daarvan tot een gerichte aanpak te komen. Er is dan
behoefte aan patroondoorbreking om te voorkomen dat nieuwe initiatieven het karakter
van symptoombestrijding hebben en voorspelbaar vastlopen op systeemfouten.
Dat zijn spannende momenten. In de Chinese taal wordt het begrip ‘crisis’ niet voor
niets gevormd door de combinatie van twee karakters, waarvan er één duidt op
gevaar en de ander op uitdaging. In crisissituaties is er behoefte aan grensverlegging.
We beginnen met een algemene oriëntatie, waarna we patroonverstoringen nader
zullen specificeren.
Hoe men het ook wendt of keert, vormen van landbouw hebben altijd te maken met
het zodanig beïnvloeden van condities en productieomstandigheden dat dit een
gunstig effect heeft op de opbrengst. Landbouw is per definitie een vorm van interventie en manipulatie. Naarmate er meer kennis beschikbaar kwam over technische
relaties, slaagde de mens er steeds beter in om de omstandigheden naar zijn hand te
zetten. Zodanig zelfs dat we thans in staat zijn om een productieomgeving te creëren,
zoals tuinbouwkassen, waarin we nauwelijks meer afhankelijk zijn van externe
invloeden. De landbouw krijgt zo kenmerken van een maakindustrie. Er is nauwelijks
een sector denkbaar waarin het paradigma van de Verlichting (de wereld is kenbaar,
onderzoekbaar en manipuleerbaar) zozeer is uitgemolken als in de landbouw in
Nederland. Niettemin kampt de landbouw thans met serieuze problemen. De ernst
ervan verschilt per deelsector en ook de aard van de problemen is in de tuinbouw of
in de intensieve veehouderij bijvoorbeeld anders dan in de grondgebonden sectoren.
In dat opzicht zou men de Nederlandse landbouw een voorbeeld kunnen noemen van
een sector die als het ware tegen de grenzen van de moderniteit aanloopt. Het vergaren van nog meer kennis leidt niet automatisch tot oplossing van problemen.
Bovendien blijkt toepassing van nieuwe technologie met regelmaat problemen op te
leveren die niet langer en zeker niet automatisch kunnen worden opgelost door
nieuwe technologie. In menig opzicht vormt de landbouw een treffend voorbeeld van
problemen die in breder maatschappelijk verband spelen. Met als gevolg dat de te
kiezen oplossingsrichting en daarbij opgedane ervaringen in maatschappelijk opzicht
metaforische betekenis kunnen hebben.
Dat betekent dat een analyse niet zozeer het Verlichtingsspoor van kenbaarheid, onderzoekbaarheid en manipuleerbaarheid als vertrekpunt neemt, maar juist de effecten
hiervan problematiseert. Kennelijk zijn we er niet goed in geslaagd om de voordelen
van het Verlichtingsdenken te benutten en tegelijkertijd zodanige maatregelen en
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voorzieningen te treffen dat ongewenste effecten worden voorkomen of afdoende
gecorrigeerd. Een dergelijke analyse kan dan als basis dienen voor het formuleren
van ontwerpuitdagingen.
De vraag is dan welke patroonverstoringen c.q. ontwrichtingen kunnen worden geïdentificeerd. We onderscheiden de volgende, waarbij we telkens de relatie met de
landbouw zullen leggen.

3.1 Sociale ontwrichting als gevolg van rationalisatie
De modernisering van de landbouw was in wezen een economisch proces. Dat proces
is niet alleen ten koste gegaan van natuurwaarden, landschapswaarden en milieucondities; ook in sociologisch en institutioneel opzicht had de modernisering grote betekenis.
Processen van rationalisatie worden gevoed en gestuurd door economische overwegingen. Doel is om kosten te verlagen, opbrengsten te verhogen, of een combinatie
van beide. Tegelijkertijd leert de ervaring dat processen van rationalisatie niet enkel
in economisch opzicht van betekenis zijn. Effecten beperken zich niet enkel tot het
domein van de economie, maar zijn ook maatschappelijk van betekenis. Bovendien
zijn er vaak aanpassingen noodzakelijk, bijvoorbeeld in institutioneel opzicht, om
voordelen van rationalisatie daadwerkelijk te kunnen benutten. Vaak is er een andere
vorm van organisatie nodig, waarbij het kan gaan om nieuwe organisaties of om veranderingen in de verhoudingen tussen organisaties.
Rationalisatie raakt dus ook bestaande organisatorische verbanden. De samenhang
binnen en tussen organisaties wordt aangetast. Opbouw van het nieuwe gaat onvermijdelijk gepaard met ontwrichting van het bestaande; de modernisering van de
landbouw vormt daarop geen uitzondering.
Om beter zicht te krijgen op processen van ontwrichting als gevolg van modernisering, is het handig afzonderlijk in te gaan op het niveau waarop ontwrichting zich
manifesteert en op de aard van de ontwrichting. We gaan eerst in op het niveau van
de ontwrichting en onderscheiden daarbij het niveau van het afzonderlijke bedrijf en
het niveau waarop de relatie tussen landbouw en maatschappij aan de orde is.

3.1.1. Het niveau van ontwrichting
3.1.1.1. Ontwrichting op bedrijfsniveau
Op bedrijfsniveau wordt de landbouwstructuur in Nederland van oudsher gekenmerkt door gezinsbedrijven. Voor het gezinsbedrijf als instituut bestond en bestaat
veel waardering. Zo wordt de flexibiliteit geprezen. Hoewel er andere organisatorische vormen zijn ontstaan, is het gezinsbedrijf nog steeds de dominante organisatievorm binnen de Nederlandse landbouw.
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Op het eerste gezicht lijkt het er dus op dat het gezinsbedrijf een stabiele basis De
aard van het gezinsbedrijf is echter in de afgelopen decennia sterk veranderd. Het traditionele gezinsbedrijf als organisatievorm heeft zich ontwikkeld tot een economische eenheid. Historisch was een gezinsbedrijf daarentegen niet alleen een
economische entiteit maar ook een sociale gemeenschap. Gezin en bedrijf waren in
menig opzicht vervlochten. Gezinsleden schoten te hulp wanneer het druk was. Het
was een gezinsbedrijf in de letterlijke betekenis. Die sociale dimensie is thans veel
minder krachtig. Een landbouwbedrijf is bovenal een economische eenheid. De boer
is ondernemer, koeien zijn productiemiddelen. Door inzet van productiemiddelen
wordt gestreefd naar effectiviteit en efficiency. De hoogte van het inkomen, dat via de
markt wordt bepaald, bepaalt de mate van succes. Dat is de logische consequentie
van een opvatting dat productie van voedsel bovenal een economische activiteit is
waarbij de hoogte van het inkomen primair een verantwoordelijkheid van de ondernemer is. Met als gevolg dat alles wat niet vertaalbaar is naar en herleidbaar is tot
economische termen, minder gewicht heeft. We kunnen stellen dat de modernisering
heeft geleid tot benadrukking van een bedrijf als een economische entiteit en dat dit
ten koste is gegaan van een bedrijf als sociale gemeenschap.

3 . 1 . 1 . 2 . O n t w r i c h t i n g i n d e re l a t i e t u s s e n l a n d b o u w e n o m g e v i n g
Wat zich op bedrijfsniveau heeft voltrokken, is ook van toepassing op de relatie
tussen landbouw en plattelandsomgeving. De betekenis van de landbouw in sociaal
opzicht beperkte zich traditioneel niet tot het bedrijfsniveau maar kwam ook tot uitdrukking in de relatie tussen landbouw en samenleving. Lange tijd was er sprake van
een sterke mate van integratie van de landbouw in de plattelandssamenleving.
Sterker nog, door de wijze waarop de landbouw was georganiseerd en maatschappelijk geïntegreerd, was de landbouw bron van cohesie op het platteland. Dat is
steeds minder het geval. De noodzaak tot economisch verantwoorde productie is ten
koste gegaan van deze sociale dimensie die van oudsher kenmerkend was voor de
functie en positie van de landbouw op het platteland. Terwijl de landbouw oorspronkelijk een integraal element vormde van de plattelandssamenleving, werd het steeds
meer een sector die eigen ruimte claimde voor ontwikkeling. Belangen die het proces
van modernisering konden vertragen of frustreren, werden als hinderlijk ervaren. In
de relatie tussen landbouw en omgeving trad desintegratie op, ook in fysieke zin.
Bedrijven werden uit de woonkernen verplaatst omdat schaalvergroting en intensivering ruimte vroegen die in woonkernen niet aanwezig was. Bovendien leidde
modernisering op bedrijfsniveau tot versterking van negatieve effecten, zoals geluidsen stankoverlast, die maatschappelijk niet langer werd geaccepteerd. In het buitengebied daarentegen hadden landbouwbelangen lange tijd het primaat en werden
andere functies zoals burgerbewoning als lastig ervaren. Woonfuncties konden hinderlijk zijn voor verdere bedrijfsontwikkeling. Het systeem van stankrechten in de
veehouderij is daarvan een voorbeeld. Nieuwe functies die verdere groei van
bedrijven konden hinderen, werden niet toegestaan. Tegelijkertijd werd het platteland ingericht conform de wensen en eisen van een moderne landbouw. Door
middel van landinrichtingsprojecten werden de fysieke condities aangepast en onder-
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geschikt gemaakt aan de landbouw. Watersystemen werden zodanig heringericht dat
aanvoer en afvoer van water werden afgestemd op de behoeften van een moderne
landbouw.
Aldus is de huidige landbouw het resultaat van een proces dat tot de jaren tachtig
grotendeels door de landbouw zelf is gedomineerd. De landbouw voerde zelf de
regie over zijn toekomst. Er ontstond een subdomein, zowel binnen de politiek, het
beleid als binnen het kennissysteem, waarbinnen sprake was van een intensief overlegcircuit, mede bevorderd door het bestaan van tal van personele unies. Van samenspraak met de maatschappij was aanvankelijk nauwelijks sprake. Er bestond ook
weinig behoefte aan een maatschappelijk debat. Dit proces is ook wel beschreven als
deruralisatie. Huigen en Strijker (1997) verstaan hieronder het verschijnsel dat relaties
tussen de agrarische bedrijfsvoering en de ruimtelijke plattelandsomgeving in intensiteit afnemen. Zoals aangegeven heeft de landbouw hier zelf in niet geringe mate
aan bijgedragen.

3.1.2 De aard van de ontwrichting
Ontwrichting als zodanig is een breed begrip. Om beter zicht te krijgen op de aard en
de gevolgen van de ontwrichting, worden drie componenten onderscheiden.
Afzonderlijk wordt ingegaan op de betekenis van ontwrichting in organisatorisch
opzicht, aansluitend op de effecten van ontwrichting op onderlinge relaties en, op de
derde plaats, op de relatie met vragen op het terrein van zingeving.

3.1.2.1. Organisatorisch
Door de economisering veranderde ook de aard van de relaties tussen partijen. Het
functionele ging overheersen. Relaties kregen voornamelijk betekenis in functionele
zin. Die ontwikkeling is overigens niet specifiek voor de landbouw en voor het platteland. De vorige eeuw werd gekenmerkt door een ontwikkeling van professionalisering van institutionele verbanden. De functiegerichte benadering domineerde.
Problemen moesten efficiënt worden aangepakt. Uitoefening van functies werd gerationaliseerd. Dat leidde tot een formalisering van organisaties en tot oprichting van
nieuwe formele organisaties die taken overnamen van voorheen informele verbanden. Wanneer schaalvergroting en specialisatie leidend worden voor organisatorische verbanden, gaat dit onvermijdelijk gepaard met formalisering van relaties. Die
ontwikkeling ging en gaat ten koste van sociale cohesie. Terwijl informele verbanden
functioneren op basis van onderlinge commitment en verbondenheid, worden
formele organisaties gemodelleerd volgens de eisen van efficiency en effectiviteit, en
worden zij samengehouden door afspraken over taakverdelingen en bevoegdheden.
Hiërarchie neemt als ordenend principe de plaats in van als zodanig beleefde en
ervaren gezamenlijkheid. Wat binnen informele structuren voorheen vanzelf sprak,
moet voortaan worden georganiseerd. De keerzijde van een grotere efficiency is
verlies aan cohesie. Of anders gezegd, de cohesie binnen formele organisaties is van
een lagere kwaliteit. Ze is georganiseerd en wordt niet meer als zodanig beleefd.
Informele vormen van onderlinge hulpverlening op basis van vrijwilligheid worden
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vervangen door bureaucratische organisaties waarbinnen bevoegdheden en regels
bepalen of iemand “recht” heeft op hulp. Wanneer georganiseerde professionaliteit
de norm wordt, dreigen organisaties die op betrokkenheid en spontaniteit zijn gebaseerd, te worden gemarginaliseerd.
Wat zich op het platteland voltrok kan worden aangeduid met behulp van het begrippenpaar ‘Gemeinschaft’ en ‘Gesellschaft’. Het begrip ‘Gemeinschaft’ is afkomstig van
de socioloog Tönnies. Het is een organisatorisch verband waarin mensen zich op een
natuurlijke en organische wijze verbonden weten met elkaar. In een ‘Gesellschaft’
daarentegen domineren begrippen als efficiency en zakelijkheid. Zowel op bedrijfsniveau als op regionaal niveau was er in de tweede helft van de vorige eeuw sprake
van een overgang. Organisatorische verbanden hadden steeds minder kenmerken van
een ‘Gemeinschaft’ en ontwikkelden zich steeds meer naar een ‘Gesellschaft’.
Min of meer vergelijkbare ontwikkelingen hebben zich voorgedaan binnen de
overheid. Mede door de noodzaak van bezuinigingen kreeg het opvoeren van de efficiency binnen de overheid de afgelopen decennia veel aandacht. Gekozen werd voor
een bedrijfskundige benadering. Die lijn geldt nog steeds. Op basis van strakke analyses worden doelen geformuleerd. Prestaties moeten in afrekenbare en meetbare
termen worden aangegeven. Publieke diensten worden opgevat als producten die
worden onderworpen aan de wetten van vraag en aanbod. Beleid komt tot stand op
basis van plannen van aanpak waarin per fase staat aangegeven wat er op welk
tijdstip moet worden bereikt. Overheidsorganisaties worden daardoor organisatorische eenheden die bedrijfsmatig worden gemanaged. Met als gevolg dat dergelijke
organisaties nauwelijks meer worden beleefd als collectiviteiten die taken uitvoeren
waarvan het in het algemeen belang is dat ze gezamenlijk worden aangepakt.
Discussies over gemeentelijke herindelingen zijn daar voorbeelden van.
Schaalvergroting van gemeenten wordt voor een belangrijk deel ingegeven door
organisatorische voordelen. Een gemeente wordt daardoor primair een organisatorische eenheid en bijgevolg steeds minder beleefd als een gemeenschap.

3 . 1 . 2 . 2 . A n o n i m i s e r i n g va n re l a t i e s
Het streven naar verdere rationalisatie heeft ook gevolgen voor de onderlinge
relaties. In een context waarbinnen het streven naar vergroting van de rationaliteit
leidend is, hebben contacten in uiterste consequentie slechts betekenis voorzover ze
bijdragen aan doelrealisering. Men benadert elkaar op basis van functies en op basis
van formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met als gevolg dat relaties
anoniemer worden. Communicatie tussen mensen wordt vervangen door communicatie tussen functionarissen die op hun beurt formele organisaties vertegenwoordigen. Men treedt met elkaar in contact wanneer dat noodzakelijk is. Ook
schaalvergroting van organisaties droeg bij aan anonimisering. Er ontstonden grote
organisaties. Binnen organisaties was de noodzaak tot specialisatie van invloed op de
interne ordening. Het algemene karakter hiervan wordt treffend uitgedrukt door
Eyskens (1995), die stelt:
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“Er vindt een ontpersoonlijking plaats in alle maatschappelijke structuren. Deze structuren raken ontpersoonlijkt, gedeshumaniseerd, gedepersonaliseerd. Moderne
samenlevingen worden bestuurd door een abstract gezag, zonder profiel, zonder
gelaat, zonder gezicht.”
Binnen de landbouwsector zijn daar treffende voorbeelden van. Toen tegen het einde
van de negentiende eeuw nieuwe coöperaties werden opgericht, waren deze gebaseerd op onderlinge verbondenheid en solidariteit. Schaalvergroting heeft geleid tot
grote coöperaties die primair economische eenheden zijn en waarbinnen oorspronkelijke beginselen van solidariteit gaandeweg zijn vervangen door economische parameters. Datzelfde proces heeft zich voorgedaan in de relatie tussen producent en
consument. Terwijl er in de vroegere plattelandsamenleving sprake was van directe
ontmoetingen, is de relatie tussen producent en consument thans veelal anoniem. De
consument koopt zijn voedsel in de supermarkt, waar hij een keuze kan maken uit
een onoverzienbaar aantal producten. De producent heeft in het schap geen gezicht
meer; producent en consument kennen elkaar niet meer. Marktrelaties worden nu
eenmaal veelal gekenmerkt door anonimiteit. Markttransacties hebben het karakter
van incidenten. Voorzover er sprake is van relaties, zijn die transactiegebonden.
Anonimiteit is niet alleen kenmerkend voor relaties binnen de landbouw. Dat geldt
ook voor de wijze waarop natuurbeheer is georganiseerd. Dat gebeurt thans door
grote terreinbeherende organisaties. De omvang van deze organisaties en hun werkterreinen zijn in het algemeen zo groot dat het lastig is een directe relatie te leggen
tussen individuele leden en concrete inspanningen. Bovendien ligt het accent in de
collectieve sfeer. Dat geldt in het bijzonder voor Staatsbosbeheer. Als overheidsorganisatie ontvangt men bijdragen uit rijksmiddelen. De koppeling tussen belastingbetaling en de activiteiten van Staatsbosbeheer is voor een individueel burger geheel
onnavolgbaar. Maar ook binnen private organisaties als Natuurmonumenten en de
Provinciale Landschappen is er sprake van anonimisering. Het zijn grote organisaties
waarbij de relatie tussen inbreng van individuele burgers en aanwending van hun
inbreng meestal niet goed traceerbaar is en doorgaans weinig transparant. Wie zijn
jaarlijkse bijdrage betaalt, kan daar niet de voorwaarde aan verbinden dat die in de
eigen woonomgeving wordt besteed. Overigens wordt wel al enige tijd getracht om
de binding tussen leden en activiteiten te versterken.

3 . 1 . 2 . 3 . Ve ra r m i n g va n z i n g e v i n g
Er zijn twee domeinen waarop rationalisatie heeft geleid tot verarming van zingeving.
Het eerste domein betreft de betekenis van de landbouw. We zagen dat de landbouw
tot de jaren vijftig een belangrijke bijdrage leverde aan de cohesie op het platteland.
Gaandeweg is echter binnen het beleid de dominante zienswijze geworden dat
landbouw in essentie een economische activiteit is. Met als gevolg dat andere betekenissen die de landbouw heeft of zou kunnen hebben, naar de achtergrond zijn verdwenen of permanent het risico lopen te worden gemarginaliseerd. Deels is dat niet
problematisch en verklaarbaar. De functie van de landbouw als zekerheid op het
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terrein van voedselvoorziening, was na de Tweede Wereldoorlog belangrijk. Thans
heeft die functie aan betekenis verloren omdat het aanbod van voedsel, althans in
onze samenleving, is verzekerd. Maar de nadruk op economische aspecten betekent
op andere terreinen in termen van zingeving een verarming. Zo is voor landbouw het
omgaan met levende materie wezenlijk. Men zou kunnen stellen dat men aan de
wijze waarop de landbouw wordt beoefend, kan aflezen welke houding binnen een
samenleving dominant is tegenover de natuur, tegenover wat leeft. Is er sprake van
respect? In welke mate moet respect wijken voor economisch gewin? Het op rationalisatie en beheersing gerichte denken dat kenmerkend is voor de Verlichting, leidt in
combinatie met de versterking van de marktwerking gemakkelijk tot een context
waarbinnen alles wat ten koste gaat van een op profijt georiënteerde landbouw, bij
voortduring het risico loopt als betekenisloos buiten beeld te geraken. Wat geen
winst oplevert is niet belangrijk. En omgekeerd hebben dieren slechts betekenis voorzover ze winst opleveren. De waarde van een koe is recht evenredig met het vermogen om melk en vlees te produceren. Terwijl de landbouw in potentie een
krachtige bron van zingeving is, leidt een zuiver economische benadering ertoe dat
alles wat geen aanwijsbaar economisch nut heeft, wordt verwaarloosd en onbetekenend wordt geacht. Zingeving is nu eenmaal moeilijk verhandelbaar.
Een tweede oorzaak voor verarming op het vlak van zingeving betreft de relatie
tussen burger en overheid. Het platteland in het algemeen en de landbouw in het bijzonder zijn onderwerp geworden van intensieve overheidsbemoeienis. Dat heeft
geresulteerd in een qua omvang zeer uitgebreid en qua aard buitengewoon complex
stelsel van regelgeving. Regelgeving gaat onvermijdelijk gepaard met verarming in
termen van zingeving. De veronderstelling bij willekeurig welk voorbeeld van regelgeving is dat er sprake is van een problematiek die door middel van regelgeving kan
worden aangepakt. Anders gezegd: regelgeving veronderstelt dat de overheid te
maken heeft met een regelbare maatschappij. Zo wordt de maatschappij ook
tegemoet getreden. Of nauwkeuriger gezegd: de overheid heeft slechts belangstelling voor de maatschappij voorzover die regelbaar is.

3.2. Desintegratie van functies
Een tweede patroonverstoring heeft betrekking op de functies die de landbouw
vervult. Van oudsher vormde grondgebonden landbouw een vorm van beheer van het
landelijk gebied. Grondgebonden vormen van landbouwproductie gaan inherent
samen met beheer van het landelijk gebied. Wie graan teelt beheert daardoor een
gebied door het telen van graan. Productie valt samen met beheer. Uit de teelt van
graan vloeit vanzelf de verschijningsvorm voort. Gras is in de rundveehouderij een
productiemiddel voor melkproductie. Tegelijkertijd heeft weiland betekenis als landschappelijke verschijningsvorm. Weiland heeft dus betekenis voor de productie van
gras en is tevens een vorm van landschapsbeheer.
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Er is lange tijd geen aanleiding of noodzaak geweest om een onderscheid te maken
tussen voortbrenging van voedsel en beheer van landelijk gebied met de aan landbouwproductie gekoppelde verschijningsvorm. De beheerfunctie was de logische
consequentie van landbouwproductie en viel als het ware met de productiefunctie
samen. Productie en beheer waren onderling niet conflicterend.
De aanleiding om een onderscheid te maken tussen landbouwproductie en beheer is
er thans wel. De maatschappelijke eisen die aan beheer van het landelijk gebied
worden gesteld, stemmen niet meer vanzelfsprekend overeen met de eisen die voortvloeien uit een op productiviteitsstijging gerichte landbouw. De wens tot teeltvervroeging binnen de vollegrondsgroenteteelt leidt er bijvoorbeeld toe dat percelen in
het vroege voorjaar met plastic worden bedekt. Uit economisch oogpunt is dat weliswaar gewenst, maar vanuit een landschappelijk perspectief is het erg ongelukkig. In
de fruitteelt zijn karakteristieke hoogstamboomgaarden vervangen door laagstambomen, onder meer omdat dit de oogstwerkzaamheden aanzienlijk vergemakkelijkt.
Via landinrichtingswerken in ruilverkavelingen werden percelen geëgaliseerd en
houtwallen verwijderd. Daardoor kon efficiënter gebruik worden gemaakt van
nieuwe machines en andere technologie.
Door modernisering zijn de productie- en de beheerfunctie als het ware uit elkaar
getrokken, hetgeen leidde tot splitsing van functies. Moderne landbouw was niet meer
combineerbaar met eisen uit het oogpunt van natuur, landschap en milieu. Terwijl
oorspronkelijk integratie van functies vanzelfsprekend was, ging nu de scheidingsgedachte overheersen. Uitgangspunt werd dat integratie niet langer moest worden
nagestreefd, met als logische consequentie dat er keuzes moesten worden gemaakt.
In een deel van het buitengebied diende de landbouw volop ruimte te krijgen voor
verdere ontwikkeling, terwijl in andere gebieden natuur en landschap prioriteit
moesten krijgen. Productie van landbouw volgens eigentijdse normen impliceert niet
meer een beheer van het landelijk gebied zoals dat wenselijk wordt gevonden.
Gewenst beheer is niet meer de logische consequentie van landbouwproductie.
Die loskoppeling tussen productie en beheer zou men zonder overdrijving een
systeembreuk kunnen noemen. Terwijl het beheer van het landelijk gebied historisch
een onlosmakelijke en geaccepteerde consequentie van landbouwproductie was, is
die koppeling niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog: terwijl beheer historisch een
effect was van landbouwproductie, zien we beheer thans als een te onderscheiden en
verzelfstandigde functie die niet automatisch in overeenstemming is met productie
van voedsel.

3.3. Desintegratie van sturing
Het uitgangspunt dat integratie van de voedselproductiefunctie en andere functies
niet meer mogelijk was, had en heeft ingrijpende gevolgen op het vlak van sturing.
Voor voedselproductie is in steeds sterkere mate marktwerking bepalend. Bij de
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andere functies, zoals het beheer van natuur en landschap, is sprake van collectieve
sturing door middel van overheidsregulering. De scheidingsgedachte is overigens
niet volledig doorgevoerd. Het is ook onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. We leven
in een dichtbevolkt land waar veel functies om voorrang strijden. Multifunctioneel
grondgebruik ligt dan voor de hand. Een situatie waarin de landbouw op een deel
van het grondgebied zich ongehinderd kan ontwikkelen en exclusieve rechten heeft,
is onwaarschijnlijk. Altijd zal rekening moeten worden gehouden met maatschappelijke randvoorwaarden die in overheidsbeleid worden vastgelegd. Er zal dus sprake
zijn van mengvormen waarbij ondernemers weliswaar primair afhankelijk zijn van de
wetten van vraag en aanbod, maar in hun bedrijfsvoering altijd met beperkende
regelgeving te maken hebben. Wat uit oogpunt van marktpotenties wenselijk is, zal
niet altijd uit het oogpunt van regelgeving zijn toegestaan.
Regelgeving uit oogpunt van landschapsbeheer staat vaak op gespannen voet met
een economisch optimale bedrijfsvoering. Rekening houden met dergelijke regels
betekent voor een ondernemer vaak kostenverhoging en/of opbrengstverlaging.
Hierin zit een wezenlijk verschil met het verleden. Dat onderscheid heeft ertoe geleid
dat beide functies een eigen beloningsstructuur kennen. De productiefunctie kent
een beloningssysteem via marktwerking. Althans, dat is in steeds sterkere mate het
geval. De beheerfunctie daarentegen wordt niet door de markt gestuurd maar kent
een beloning via overheidsbeleid, dus met inzet van collectieve middelen.
Daardoor is er niet langer sprake van integrale sturing. De ondernemer is in zijn
bedrijfsvoering zowel afhankelijk van marktkrachten als van regulerings- en vergoedingssystemen vanuit de overheid.
Hij komt in een spagaat of ervaart dat althans als zodanig. De verschillende functies
van economisch concurrerende voedselproductie en maatschappelijk verantwoord
beheer van een regio stellen geheel andere en vaak tegengestelde eisen aan de
bedrijfsvoering. Economische eisen dwingen tot schaalvergroting en intensivering,
waardoor de productiekosten per eenheid product kunnen worden verlaagd. Het
instandhouden van regionale kwaliteiten daarentegen nodigt juist uit tot schaalverkleining en extensivering.

3.4. Overheidssturing als fictie
In de paragraaf over verarming van zingeving kwam reeds aan de orde dat regelgeving per definitie gepaard gaat met verenging van perspectief. Dat is ook van
invloed op de kwaliteit van de overheidssturing. Die relatie kan als volgt worden
gelegd.
Iedere regeling kent definities. Wetten en verordeningen beginnen doorgaans met
een artikel waarin wordt aangegeven “wat in de zin van deze regeling wordt verstaan
onder ….” Waarna met veel gevoel voor detail en nuance een aantal definities volgt.
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De overheid herdefinieert de maatschappelijke werkelijkheid op een zodanige wijze
dat deze regelbaar is. In een tekening is dit als volgt weer te geven.

Maatschappelijke
werkelijkheid

B
Formeel
overheidsperspectief

A

B

De overheid geeft betekenis aan de maatschappelijke werkelijkheid vanuit een
formeel overheidsperspectief. Met als gevolg dat de overheid slechts oog heeft voor
dat deel van de maatschappelijke werkelijkheid (A) dat binnen dit perspectief betekenis heeft. Alles wat voor maatschappelijke actoren betekenisvol is maar buiten het
overheidsperspectief valt (B), is voor de overheid irrelevant, althans betekenisloos.
Dat werkt versterkend. In de bestuurskunde staat dat bekend als de zelfreferentialiteit
van systemen: organisaties creëren een omgeving die bij hen past, hetgeen leidt tot
blikvernauwing. Wie slechts belangstelling heeft voor regelbare zaken, heeft geen
oog voor wat niet regelbaar is. Er ontstaat een fundamentele omkering: de overheid
is in uiterste consequentie niet meer dienstbaar naar maatschappelijke problemen,
maar de maatschappij dient als bevestiging van het overheidsperspectief.
Ten gevolge hiervan is sprake van een complex systeem van regelgeving. Voorzover
dat systeem niet oplevert wat ervan werd verwacht, bestaat de neiging om regels aan
te passen en/of uit te breiden. In veel gevallen roept de ene regel de andere op. De
weg terug is lastig. Ook het afschaffen van regelgeving zal “geregeld” moeten
worden.
Gevolg hiervan is dat alles wat maatschappelijk weliswaar relevant is maar niet
regelbaar is, het risico loopt buiten het perspectief van de overheid te vallen.
Problemen van welke aard dan ook worden gereduceerd tot problemen die door
middel van regelgeving benaderbaar en oplosbaar zijn. Problemen worden aangepast
aan de beschikbare instrumenten en regels in plaats van omgekeerd. Ze worden
zodanig geherdefinieerd dat ze passen bij de beschikbare instrumenten. Voor problemen die binnen het geldende overheidskader niet oplosbaar zijn, is de overheid
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niet ontvankelijk. Die bestaan simpelweg niet. Althans, die zijn betekenisloos binnen
de geldende beleidskaders. Langs die weg werkt ook de overheid zelf me aan verarming in termen van zingeving. Niettemin is dat, bezien vanuit de overheid, een aantrekkelijke situatie. Door slechts oog te hebben voor problemen die met behulp van
overheidsinstrumenten oplosbaar zijn, wordt men niet geconfronteerd met eigen
bestuurlijk onvermogen. Vanuit een lokettenperspectief ziet de wereld er nu eenmaal
ordelijk en overzichtelijk uit.
Hieraan draagt extra bij dat we uitgesproken opvattingen hebben over de wijze van
regelgeving door de overheid. De overheid dient bij haar optreden beginselen van
behoorlijk bestuur in acht te nemen. Zo kennen we groot gewicht toe aan het gelijkheidsbeginsel. Burgers zijn weliswaar niet gelijk, maar ze dienen door de overheid
wel gelijk te worden behandeld. Met als gevolg dat er standaardisering en uniformering optreedt. Burgers worden tegemoet getreden als te regelen objecten.
Communicatie met de overheid vindt steeds meer plaats in een juridische context.
Het is nodeloos te zeggen dat de landbouw een treffend voorbeeld is van een sector
die intens met de gevolgen van steeds meer regelgeving is geconfronteerd.
Overigens zou dit het beeld op kunnen roepen van een permanente miscommunicatie
tussen overheid en burgers. Immers, voorzover burgers andere betekenis toekennen
aan praktijksituaties dan de overheid, lopen zij voortdurend het risico dat hun
inbreng door de overheid als betekenisloos terzijde wordt geschoven. Binnen de
formele beleidskaders heeft de overheid nu eenmaal het monopolie op zingeving. De
werkelijkheid is minder dramatisch. Burgers beschikken over het vermogen, al of niet
met steun van adviseurs en juristen, om wat voor hen van betekenis is zodanig te herformuleren dat het binnen de beleidskaders valt van de overheid indien zij dat in hun
belang achten. Men presenteert bijvoorbeeld zijn plannen zodanig dat ze in overeenstemming zijn met de begrippen zoals ze in een subsidieverordening zijn
omschreven. Of men interpreteert inkomsten op zodanige wijze dat men belastingbetaling kan ontgaan. Kort en goed, de communicatie tussen overheid en maatschappij
heeft voor een deel het karakter van manipulatie van zingeving.

3.5. Deterritorialisering
In een primitieve samenleving is er binnen een overzienbaar territorium een verband
tussen lusten en lasten. Men woont, werkt en leeft binnen een bepaald gebied en in
een op zichzelf staande gemeenschap. Er is nauwelijks sprake van contacten buiten
de gemeenschap. Men is voor zijn voortbestaan ook niet afhankelijk van andere
gemeenschappen. Er is daarentegen wel een afhankelijkheid van de natuur en van de
natuurlijke omstandigheden in het gebied van vestiging. Men heeft er belang bij dat
de natuurlijke omgeving en de natuurlijke hulpbronnen goed worden beheerd. Doet
men dat niet, dan brengt men zijn eigen voortbestaan in gevaar. Beheert men bijvoor-
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beeld de grond onverantwoord, dan gaat dit ten koste van het opbrengend vermogen. Anders gezegd, er was min of meer sprake van een gesloten systeem binnen
een bepaald territorium.
Van een geografisch gesloten systeem is thans weinig meer over. De moderne
landbouw is steeds meer wereldlandbouw. Voor grondstoffen is men niet meer
afhankelijk van de eigen regio. Via importen maakt men gebruik van betere productieomstandigheden elders in de wereld. Datzelfde geldt voor de afzet. Met als gevolg
dat er op regionaal niveau geen verrekening meer plaatsvindt van lusten en lasten. Er
treedt geen correctiemechanisme in werking wanneer de lusten (in de vorm van economisch gewin) in de ene regio slechts mogelijk zijn in combinatie met ecologische
achteruitgang in een andere regio. Er ontstaat wereldwijd regionale specialisatie. Dat
geldt overigens niet slechts met betrekking tot de organisatie van de productie. Er
ontstaan ook onevenwichtigheden tussen productie en consumptie. Sommige regio’s
leveren productiemiddelen terwijl de consumptie is geconcentreerd in regio’s waar
men niet wordt geconfronteerd met de negatieve effecten op bijvoorbeeld milieuterrein. Een wereldwijd verrekensysteem dat als correctiemechanisme zou kunnen
dienen, ontbreekt. Wereldwijd is er sprake van onevenwichtigheden. Er is geen afhankelijkheid meer.
Overigens blijft deterritorialisering niet beperkt tot de productie van voedsel. Dat
geldt ook voor andere functies die vroeger werden uitgeoefend in directe relatie met
de grond en het territorium. Men kan goederen benutten vanuit alle windstreken uit
de wereld. Men kan reizen en elders van het landschap genieten. Er is geen dwingende relatie meer.
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4.

Samenvattende thematisering in termen
van verantwoordelijkheidstoedeling

Bovenstaande patroonverstoringen hebben gemeen dat ze van invloed zijn op het
systeem van verantwoordelijkheidstoedeling. Het landbouwsysteem is uit balans. Een
coherent en op duurzaamheid gericht systeem ontbreekt. Financieel noch ecologisch
is de landbouw als systeem consequent of duurzaam, zo valt te lezen in het Rapport
“Naar een Aartse Landbouw” (1998).
Nu zijn deze problemen zeker niet uniek voor de landbouw of voor het beheer van de
groene ruimte. De landbouw vormt wel een treffende illustratie van een sector waarbinnen technische vooruitgang naast indrukwekkende economische resultaten ook
grote problemen heeft opgeroepen. In zekere zin is de landbouw zelfs exemplarisch
voor de opvatting dat modernisering binnen het paradigma van de Verlichting ook
nadelen heeft en zelfs tot ontwrichting kan leiden. Economische rationaliteit bevat
een kern van irrationaliteit. (Adorno en Horkheimer, 1988)
In eigen omgeving stelde G.A. van de Wal (2002) dat onze moderne westerse cultuur
inherent onduurzaam is. De economie is verzelfstandigd en losgeraakt van de maatschappelijke, politieke en ethische context. Er is geen afwegingskader meer dat in
staat stelt om niet-economische effecten van een zuiver economische benadering te
wegen en af te wegen tegenover profijt in economische zin. Anders gezegd: de economie is maatstaf geworden voor zichzelf.
In een ideale situatie is een systeem in evenwicht wanneer de economische, de ecologische en de sociaal-economische dimensie ieder op zichzelf en in hun onderlinge
relatie in evenwicht zijn. Bovendien is belangrijk dat het systeem zelfcorrigerend vermogen heeft wanneer het evenwicht dreigt te worden verstoord. Daarvoor is nodig
dat het systeem alert is wanneer er verstoring dreigt en aansluitend beweging genereert in de richting van een evenwichtssituatie.
Met betrekking tot de wijze waarop de landbouw binnen een regionaal systeem in
ons land functioneert, kan men op basis van de geformuleerde patroonverstoringen
bezwaarlijk stellen dat er sprake is van duurzaamheid. Het systeem wordt gekenmerkt
door onevenwichtigheden. Onevenwichtigheden doen zich voor de op de volgende
terreinen:
•

De systemen van eigendom, beheer en profijt zijn niet geïntegreerd.

•

De tijdshorizon van functies verschilt.

•

Verrekensystemen tussen lusten en lasten zijn afwezig of niet goed op elkaar afgestemd.

•

Zelfcorrigerend vermogen ontbreekt.

We gaan afzonderlijk op deze onevenwichtigheden in.
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4.1. Systemen van eigendom, beheer en profijt zijn niet
geïntegreerd
Om zicht te krijgen op de toedeling van verantwoordelijkheden kan het behulpzaam
zijn een onderscheid te maken tussen het systeem van eigendom, het systeem van
beheer en het systeem van profijt. In een goed functionerend systeem zijn deze deelsystemen nauw op elkaar afgestemd. Eigendom vatten we daarbij in ruime zin op.
Het gaat niet enkel om eigendom van de grond, maar ook om eigendom van
gebruiksrechten. Wie bijvoorbeeld over een geldige milieuvergunning beschikt, heeft
het recht om te vervuilen. Daaruit vloeien beperkingen voort voor niet-agrarische
functies binnen de stankcirkel van een bedrijf. Wanneer bedrijfsactiviteiten worden
beëindigd en de milieuvergunning wordt ingetrokken, verdwijnen deze beperkingen
en ontstaan mogelijkheden voor profijtelijke functies zoals woningbouw. Zo
beschouwd hebben milieuvergunningen economische waarde omdat ze een basis
vormen voor hindermacht met betrekking tot niet-agrarische functies. Dat kan ertoe
leiden dat een enkel bedrijf van grote omvang de facto over het bouwmonopolie
beschikt binnen een groot gebied. Dat is weliswaar niet zo bedoeld, maar niettemin
werkt het huidige systeem zo wel.
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Aanwijzing door de overheid van landbouwgebieden als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur heeft tot gevolg dat ontwikkelingsmogelijkheden op landbouwkundig terrein worden beperkt. Via
bestemmingsplannen worden aan het gebruik voorwaarden gekoppeld. In veel
gevallen komt er een systeem van aanlegvergunningen. Nieuwbouw of uitbreiding
van bestaande gebouwen is in die gebieden niet langer toegestaan. In planologisch
opzicht is er sprake van schaduwwerking: de potentiële waarde die een perceel grond
heeft voor ontwikkeling van natuurfuncties leidt tot beperkingen zonder dat sprake is
van verrekening van eigendoms- en gebruiksrechten. De bescherming is bedoeld om
potentiële natuurwaarden veilig te stellen. Het feit dat een bepaald perceel naast
landbouwkundige waarde ook uit natuuroogpunt waardevol is, vergroot binnen het
huidige systeem echter niet de waarde van eigendom en gebruik maar werkt juist
ongunstig. Natuurpotenties kennen geen marktwaarde.
Met betrekking tot de landbouw is aan de orde dat de technische vooruitgang en de
modernisering weliswaar tot een enorme stijging van de productiviteit hebben
geleid, maar ook nadelen met zich mee hebben gebracht. Die nadelen zijn voor een
deel op de gemeenschap afgewenteld. Aantasting van natuurgebieden via zure
regen, verdwijnen van landschapselementen, nitraatverontreiniging en fosfaatverzadiging van landbouwgronden zijn daar voorbeelden van. Herstel van natuur, landschap en watersystemen komen geheel of grotendeels voor rekening van de
gemeenschap.
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Er zijn ook voorbeelden die in omgekeerde richting wijzen. In toenemende mate
wordt van de landbouw geëist dat bij de productie rekening wordt gehouden met
maatschappelijke opvattingen. Voorzover dergelijke eisen tot opbrengstderving of
kostenverhoging leiden, bestaan er nauwelijks mogelijkheden voor doorberekening
naar de consument. De afhankelijkheid van de markt speelt de ondernemer parten.
Het stelsel van bezitten, beheren en benutten zit zodanig in elkaar dat het als het
ware is voorgeprogrammeerd op verstoring. De deelsystemen zijn ieder afzonderlijk
lang niet altijd gericht op evenwicht, maar zijn bovendien niet goed op elkaar afgestemd.

4.2. De tijdshorizon van functies verschilt
Productie van voedsel en beheer van natuur en landschap zijn functies die een geheel
andere tijdshorizon kennen. Er is sprake van “snelle” functies en van functies die een
langzaam ritme kennen. De ontwikkeling van een natuurgebied vraagt aanzienlijk
meer tijd dan de productie van aardappelen. Of, nauwkeuriger geformuleerd, er zijn
functies met een trage aard. Dat verschil is van belang omdat daardoor verstoring kan
optreden. Het patroon van baten en het patroon van lasten lopen daardoor niet gelijk
in de tijd. Sommige functies leveren bijvoorbeeld op korte termijn opbrengsten
terwijl de lasten pas op langere termijn zichtbaar worden. De effecten op natuur en
milieu van een te intensieve landbouw zijn daar een voorbeeld van. Ook het omgekeerde komt voor. Zo is aanleg van een natuurgebied is in de aanvangsfase kapitaalintensief, terwijl de voordelen zich pas op langere termijn manifesteren.
Dat zijn belangrijke bronnen van onevenwichtigheid. Men kan voordelen op korte
termijn benutten en nadelen negeren omdat ze pas na verloop van tijd blijken. Een
voorbeeld vormt de kwaliteit van het landschap in gebieden die van oudsher werden
gekenmerkt door kleinschaligheid. Veel landschapselementen zijn verdwenen omdat
ze een verdere rationalisatie van de landbouw letterlijk in de weg stonden. Vanaf de
jaren tachtig krijgen landschapskwaliteiten weer meer aandacht en wordt getracht
om oorspronkelijk aanwezige kwaliteiten te herstellen. Vanwege tijdsverschillen is
afroming van in het verleden behaald economisch voordeel vrijwel onmogelijk.
Slechts als er sprake is van illegaal kappen, vindt er tegenwoordig via het strafrecht,
doorgaans in beperkte mate, verrekening plaats.
Ook op milieuterrein is er sprake van verschillen in tijdshorizon. Sterker nog, die verschillen vormen voor een deel zelfs de kern van het milieuprobleem. Er zijn voorbeelden te over waarbij men op korte termijn economisch voordeel kan behalen
terwijl de negatieve milieueffecten pas op langere termijn zichtbaar worden en ook
pas na langdurige en kostbare inspanning ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo is
een groot deel van de zandgronden als gevolg van de uitbreiding van de intensieve
veehouderij fosfaatverzadigd. Het ongedaan maken hiervan zal jarenlange
inspanning vragen.
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4.3. Verrekensystemen tussen lusten en lasten zijn afwezig
of niet goed op elkaar afgestemd
We constateerden dat de systemen van eigendom, gebruik en profijt niet goed op
elkaar zijn afgestemd. Dat probleem zou kunnen worden ondervangen door een verrekensysteem waarbij voor- en nadelen tegen elkaar worden weggestreept. Bij het
gebruik en beheer van de groene ruimte is een dergelijk verrekensysteem van lusten
en lasten echter afwezig. Mede daardoor is er bij partijen ook geen belang om elkaar
te corrigeren. De verantwoordelijkheidstoedeling is per functie georganiseerd.
Functies die economisch interessant zijn, worden via de markt gereglementeerd en de
verantwoordelijkheid voor economisch minder interessante functies berust in veel
gevallen en voor een belangrijk deel bij de overheid. Zo is woningbouw in het
algemeen profijtelijk. Een wijziging van een bestemmingsplan, inhoudende dat de
agrarische bestemming van een stuk grond wordt veranderd in woningbouw,
betekent een aanmerkelijke waardestijging van de grond. Binnen het huidige beleid
valt die waardestijging voor een belangrijk deel toe aan de eigenaar zonder dat daar
een tegenprestatie tegenover staat. Tegelijkertijd komen de lasten voor aankoop en
aanleg van natuur vrijwel uitsluitend voor rekening van de overheid.
We constateerden reeds dat ook de wijze waarop sturing is georganiseerd aanleiding
geeft tot desintegratie. Om daar zicht op te krijgen, zullen we als invalshoek de
positie van de burger nemen. Voorzover het marktmechanisme functioneert, wordt
de burger als consument aangesproken. Hij betaalt slechts voor diensten die hij
wenst en die hij niet gratis of goedkoper elders kan verwerven. De burger wordt aangesproken als een rationeel handelend wezen. Zijn opvattingen doen niet terzake.
Voorzover verantwoordelijkheden bij de overheid zijn neergelegd en er sprake is van
overheidssturing, wordt de burger als burger aangesproken. Dat gebeurt in het
algemeen niet op een wijze die een appèl doet op betrokkenheid van de burger. Er is
eerder sprake van een anonieme relatie. Er is geen relatie tussen de bijdrage die door
de burger (bijvoorbeeld als belastingbetaler) moet worden geleverd en de besteding
hiervan. Er is ook geen relatie in termen van oorzaak en gevolg. Wie veel van de
natuur geniet, betaalt niet extra. Wie veel bijdraagt aan verontreiniging wordt in veel
gevallen niet extra belast. Het is nog niet zo gemakkelijk om het principe van de vervuiler betaalt in alle omstandigheden en bij alle soorten van vervuiling operationeel
te maken.
Ook wanneer de voordelen zich op hetzelfde moment voordoen als de nadelen, is er
geen garantie dat er verevening plaatsvindt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
voordelen via het marktmechanisme kunnen worden gerealiseerd, terwijl nadelen
doorgaans niet aan vermarktbare producten kunnen worden gekoppeld. Sturing die
via het vrije economische spel van de markt verloopt, zal aanzetten tot onevenwichtigheid. Ook wanneer de overheid via regelgeving de ergste uitwassen voorkomt, is
er geen sprake van een duurzaam systeem.
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4.4. Zelfcorrigerend vermogen ontbreekt
Wat het zelfcorrigerend vermogen van een systeem betreft, kunnen de volgende
vragen als insteek dienen:
•

Wie veroorzaakte het probleem?

•

Wie heeft er last van?

•

Wie beschikt over oplossingen?

•

Wie heeft het vermogen om het proces in gang te zetten?

Het is eerder uitzondering dan regel wanneer binnen een systeem een- en dezelfde
actor zowel problemen veroorzaakt en over de oplossingen beschikt, als belang heeft
bij een oplossing en bovendien niet wordt belemmerd door derden om in actie te
komen. De situatie in de praktijk is doorgaans anders. Het niveau waarop problemen
worden veroorzaakt en het niveau waarop oplossingscapaciteit beschikbaar is, vallen
lang niet altijd samen. Wie vervuilt, wordt slechts ten dele met de kosten geconfronteerd. Wie binnen het huidige systeem van milieuvergunningen rechten heeft om te
vervuilen, heeft vaak geen of slechts een gering belang om de vervuiling terug te
dringen. Wie kosten moet maken om negatieve effecten op te heffen, heeft slechts
zeer ten dele recht van verhaal.
Dat meerdere partijen erbij zijn betrokken, betekent dat voor effectief optreden
afstemming tussen partijen noodzakelijk is. Noodzakelijk, maar allerminst vanzelfsprekend. De ervaring leert dat een goede afstemming tussen partijen en tussen
niveaus lang niet vanzelfsprekend is .

4.5. Samenvattend
Het systeem van verantwoordelijkheidstoedeling zit ingewikkeld in elkaar. Voor de
hand liggende oplossingen werken niet. Zo biedt een verschuiving tussen markt en
overheidsregulering weinig uitzicht. Privatisering sec door meer op marktwerking te
vertrouwen heeft geen effect. De markt is slechts in staat tot regulering wanneer aan
een aantal condities is voldaan. Het marktmechanisme werkt alleen voor vermarktbare goederen. Dat betekent dat het niet geschikt is voor ondeelbare collectieve goederen of kwaliteiten zoals frisse lucht of landschappelijke kwaliteiten zoals
openheid of kleinschaligheid. Bovendien moet prijsvorming mogelijk zijn. Er moeten
vragers en aanbieders zijn, alsmede een ontmoetingspunt waar vragers en aanbieders elkaar kunnen ontmoeten.
Ook meer regulering door de overheid lijkt niet de oplossing, althans niet op de wijze
waarop de overheden thans invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheid.
Het huidige systeem kent hoge transactiekosten. Het is gedetailleerd, complex en
bovendien in sterke mate gejuridificeerd. Wat niet is verboden, is voorgeschreven.
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Controle en handhaving vragen forse inzet en capaciteit. Kortom, er is behoefte aan
integratie van private en collectieve goederen en aan een nieuwe, daarop afgestemde
sturingsbenadering die in de plaats treedt van marktwerking en overheidsregulering.

Van boerderij
naar buurderij

24

5.

Ontwerpuitdagingen voor een nieuw
systeem van verantwoordelijkheden

Op grond van de beschreven patroonverstoringen en de samenvattende thematisering is thans de vraag aan de orde welke vernieuwingsopgaven logisch hieraan
kunnen worden gekoppeld. Aan welke ontwerpuitdagingen is behoefte en hoe
kunnen die zo specifiek mogelijk worden geformuleerd? Duidelijk is dat er behoefte
is aan een nieuw systeem van verantwoordelijkheidstoedeling voor de groene ruimte.
Daarbij gaat het met name om de vraag op welke wijze voedselproductie kan worden
gecombineerd met een verantwoord beheer van het platteland.
Als algemene insteek gaat het erom patroonfouten te herstellen. Belangrijk is dat een
nieuw systeem van verantwoordelijkheid in staat moet stellen om verantwoordelijkheden te integreren.
Wanneer we op zoek gaan naar een nieuw stelsel van verantwoordelijkheidstoedeling, dan staan we voor een opgave die ingrijpend is maar die tevens betekenis kan
hebben in ruimere zin. Er moet een nieuw ontwerp komen voor toedeling van verantwoordelijkheden. Dat is een forse uitdaging. Het betekent dat een wijziging aan de
orde is ten opzichte van het huidige systeem, waarin verantwoordelijkheden met veel
gevoel voor detail zijn verdeeld over partijen en waarin nauwkeurige spelregels zijn
afgesproken met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden.
Op basis van de beschreven patroonverstoringen is het mogelijk om de terreinen
waarop institutionele vernieuwing aan de orde is, nader te duiden. Het betreft de volgende aandachtspunten:
•

Integratie van verantwoordelijkheden

•

Verhouding tussen publiek en privaat

•

Koppeling tussen productie en consumptie

•

Een nieuw sturingsmodel

5.1. Integratie van verantwoordelijkheden
Zoals we zagen is het kenmerkend voor het huidige systeem dat er onvoldoende
sprake is van integratie van verantwoordelijkheden. Dat moet worden hersteld en wel
op de volgende terreinen. Op de eerste plaats is integratie nodig van economische,
ecologische en sociaal-culturele aspecten. Op de tweede plaats moeten de systemen
van bezitten, beheren en benutten op elkaar worden afgestemd. Op de derde plaats
dienen de functies van voedselproductie en beheer onderling te worden verbonden.
Een nieuw systeem van verantwoordelijkheidstoedeling moet zodanig zijn opgezet
dat integratie op al deze terreinen loont. Daarvoor is belangrijk dat binnen een nieuw
te ontwerpen systeem positieve en negatieve effecten van ontwikkelingen en handelingspraktijken met elkaar worden kortgesloten. Er dient sprake te zijn van transparante relaties, zodat onevenwichtigheden tot uitdrukking komen en aldus aanleiding
vormen voor bijsturing.
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Daartoe kan het wenselijk zijn om tot nieuwe verbindingen te komen tussen functies
en omgevingskwaliteiten. Om een voorbeeld te noemen: de waarde van woningen
wordt voor een (belangrijk) deel bepaald door de kwaliteiten in de omgeving. Ligging
nabij een natuurgebied of een vrij uitzicht zal in het algemeen de waarde verhogen.
Binnen het huidige systeem profiteert de eigenaar hiervan, zonder dat hij wordt verplicht om bij te dragen in de kosten van inrichting en beheer van zijn omgeving. Dat
roept de vraag op of een systeem denkbaar is waarin aan het private eigendom verplichtingen kunnen worden gekoppeld voor instandhouding van omgevingskwaliteiten.
Een andere mogelijkheid is om onevenredigheden in de verdeling van lusten en
lasten via een nieuw systeem van belastingheffing te egaliseren. Denkbaar is dat een
belastingsysteem wordt ontworpen dat op een andere grondslag berust dan het
afromen van inkomen of economisch gewin. Binnen een nieuw systeem zouden activiteiten die bijdragen aan omgevingskwaliteiten kunnen worden beloond of worden
vrijgesteld van belastingheffing, terwijl negatieve effecten die samenhangen met economische activiteiten volledig worden doorberekend via belastingheffing.

5.2. Verhouding tussen publiek en privaat
Het bestaande onderscheid tussen private en collectieve goederen is toe aan heroverweging. Zoals we zagen overheerst binnen het huidige systeem de scheidingsgedachte. Private goederen zijn onderworpen aan marktwerking terwijl collectieve
goederen worden gereguleerd via overheidssturing. Tussen beide sturingssystemen is
weinig koppeling. Niettemin is daar alle aanleiding toe. Private goederen, in casu
landbouwproducten, moeten worden geproduceerd in een omgeving waarin collectieve waarden en goederen steeds belangrijker worden. Die combinatie levert in toenemende mate problemen op. Voor de hand liggende oplossingen, zoals iets meer
ruimte voor private goederen ten koste van collectieve goederen (of omgekeerd),
bieden geen duurzame oplossing. Spannender is de vraag om niet zozeer de grens
tussen private en collectieve goederen iets te verleggen maar om te komen tot een
integratie van beide categorieën. De ontwerpuitdaging is dan ook om niet langer te
denken in termen van een onderscheid tussen publiek en privaat, maar om een
nieuwe gemeenschappelijkheid te zoeken die het bestaande onderscheid vervangt.
Een herschikking van collectieve en private goederen zal ingrijpende gevolgen
hebben, zowel op het vlak van eigendom als in de exploitatiesfeer. Kunnen verantwoordelijkheden die thans bij overheidsorganisaties rusten, worden verbonden met
private functies? Dat zou de trend van de afgelopen decennia kunnen doorbreken
waarin de overheid bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied al te
gemakkelijk vergaarbak is geworden van problemen waarvan de oplossing niet
onmiddellijk economisch profijt opleverde. Of nog erger: waarbij de overheid werd
opgezadeld met onbetaalde rekeningen als gevolg van een te eenzijdige oriëntatie
van private actoren op economisch gewin.
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5.3. Koppeling tussen productie en consumptie
We zagen dat de relatie tussen producent en consument in meerdere opzichten zwak
is. Men kent elkaar niet en bovendien verkeert de producent in een afhankelijke
positie. Er is alle aanleiding om die koppeling te versterken. Traditioneel werd het
platteland voornamelijk beschouwd als productieruimte voor de voortbrenging van
landbouwproducten. De landbouw had het primaat. Pas de laatste decennia is daarin
verandering gekomen. Het platteland kreeg steeds meer betekenis als consumptieruimte. Een goede koppeling tussen productie- en consumptieruimte ontbreekt vooralsnog. Wat voor de één productieruimte is, wordt door de ander ervaren en benut
als consumptieruimte. Daaruit vloeit de uitdaging voort om een beheersysteem te
ontwerpen waarin productie en consumptie sterker op elkaar zijn afgestemd dan
thans het geval is.

5.4. Een nieuw sturingsmodel
Het marktmechanisme heeft grote nadelen en overheidsregulering heeft niet tot
duurzame oplossingen geleid. Sterker nog, men zou de positie kunnen innemen dat
de intense bemoeienis van de overheid op het terrein van landbouw en platteland
mede de oorzaak is geweest van de sturingsproblemen. Overheidsbeleid verschaft
gemakkelijk een alibi voor burgerlijke afstandelijkheid of zelfs apathie. En juist daar
kan een aangrijpingspunt liggen voor een nieuw systeem van verantwoordelijkheden.
Nu wij enkele nadelen hebben belicht van het marktmechanisme en van overheidssturing, is ook de vraag naar een alternatief aan de orde. Is er een derde weg? En hoe
zou die in de praktijk vorm en inhoud kunnen krijgen? We stelden reeds dat er
behoefte is aan meer directe koppelingen in het sturingssysteem tussen positieve en
negatieve effecten. Maar dat is niet voldoende. Er moet ook verbinding komen tussen
actoren. Tussen wie baat heeft bij verstoring en wie de nadelen ervan ondervindt.
Verantwoordelijkheid moet een gezicht krijgen, in tegenstelling tot het huidige
systeem, waarin verantwoordelijkheden zijn opgehangen aan betrekkelijk anonieme
organisaties. Lusten en lasten moeten in de eigen leefomgeving van burgers kunnen
worden ervaren. Dat pleit voor een maximaal gedecentraliseerd systeem van verantwoordelijkheden. Een systeem waarin verantwoordelijkheden voor inrichting en
beheer van regio’s worden overgelaten aan de betreffende regio’s zelf. Een systeem
van subsidiariteit met als uitgangspunt dat verantwoordelijkheden worden georganiseerd op het laagste niveau waarop integratie mogelijk is. Dat betekent dat de verrekening van lusten en lasten op een zo laag mogelijk niveau wordt georganiseerd.
Verrekening op lokaal niveau heeft daarbij voorrang boven verrekening op regionaal,
laat staan globaal niveau. Globalisering kan immers gemakkelijk bijdragen aan ontwrichting, omdat een verrekeningssysteem op wereldniveau niet bestaat en ook naar
alle waarschijnlijkheid niet gemakkelijk zal ontstaan.
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Een dergelijk systeem wijkt nogal af van de huidige situatie, waarin verantwoordelijkheden in sterke mate zijn gecentraliseerd en waarin verantwoordelijkheden voor een
belangrijk deel zijn weggehaald uit de regio’s. We constateerden verder dat de wijze
waarop beide sturingsmechanismen worden ingezet, aanleiding geeft tot desintegratie. Een ontwerpuitdaging is om een systeem te ontwerpen dat in de plaats treedt
van de huidige combinatie van marktwerking en overheidsregulering; een derde weg.
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6.

Naar een nieuw ontwerp

Op grond van de analyse en de aanduiding van ontwerpuitdagingen voor een nieuw
systeem van verantwoordelijkheden, zijn we in staat om de ontwerpopgave als volgt
te formuleren:
Maak een ontwerp voor een collectief bedrijf dat voedselproductie en zorg voor
natuur, landschap en milieu op voor burgers betekenisvolle wijze zodanig combineert dat continuïteit is verzekerd en de verantwoordelijkheid voor een
duurzaam beheer van een regio in vertrouwen aan die institutie kan worden
overgelaten.
We zullen deze in algemene termen geformuleerde ontwerpopgave op een aantal
punten verbijzonderen en daarbij afzonderlijk ingaan op inhoudelijke aspecten van
het ontwerp en aansluiten op het ontwerpproces.

6.1.De inhoud van het ontwerp
De volgende elementen zijn hierbij van belang:

D e a a rd va n h e t b e d r i j f
Er moet sprake zijn van integratie van de drie dimensies. Wezenlijk is dat een nieuw
te ontwerpen bedrijf niet slechts als een economische eenheid wordt ontworpen. Het
instandhouden en versterken van natuur en landschap dient, naast voedselproductie,
corebusiness te zijn. Tegelijkertijd dient de bedrijfsvoering te zijn afgestemd op
sociaal-culturele waarden. Bovendien moeten vormen van landbouw recht doen aan
het streekeigene: landbouw als drager van regionale identiteit.
In technische zin is belangrijk dat het ontwerp maximaal in staat stelt om stofstromen
op niveau van het bedrijf te sluiten. Er moet minimaal sprake zijn van afwenteling van
milieulasten. Tegen die achtergrond, maar ook vanwege het voortbrengen van een
breed voedselpakket, ligt een gemengd bedrijf voor de hand. Dat betekent een trendbreuk ten opzichte van de huidige ontwikkeling naar steeds meer specialisatie.
In economisch opzicht is het van belang dat een duurzame financiering en exploitatie
mogelijk zijn. Dat vraagt om langdurige financieringsarrangementen. Bovendien
moet het bedrijf in staat stellen om een paritair inkomen te verwerven. Dat inkomen
kan worden gegenereerd door verkoop van producten en diensten via de markt en
door vergoedingen van de overheid voor levering van niet-vermarktbare collectieve
goederen en diensten. De combinatie van technische en economische eisen kan ertoe
leiden dat het te ontwerpen bedrijf in termen van oppervlakte een behoorlijke
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omvang zal moeten hebben; wellicht enkele honderden hectares. Een dergelijke
omvang kan beter in staat stellen om tot sluiting van stofstromen te komen en
bovendien de kosten in de hand te houden.

Participatie door burgers
We concludeerden verder dat de ontwikkeling in de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan anonimisering en aan vervreemding tussen producent en consument;
tussen boer en burger. Een nieuw ontwerp moet die relatie herstellen. We willen
immers een bedrijf dat niet slechts een economische eenheid is en waarin efficiency
moet zorgen voor cohesie, maar een bedrijf dat ook op sociale (althans niet-economische) pijlers rust. Dat is mogelijk doordat de bedrijfsopzet veel ruimte laat voor
participatie van burgers. Die participatie kan zowel betrekking hebben op de inzet
van productiefactoren (grond, arbeid, kapitaal, kennis) als via de afzet van producten
en diensten verlopen. Daartoe moeten bijvoorbeeld nieuwe vormen van grondeigendom en financiering deel uitmaken van het ontwerp. Participatie kan ook
betrekking hebben op functies en activiteiten die traditioneel niet verbonden zijn met
voedselproductie en -beheer. Denkbaar is ook dat een nieuwe bedrijfsopzet ruimte
biedt aan functies die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland.
Als vertrekpunt daarvoor kan de vraag dienen op welke wijze burgers directer bij
voedselproductie en bij het beheer van de groene ruimte kunnen worden betrokken.
Is het mogelijk de burger op een andere manier bij de inrichting en het beheer van
zijn omgeving te betrekken dan als consument (zoals bij het marktmechanisme het
geval is) of als belastingsbetaler (zoals bij overheidssturing geldt)? Zijn er vormen van
betrokkenheid denkbaar waarbij er een directe relatie kan worden gelegd tussen bijdrage en profijt?
Nu kan men betwijfelen of deze derde weg kansrijk is. Immers, het betrekken van
burgers bij het nemen van verantwoordelijkheden die nu voor een belangrijk deel bij
overheden liggen, lijkt wellicht op het eerste gezicht aardig, maar past niet helemaal
in de tijdgeest. Er is inderdaad sprake van een ingrijpende omslag. Een beroep op het
nemen van verantwoordelijkheid zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat,
lijkt weinig perspectief te bieden. Een vage uitnodiging om burgerschap in te vullen
met een beroep op het nemen van verantwoordelijkheid lijkt kansloos. De ontwikkeling waarbij verantwoordelijkheden bij de overheid zijn gelegd, paste logisch in
een tijd van individualisering. Relaties worden gekenmerkt door voor-wat-hoort-wat.
De burger calculeert. Dat versterkt overigens de wenselijkheid om een verband te
leggen tussen inspanning en resultaat, tussen offer en opbrengst. Het moet dus gaan
om concrete relaties waarin er bovendien een zichtbaar verband is tussen inzet en
profijt; er moet sprake zijn van een belang. De uitdaging is dus om nieuwe vormen te
bedenken die in staat stellen om burgers op een eigentijdse wijze te betrekken bij de
productie van voedsel en het beheer van het landelijk gebied. In de kern zijn we op
zoek naar nieuwe vormen van modern burgerschap.
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Daarbij is van belang dat het bestaande systeem van rechten en plichten onderwerp
van discussie wordt. Het betreft de relatie tussen regelsysteem en burger. Een
algemeen beroep op moraliteit heeft weinig kans van slagen. Voor een burger is het
ook niet stimulerend om te midden van een woud aan regels te worden uitgenodigd
om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Binnen de bestaande beleidscontext is hij te
zeer zelf subject en object van regelgeving geworden. En dus in zekere zin
gedwongen tot passiviteit. De overheid regelt en de burger heeft zich te schikken.
Om modern burgerschap in te vullen, is ruimte van ontwerp nodig. Hij moet gelegenheid krijgen om zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid in te vullen.

Co h e s i e
Participatie door burgers roept ook de vraag op hoe de onderlinge relaties tussen
burgers kunnen worden geregeld. Het is twijfelachtig of bestaande verbanden daarbij
als vertrekpunt kunnen dienen. In algemene zin kunnen we stellen dat een willekeurige organisatie of georganiseerd verband is gebaseerd op gezamenlijkheid.
Leden delen een probleemopvatting, een belang, een gewenste oplossing, een gevoel
van urgentie en bovenal de overtuiging dat gezamenlijk optreden de voorkeur heeft
boven individueel handelen. Uit de beschreven patroonverstoringen komt naar voren
dat er behoefte is aan nieuwe thematiseringen. Gedateerde percepties van problemen en ambities helpen niet verder. Er kan niet worden vertrouwd, zeker niet
automatisch, op bestaande organisaties. Die vormen min of meer de symbolische uitdrukking van hoe in het verleden tegen maatschappelijke vragen werd aangekeken.
Als er behoefte is aan nieuwe thematiseringen, is het eerder toeval dan regel
wanneer organisaties van eergisteren in staat zijn om de stap naar overmorgen te
maken. Daaruit vloeit de behoefte voort om te zoeken naar nieuwe vormen van organisatie. Dat nieuwe heeft een inhoudelijke component in die zin dat nieuwe gezamenlijkheden scherp moeten worden benoemd. Wat brengt ons samen? Welke
opvattingen en overtuigingen delen we? Wat zou er moeten gebeuren? Die scherpe
articulatie van het gezamenlijke is nodig omdat dit als bindmiddel moet dienen voor
nieuw op te richten instituties. Zoals we zagen is het streven naar efficiency een te
zwakke basis voor verbondenheid.
Identificatie van wat burgers gezamenlijk hebben en gezamenlijk kunnen is weliswaar noodzakelijk, maar het is op zichzelf onvoldoende. Nieuwe instituties moeten
in staat stellen om verantwoordelijkheid te dragen. Aan min of meer vrijblijvende
vormen van samenwerking bestaat geen behoefte. Het gaat dus om organisaties
waarbinnen er sprake is van een evenredige toedeling van verantwoordelijkheden.
Structuren waarbinnen de één profiteert van de inspanningen van de ander zijn niet
duurzaam. Dat betekent dat een te maken ontwerp minimale ruimte moet bieden aan
free riders -gedrag. Niettemin is dat gevaar aanwezig, zeker omdat bij het beheer van
de groene ruimte sprake is van common goods. G. Hardin (1968) beschrijft hoe bij
gemeenschappelijk beheer van grond niet op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid mag worden vertrouwd, en zeker niet automatisch. Bij een gemeenschappelijk beheer van een weide loont het voor een individu om het gebruik dat het van
het gemene goed maakt te intensiveren omdat de nadelen van een intensiever
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gebruik door de gemeenschap worden gedragen. Maar wat voor hem geldt, geldt
ook voor zijn medegebruikers. Met als gevolg dat het systeem uit evenwicht raakt. In
termen van inclusieve en exclusieve rechten moet worden gezocht naar een combinatie van beide vormen. Het betekent dat niemand mag worden buitengesloten en
dat iedereen moet worden toegelaten tot deelname. Tegelijkertijd betekent het
besluit tot deelname dat men verplichtingen accepteert. Deelname is niet vrijblijvend.
Nieuwe vormen van participatie wijken dus nogal af van tal van ervaringen met interactieve beleidsvorming die vaak resulteerden in oefeningen in vrijblijvendheid.
Burgers worden aangesproken op verantwoordelijkheid, maar krijgen wel ruimte om
die op een eigen wijze in te vullen. Hoe dan ook is deelname verplichtend. Deelname
houdt de plicht in tot inspanning, welke vorm die ook aanneemt. Tegelijkertijd geeft
deelname recht op profijt; men heeft toegang tot de diensten en producten. Van
belang is ook dat de wijze van deelname en de aard van de arrangementen veel keuzevrijheid laat. Terwijl de één bijvoorbeeld zijn bijdrage in natura levert door inzet
van arbeid, kan een ander ervoor kiezen zijn inzet afkoopbaar te maken door een
financiële bijdrage te leveren.
Er zal dus sprake moeten zijn van een organisatievorm waarbinnen vrijheid van vorm
bestaat, maar waarbinnen tegelijkertijd sprake is van verplichtende relaties. Dat is mogelijk door een systeem van onderlinge afhankelijkheden in te bouwen. Afhankelijkheidsrelaties moeten zodanig zijn dat risico’s van duurzame ontwrichting worden uitgesloten.
Partijen moeten er belang bij hebben om corrigerend op te treden wanneer ontwrichting
dreigt. Daarvoor is nodig dat scherp zicht bestaat op de aard van de risico’s. De organisatievorm en de interne systemen van correctie moeten daarop zijn afgestemd.
Een mogelijkheid is om relaties binnen het nieuwe bedrijfsmodel maximaal te organiseren op basis van wederkerigheid. Mogelijk kunnen we op dat terrein ervaringen van
elders benutten. Veel traditionele landbouwsystemen hadden als kenmerk dat ze in
staat stelden tot een evenwichtig en duurzaam beheer. Er werd voedsel geproduceerd,
maar tegelijkertijd werd het voedselproducerend vermogen in stand gehouden.
Modernisering bracht lokale systemen vaak uit hun evenwicht. Wat economisch profijtelijk was, was lang niet altijd uit ecologisch oogpunt aanvaardbaar. Onderzoek
naar institutionele condities binnen boerengemeenschappen in de Andes bracht aan
het licht dat het principe van wederkerigheid, van reciprociteit, een belangrijke verklaring vormde voor het bewaren van evenwicht. Ook wanneer eigendom en landgebruik door verschillende families plaatsvond, zorgde het principe van wederkerigheid
ervoor dat misbruik niet lonend en dus zo goed als afwezig was (Haverkort e.a.,
2003). Daaruit vloeit de vraag voort op welke eigentijdse wijze het beginsel van
wederkerigheid via moderne arrangementen vorm en inhoud kan krijgen. Wellicht
kunnen ervaringen met geldloze ruilsystemen daarbij van waarde zijn. Daarbij kan
het gaan om nieuwe combinaties van goederen en diensten en om nieuwe systemen
van verrekening.
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Zingeving, organisatie en besluitvorming
Zoals gezegd bieden vormen van landbouw en beheer kansen op het vlak van zingeving. Daarvoor is belangrijk dat zowel de activiteiten als de organisatievorm als
betekenisvol kunnen worden beleefd. Een dergelijk bedrijf is dan niet primair een op
basis van efficiency en rationaliteit georganiseerde combinatie van functies en activiteiten, maar bovenal een mentale constructie die voor betrokkenen betekenisvol is
en die bijgevolg zorgt voor binding en verbinding.
We zagen dat het streven naar efficiency gemakkelijk leidt tot verarming in termen
van zingeving. De ontwerpuitdaging is om het bedrijf zodanig te construeren dat de
potenties op het vlak van zingeving ook daadwerkelijk kunnen worden benut.
Vergroting van de efficiency en daaraan gekoppeld schaalvergroting hebben voor een
belangrijk deel de vorm van bestaande organisaties bepaald. Met als gevolg dat verantwoordelijkheden op steeds hogere schaalniveaus zijn gepositioneerd. In plaats
daarvan moet binnen een nieuw ontwerp naar de mensen toe worden georganiseerd
en niet van de mensen vandaan. Besluitvorming dient zo laag mogelijk in de organisatie plaats te vinden. Processen van besluitvorming moeten verder zodanig worden
opgezet dat er veel ruimte is voor participatie. Logisch gevolg daarvan is dat alternatieve percepties ruim aan bod moeten kunnen komen. In plaats van communicatie te
reduceren tot enkelvoudige vraagstellingen, dient meerduidigheid te worden nagestreefd. Zoals we zagen zijn onze bestaande modellen van besluitvorming en regelgeving gebaseerd op reductie. De werkelijkheid wordt gereduceerd tot een
eenduidige werkelijkheid die gemakkelijk organiseerbaar is. We zijn ergens voor of
we zijn ergens tegen. Het maken van keuzes staat centraal en vormt in wezen de kern
van besluitvorming. Dat roept de vraag op hoe besluitvorming kan worden georganiseerd in een situatie van meerduidigheid. Hoe kan verantwoordelijkheid worden
geregeld? Hoe kan continuïteit worden verzekerd en tegelijkertijd pluriformiteit
worden toegestaan?
Dat vraagt om een benadering die nogal afwijkt van bestaande modellen. Is er een
vorm van organisatie denkbaar waarbinnen ruimte is voor zingeving? Waarin
meerdere en alternatieve betekenissen naast elkaar kunnen bestaan? Waarbinnen
mentale modellen kunnen worden geconstrueerd die handelen betekenisvol maken?
En ook weer kunnen worden opgeheven zodra andere betekenissen en modellen de
overhand krijgen? Hoe kan binding in dergelijke situaties worden georganiseerd? Dat
is een belangrijk punt omdat er op het eerste gezicht een negatieve correlatie lijkt te
zijn tussen binding en meervoudigheid. Naarmate er voor individuen meer ruimte is
voor betekenisgeving, lijkt dit ongunstig uit te werken op het vlak van cohesie.
Niettemin is het van belang dat binnen een nieuwe institutie sprake is van voldoende
gezamenlijkheid.

6.2. Uitgangspunten voor het ontwerpproces
Uit de analyse en de aard van het te maken ontwerp vloeien uitgangspunten voort
die van belang zijn voor het ontwerpproces. Zonder volledigheid na te streven,
vragen de volgende punten aandacht:
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Belangrijk is dat noch bestaande instituties als uitgangspunt worden genomen, noch
bestaande percepties van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden.
Uitgaan van bestaande organisaties houdt het risico in dat nieuwe ontwerpen
worden gedomineerd door bestaande belangen en aldus het karakter krijgen van een
reproductie van het bestaande. Belangrijk is juist dat nieuwe ontwerpen bestaande
patronen doorbreken.
Juist vanwege het belang van patroondoorbrekende ontwerpen dient uitvoerbaarheid
van te maken ontwerpen geen doorslaggevend criterium voor de beoordeling te zijn.
Belangrijker is dat ontwerpen blijk geven van nieuwe coalities, nieuwe functiecombinaties en nieuwe verrekensystemen. De logische consequentie daarvan is dat te
maken ontwerpen zeer waarschijnlijk op gespannen voet zullen staan met geldende
beleidsregels.
Bij het maken van ontwerpen verdient een multidisciplinaire aanpak de voorkeur.
Ontwerpen zullen immers blijk moeten geven van integratie van economische, ecologische en sociaal-culturele waarden.
Voor het maken van een succesvol ontwerp voor een nieuw bedrijf is het wezenlijk
dat een dergelijk bedrijf een maatschappelijke legitimatie heeft of krijgt. Dat wijkt
nogal af van de discussie over de toekomst van de landbouw zoals die thans veelal
wordt gevoerd. De claim om landbouw te bedrijven op een wijze die vanuit de
landbouw wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, wordt losgelaten. Men kan niet
meer in eigen kring zijn eigen bestaansrecht scheppen en instandhouden. Dat brengt
onvermijdelijk een omkering van perspectief met zich mee. Nodig is dat nieuwe
vormen van landbouw worden ontworpen vanuit de maatschappij. Daarentegen
wordt in de bestaande praktijk de maatschappij vaak vanuit vooraf gedefinieerde
landbouwbelangen tegemoet getreden. Het gaat echter niet langer om het behoud
van het bestaande, maar om ontwikkeling van wat nodig en gewenst is. Dat is een
majeure omslag.
Aangezien te maken ontwerpen betekenisvol moeten zijn voor betrokkenen, dient
maximaal aansluiting te worden gezocht bij wat zij van waarde vinden. Dat houdt in
dat ontwerpen niet moeten worden gebaseerd op formele definities zoals die binnen
het kennissysteem gelden. Veel belangrijker is dat er ruimte is voor inbreng van ervaringskennis. Nieuwe instituties dienen daartoe in staat te stellen.
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