Stoomcursus Europees beleid
is dat de EU-begroting verhoudingsgewijs klein
is. Rijksbegrotingen zijn tientallen procenten
van het BNP, voor Europa maar een procent. Daarnaast is landbouw het enige echte
gemeenschappelijke beleidsterrein. En dat
is het al sinds de jaren vijftig.” Dat het landbouwbeleid protectionistisch is, bestrijdt Silvis.
“Vanaf het begin stond liberalisering voorop
en wel onderling. En het beleid zal verder
liberaliseren.”
Om het EU-beleid over landbouw, voedsel
en groen in perspectief te zetten, wordt het
in de nieuwste editie ook afgezet tegen ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Silvis:
“Natuurbeleid kent in de VS een lange traditie.
In Europa gaat natuurbeleid over het onttrekken van gronden aan de landbouw, in de VS
zijn al honderd jaar nationale parken die qua
areaal ook onvergelijkbaar zijn: zoveel groter. De grond is ook veel minder schaars.
Aan deze zijde van de oceaan zijn we meer
gedwongen tot verweving van landbouw en
natuur.” Om het Europese beleid goed te
kunnen plaatsen, bevat het boek ook een
hoofdstuk over de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) en haar voorloper, de GATT.

Het boek is geschreven door wetenschappers en beleidsmakers samen.

Mensen meer laten begrijpen van de Europese Unie. Dat willen de auteurs van het
boek EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. “Er is veel onbegrip over de EU”,
zegt Huib Silvis, één van de samenstellers, “maar we kunnen niet zonder. Zaken als
de voedselvoorziening, milieu en natuur ontstijgen nou eenmaal het nationale niveau.”
In Wageningen worden al sinds halverwege
de jaren tachtig cursussen gegeven over
Europese landbouwpolitiek aan mensen uit
het werkveld. Door de cursus verscheen in
1988 ook de eerste editie van het boek EUlandbouwpolitiek van binnen en van buiten van
de Wageningse hoogleraar Jerrie de Hoogh.
Het boek werd een paar keer geactualiseerd.
Omdat de EU zich met steeds meer zaken is
gaan bezighouden, werd het boek in 2005
grondig herschreven en kreeg het een andere
titel. “Maar het veld is zo in ontwikkeling dat
we het dit jaar al weer moesten herzien, en
over een paar jaar moet het vast weer op de

schop”, verwacht Silvis. Veel hoofdstukken
gaan nu al in op de periode na 2013; daarna
verandert het financiële kader in Europa.
Gemeenschappelijk terrein
Lezers krijgen om te beginnen een stoomcursus over de betekenis van de Europese
integratie en over hoe Europa institutioneel in
elkaar zit. “Veel mensen vragen zich af hoe
een bepaalde sector zoveel budget van de
EU kan opslorpen”, vertelt Silvis. “De bijdrage
van de landbouw aan de economie is twee
procent, maar de sector ontvangt meer dan
veertig procent van het budget. Wat vertekent
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Ambtenaren
Bijzonder aan het overzichtelijke boek is dat
wetenschappers en mensen uit de praktijk het
samen hebben geschreven. Zo zijn er bijdragen
van ambtenaren van het ministerie van LNV,
van medewerkers van de Sociaal Economische
Raad en het Centraal Planbureau, van een
Vlaamse kabinetschef, en van mensen uit het
bedrijfsleven. “Die combinatie van wetenschap
en praktijk bestaat al sinds de eerste cursus
en het eerste boek”, vertelt Silvis. “Dat moet
ook, wil je de wisselwerking tussen regelgeving
en bedrijfsleven inzichtelijk kunnen maken.”
Ook het hoger agrarisch onderwijs gebruikt
het boek. De redacteuren werken nog aan een
Engelstalige uitgave. “Met de uitbreiding van
de EU is daar behoefte aan.”

EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen.
Van politiek naar praktijk. Redactie: Huib Silvis,
Arie Oskam en Gerrit Meester. 2008, tweede
geheel herziene editie.
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