Nieuwe infrastructuur voor beleidsmakers
Sociale media helpen ook de beleidsvorming rond het Europese landbouwbeleid
vooruit. ‘We oogsten expertise, leren betrokkenen beter kennen en kunnen door hun
inbreng bijvoorbeeld bijeenkomsten beter vormgeven’, vertelt Anne Bruinsma,
beleidsmedewerker bij het ministerie van EL&I.
Na de Houtskoolschets in 2008, met de eerste
contouren van een nieuw Europees landbouwbeleid, zocht het ministerie van EL&I (toen LNV)
naar manieren om de maatschappelijke dialoog
vorm te geven. Bruinsma was daar vanaf het
begin bij betrokken. ‘Het gaat om een vrij
fundamentele hervorming en er gaat veel geld
in om. Dan is het belangrijk dat het ministerie
open en transparant werkt, aanspreekbaar
is en kennis van anderen benut’, licht ze toe.
Daarnaast wilde het ministerie het debat tussen betrokkenen uit de sector stimuleren.
Eén van de middelen die Bruinsma inzette was
het oprichten en begeleiden van een groep

op de sociale netwerksite LinkedIn. Sinds de
start in september 2010 hebben zich zevenhonderd beleidsmedewerkers, onderzoekers,
medewerkers van natuur- en milieuorganisaties
en boeren als lid gemeld. Vanuit hun kennis en
ervaring reageren ze op discussies die anderen
aanzwengelen of dragen zelf een nieuw onderwerp voor discussie aan, in reactie op een
bijeenkomst of een krantenartikel bijvoorbeeld.
De discussies zijn redelijk academisch, geeft
Bruinsma toe. ‘We bereiken lang niet iedereen
die we zouden willen bereiken. Daarom is er
ook een website toekomstglb.nl, die is gericht
op een breder publiek. Daar is bovendien meer

plek voor documenten, foto’s en filmpjes.
Maar aan de andere kant heeft discussie met
deelnemers die dicht op de beleidswereld
zitten als voordeel dat je zonder problemen
kunt praten over modulatie of artikel 68.’
De input heeft zeker zijn doorwerking, zegt
Bruinsma. ‘Een thema waaronder allerlei
discussies zijn gestart is bijvoorbeeld vergroening. De argumenten en visies hebben
we op een gegeven moment geïnventariseerd
en als discussiedocument gebruikt in een
fase waarin we op het ministerie zelf aan het
nadenken waren.’
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‘Voorstellen nog onvoldoende voor weidevogels’

 et plan om zeven procent van het landbouwareaal te gaan gebruiken voor natuurdoelen gaat de grutto’s
H
en andere bedreigde weidevogels niet helpen.

Een goede invulling van het Europese landbouwbeleid na 2013 is essentieel voor het
voortbestaan van de bedreigde akker- en weidevogels in Nederland. ‘Anders zullen
hun aantallen nog verder afnemen’, zegt Jules Bos van Plant Research International,
onderdeel van Wageningen UR.
Grutto’s, kieviten, leeuweriken, patrijzen en
geelgorzen kwamen vroeger veelvuldig voor
op het Nederlandse platteland. Door de snelle
intensivering van de landbouw, vertelt Bos,
vonden ze echter steeds minder voedsel en veilige broedplaatsen. In de jaren negentig kwam
het agrarisch natuurbeheer op, en namen sommige boeren maatregelen voor vogels. Dat
pakte gunstig uit voor de grauwe kiekendief
in Noordoost-Groningen, maar zette voor veel
andere soorten weinig zoden aan de dijk.
Voor een beter agrarisch natuurbeheer zou je in

het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
via de tweede pijler voor plattelandsbeleid meer
subsidie kunnen verstrekken voor agrarisch
natuurbeheer en minder aan onvoorwaardelijke
subsidie in de eerste pijler. Veel boeren krijgen
dan een lager inkomen, maar kunnen dat deels
terugverdienen met natuurbeheer. Op jaarbasis
kan een boer er dan wel tussen de vijf- en
achtduizend euro op achteruit gaan, afhankelijk
van de regio en het soort bedrijf.
Nu gaan er stemmen op voor structurele vergroening van het GLB. Zo is er het voorstel
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dat boeren een deel van de inkomenssteun via
de eerste pijler nog slechts ontvangen als ze
zeven procent van hun bedrijfsoppervlak met
rust laten om agrarische natuur te stimuleren.
Bij een goede uitwerking biedt dat kansen voor
akkervogels, zegt Bos. ‘Het kan ruimte bieden
om specifieke maatregelen te treffen die per
soort en per regio kunnen verschillen. Denk aan
het laten staan van onbespoten graanranden
rondom akkers en van gewasstoppels in de
winter, en het zorgen voor afwisseling van
gewassen en voor veldjes met niet-geoogste
granen als wintervoedsel.’ De zevenprocentsmaatregel moet wel gepaard gaan met goede
voorschriften en regels, tekent Bos aan.
‘Boeren moeten niet elders een stukje bos
kunnen aankopen om aan de maatregel te
voldoen.’ Voor weidevogels biedt het voorstel
alleen geen soelaas. ‘Alleen investeringen
in verzwaard beheer in kansrijke regio’s
kunnen de achteruitgang van de populaties
helpen stoppen.’
Een lichtpuntje is dat de Europese Commissie
hecht aan biodiversiteit en daarmee aan de
Nederlandse akker- en weidevogels, zegt Bos.
‘Voor de biodiversiteit is het essentieel om
goede maatregelen te integreren in het toekomstige Europese landbouwbeleid. Het hangt
er nu echt om.’
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